บริ ษทั ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จํากัด (มหาชน)
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหว่างกาล
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ที.เอ.ซี . คอนซู เมอร์ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
แบบย่อของบริ ษทั ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและ
นําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผล
การสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่ อง การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากร ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความ
เชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดงความเห็น
ต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 11 พฤษภาคม 2560

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 ข้ อมูลบริษัทฯ
บริ ษทั ที.เอ.ซี . คอนซูเมอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้จดั ตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั จํากัดตามกฎหมายไทย และได้
จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัดเมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม
2558 บริ ษทั ฯประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดําเนิ นธุรกิจหลักในการผลิตและจําหน่ายเครื่ องดื่ม และ
มีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 9/231-233 ชั้น 23 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ถนนรามคําแหง แขวงสวน
หลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร และโรงงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 99/112 หมู่ท่ี 1 ตําบลหนองไม้แดง อําเภอ
บ้านบึง จังหวัดชลบุรี
1.2 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล โดยบริ ษทั ฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและงบ
กระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปี ที่นาํ เสนอครั้งล่าสุ ด ดังนั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้ มูล
ที่นาํ เสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ ควบคู่ไปกับ
งบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้
1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบ
การเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนว
ปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
………………………………....………กรรมการ
นายชัชชวี วัฒนสุ ข

………………………………....………กรรมการ
1
นายชนิ ต สุ วรรณพริ นทร์

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
1.4 นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงิน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่
ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม
2560
2559
7,240
8,491
960
844
8,200
9,335

3. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม
หัก: เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จํากัดในการใช้
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

31 มีนาคม
2560
20
72,489
72,509
(27,000)
45,509

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม
2559
20
180,426
180,446
(27,000)
153,446

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํามีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.13 ถึง 0.65 ต่อปี
(31 ธันวาคม 2559: ระหว่างร้อยละ 0.13 ถึง 1.50 ต่อปี )
เงินฝากที่มีขอ้ จํากัดในการใช้เป็ นเงินฝากธนาคารซึ่ งบริ ษทั ฯนําไปวางไว้กบั ธนาคารเพื่อคํ้าประกันวงเงิน
เบิกเกินบัญชีธนาคารและวงเงินสิ นเชื่อตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 7

………………………………....………กรรมการ
นายชัชชวี วัฒนสุ ข

………………………………....………กรรมการ
2
นายชนิ ต สุ วรรณพริ นทร์

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
4.

เงินลงทุนชั่วคราว

4.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 เงินลงทุนชัว่ คราวประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - มูลค่ายุติธรรม (หมายเหตุ 4.2)
เงินฝากประจํา
รวมเงินลงทุนชัว่ คราว

31 มีนาคม
2560
314,363
161,929
476,292

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม
2559
334,056
60,001
394,057

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริ ษทั ฯมีเงินลงทุนชัว่ คราวในรู ปเงินฝากประจํา 5 เดือน ถึง 12 เดือน จํานวนรวม
161.93 ล้านบาท ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 1.25 ถึง 1.38 ต่อปี และครบกําหนดไถ่ถอนระหว่าง
เดือนมิถุนายน 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 (31 ธันวาคม 2559: 60 ล้านบาท ซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อย
ละ 1.25 ถึง 1.50 ต่อปี )
4.2 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชี เงิ นลงทุนชัว่ คราวในหลักทรัพย์เพื่อค้าสําหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
ยอดคงเหลือสุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชัว่ คราวในหลักทรัพย์
เพื่อค้าเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
จําหน่ายระหว่างงวด - ราคาทุน
เงินสดรับจากการจําหน่าย
กําไรจากการจําหน่าย
รวม
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยอดคงเหลือสุ ทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

………………………………....………กรรมการ
นายชัชชวี วัฒนสุ ข

(หน่วย: พันบาท)
334,056
260,000
(281,000)
453
(280,547)
854
314,363

………………………………....………กรรมการ
3
นายชนิ ต สุ วรรณพริ นทร์

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

5.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
31 มีนาคม
2560
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
ลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

………………………………....………กรรมการ
นายชัชชวี วัฒนสุ ข

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม
2559

183,760

204,772

31,319
1,331
21
