
บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 620,650,522               274,843,264               

เงินลงทุนชั�วคราว 430,241,140               710,000,000               

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 6, 8 392,410,661               372,502,211               

สินคา้คงเหลือ 9 472,788,538               510,542,509               

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 13,248,140                 6,712,397                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,929,339,001            1,874,600,381            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 -                                  46,341,825                 

เงินลงทุนระยะยาว 11 47,677,325                 45,296,738                 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 12 473,300,000               474,000,000               

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 1,207,497,284            1,115,118,439            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 4,280,920                   2,706,498                   

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 4,280,920                   2,706,498                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 22,035,082                 35,258,281                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,754,790,611            1,718,721,781            

รวมสินทรัพย์ 3,684,129,612            3,593,322,162            

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 6, 16 354,662,050               350,407,306               

ค่าเช่ารับล่วงหนา้ที�ครบกาํหนดรับรู้ภายในหนึ�งปี 6 992,608                      992,608                      

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 12,283,578                 33,549,214                 

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 12,795,692                 20,563,539                 

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 380,733,928               405,512,667               

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

ค่าเช่ารับล่วงหนา้ - สุทธิ

   จากส่วนที�ครบกาํหนดรับรู้ภายในหนึ�งปี 6 12,407,600                 13,400,208                 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 26,291,346                 26,970,353                 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 17 176,852,716               157,212,897               

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 215,551,662               197,583,458               

รวมหนี�สิน 596,285,590               603,096,125               

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

รวมหนี�สิน 596,285,590               603,096,125               

 

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้บุริมสิทธิ ชนิดไม่สะสมเงินปันผล 

         799,988 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 18 7,999,880                   7,999,880                   

      หุน้สามญั 52,000,012 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 520,000,120               520,000,120               

528,000,000               528,000,000               

   ทุนที�ออกและชาํระแลว้

      หุน้บุริมสิทธิ ชนิดไม่สะสมเงินปันผล 

         799,988 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 7,999,880                   7,999,880                   

      หุน้สามญั 52,000,012 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 520,000,120               520,000,120               

ส่วนเกินทุน

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้บุริมสิทธิ 49,209,704                 49,209,704                 

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 337,598,339               337,598,339               

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 337,598,339               337,598,339               

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 19 52,800,000                 52,800,000                 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,094,001,716            1,996,383,731            

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 26,234,263                 26,234,263                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,087,844,022            2,990,226,037            

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,684,129,612            3,593,322,162            

-                                  -                                  

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 6 2,486,050,644 2,710,904,155 2,486,050,644 2,710,904,155

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 6 179,873,539     173,147,152     179,873,539     173,147,152     

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนที�เพิ�มขึ�น 10 6,503,470         -                        -                        -                        

รายไดอื้�น 21 149,889,550     128,420,464     149,889,550     128,420,464     

รวมรายได้ 2,822,317,203  3,012,471,771  2,815,813,733  3,012,471,771  

ค่าใช้จ่าย -                        

ตน้ทุนขาย 2,130,996,438  2,171,985,378  2,130,996,438  2,171,985,378  

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 140,180,274     133,979,537     140,180,274     133,979,537     

ค่าใชจ่้ายในการขาย 56,800,113       65,438,641       56,800,113       65,438,641       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 177,470,753     169,094,778     177,470,753     169,094,778     

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 -                        -                        8,961,238         -                        

รวมค่าใช้จ่าย 2,505,447,578  2,540,498,334  2,514,408,816  2,540,498,334  

งบการเงินซึ�งแสดง

งบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

รวมค่าใช้จ่าย 2,505,447,578  2,540,498,334  2,514,408,816  2,540,498,334  

กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม

   และค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 316,869,625     471,973,437     301,404,917     471,973,437     

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 (6,166,106)        (8,574,044)        -                        -                        

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 310,703,519     463,399,393     301,404,917     471,973,437     

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 (60,939,860)      (90,963,261)      (60,939,860)      (90,963,261)      

กาํไรสําหรับปี 249,763,659     372,436,132     240,465,057     381,010,176     

กาํไรต่อหุ้น 24

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน

   กาํไรสาํหรับปี 4.80 7.16 4.62 7.33

กาํไรต่อหุน้ปรับลด

   กาํไรสาํหรับปี 4.73 7.05 4.55 7.22

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559

กาํไรสําหรับปี 249,763,659     372,436,132     240,465,057     381,010,176     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:
รายการที�จะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่า

   งบการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,939,265)        642,401            -                        -                        

ปรับปรุงผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่า

   งบการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 4,598,632         -                        -                        -                        

รายการที�จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,659,367         642,401            -                        -                        

รายการที�จะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั -

   สุทธิจากภาษีเงินได้ (9,648,590)        (8,523,578)        (9,648,590)        (8,523,578)        

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ

งบการเงินซึ�งแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (9,648,590)        (8,523,578)        (9,648,590)        (8,523,578)        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี (7,989,223)        (7,881,177)        (9,648,590)        (8,523,578)        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 241,774,436     364,554,955     230,816,467     372,486,598     

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 310,703,519     463,399,393     301,404,917     471,973,437     

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือและ

      ตดัจาํหน่ายสินคา้และอะไหล่ 37,971,694       17,115,445       37,971,694       17,115,445       

   ค่าเสื�อมราคาและตดัจาํหน่าย 161,611,938     170,602,542     161,611,938     170,602,542     

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6,166,106         8,574,044         -                        -                        

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาว (7,420,000)        -                        (7,420,000)        -                        

   มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนที�เพิ�มขึ�น (6,503,470)        -                        -                        -                        

   ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของเงินลงทุน -                        -                        8,961,238         -                        

   ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ

      อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 700,000            -                        700,000            -                        

งบการเงินซึ�งแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

      อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 700,000            -                        700,000            -                        

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 6,764,803         32,266              6,764,803         32,266              

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 13,957,902       11,938,737       13,957,902       11,938,737       

   รายไดด้อกเบี�ย (13,940,900)      (12,894,990)      (13,940,900)      (12,894,990)      

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�น 313,766            (254,182)           313,766            (254,182)           

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 510,325,358     658,513,255     510,325,358     658,513,255     

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น)

   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น (21,601,643)      35,095,203       (21,601,643)      35,095,203       

   สินคา้คงเหลือ (217,723)           (85,347,843)      (217,723)           (85,347,843)      

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (6,535,743)        2,293,441         (6,535,743)        2,293,441         

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (997,863)           61,257              (997,863)           61,257              

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น (4,883,544)        (23,702,575)      (4,883,544)        (23,702,575)      

   หนี� สินหมุนเวียนอื�น (7,758,380)        5,418,302         (7,758,380)        5,418,302         

   ค่าเช่ารับล่วงหนา้ (992,608)           (992,608)           (992,608)           (992,608)           

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (6,378,821)        (7,415,717)        (6,378,821)        (7,415,717)        

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 460,959,033     583,922,715     460,959,033     583,922,715     

จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (80,472,355)      (99,830,770)      (80,472,355)      (99,830,770)      

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 380,486,678     484,091,945     380,486,678     484,091,945     

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั�วคราวเพิ�มขึ�น 279,758,860     (499,710,540)    279,758,860     (499,710,540)    

ซื�ออุปกรณ์ (251,811,964)    (97,734,419)      (251,811,964)    (97,734,419)      

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 3,280,147         743,035            3,280,147         743,035            

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาว 42,420,000       -                        42,420,000       -                        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ�มขึ�น (3,697,007)        (2,655,400)        (3,697,007)        (2,655,400)        

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซื�อเครื�องจกัรลดลง (เพิ�มขึ�น) 13,903,905       (26,616,488)      13,903,905       (26,616,488)      

ดอกเบี�ยรับ 14,883,519       11,599,495       14,883,519       11,599,495       

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 98,737,460       (614,374,317)    98,737,460       (614,374,317)    

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายเงินปันผล (133,198,482)    (93,598,932)      (133,198,482)    (93,598,932)      

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (133,198,482)    (93,598,932)      (133,198,482)    (93,598,932)      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 346,025,656     (223,881,304)    346,025,656     (223,881,304)    

งบการเงินซึ�งแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 346,025,656     (223,881,304)    346,025,656     (223,881,304)    

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน

   ที�มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (218,398)           (49,844)             (218,398)           (49,844)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 274,843,264     498,774,412     274,843,264     498,774,412     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 620,650,522     274,843,264     620,650,522     274,843,264     

-                        -                        

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�ไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

   กาํไร (ขาดทุน) ที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 6,503,470         -                        (8,961,238)        -                        

   รายการปรับปรุงสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 12,060,738       10,654,472       12,060,738       10,654,472       

   ซื�อเครื�องจกัรโดยมิไดช้าํระเงิน 9,784,026         -                        9,784,026         -                        

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 

(หน่วย: บาท)

กาํไรขาดทุน

กาํไรสะสม เบด็เสร็จอื�น - รวม รวม

ทุนเรือนหุ้นที�ออกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ ส่วนเกินทุนจากการ องคป์ระกอบอื�น ส่วนของ

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ตีราคาสินทรัพย์ ของส่วนของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 1 มกราคม 2559 7,999,880           520,000,120       49,209,704         337,598,339       52,800,000         1,717,496,065   26,234,263         26,234,263         2,711,338,371   

กาํไรสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          -                          381,010,176       -                          -                          381,010,176       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          -                          (8,523,578)         -                          -                          (8,523,578)         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          -                          372,486,598       -                          -                          372,486,598       

เงินปันผลจ่าย  (หมายเหตุ 27) -                          -                          -                          -                          -                          (93,598,932)       -                          -                          (93,598,932)       

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 7,999,880           520,000,120       49,209,704         337,598,339       52,800,000         1,996,383,731   26,234,263         26,234,263         2,990,226,037   

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 1 มกราคม 2560 7,999,880           520,000,120       49,209,704         337,598,339       52,800,000         1,996,383,731   26,234,263         26,234,263         2,990,226,037   

กาํไรสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          -                          240,465,057       -                          -                          240,465,057       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          -                          (9,648,590)         -                          -                          (9,648,590)         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          -                          230,816,467       -                          -                          230,816,467       

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) -                          -                          -                          -                          -                          (133,198,482)     -                          -                          (133,198,482)     

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 7,999,880           520,000,120       49,209,704         337,598,339       52,800,000         2,094,001,716   26,234,263         26,234,263         3,087,844,022   
-                          -                          -                          -                          -                          (0)                        -                          (0)                        

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

ผลต่างจาก กาํไรขาดทุน

กาํไรสะสม การแปลงค่า เบด็เสร็จอื�น - รวม รวม

ทุนเรือนหุ้นที�ออกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ งบการเงินที�เป็น ส่วนเกินทุนจากการ องคป์ระกอบอื�น ส่วนของ

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ ตีราคาสินทรัพย์ ของส่วนของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 1 มกราคม 2559 7,999,880           520,000,120       49,209,704         337,598,339       52,800,000         1,716,771,507   (2,301,768)         26,234,263         23,932,495         2,708,312,045   

กาํไรสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          -                          372,436,132       -                          -                          -                          372,436,132       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          -                          (8,523,578)         642,401              -                          642,401              (7,881,177)         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          -                          363,912,554       642,401              -                          642,401              364,554,955       

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) -                          -                          -                          -                          -                          (93,598,932)       -                          -                          -                          (93,598,932)       

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 7,999,880           520,000,120       49,209,704         337,598,339       52,800,000         1,987,085,129   (1,659,367)         26,234,263         24,574,896         2,979,268,068   

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 1 มกราคม 2560 7,999,880           520,000,120       49,209,704         337,598,339       52,800,000         1,987,085,129   (1,659,367)         26,234,263         24,574,896         2,979,268,068   

กาํไรสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          -                          249,763,659       -                          -                          -                          249,763,659       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          -                          (9,648,590)         1,659,367           -                          1,659,367           (7,989,223)         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          -                          240,115,069       1,659,367           -                          1,659,367           241,774,436       

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) -                          -                          -                          -                          -                          (133,198,482)     -                          -                          -                          (133,198,482)     

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 7,999,880           520,000,120       49,209,704         337,598,339       52,800,000         2,094,001,716   -                          26,234,263         26,234,263         3,087,844,022   
-                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

งบการเงินซึ�งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�




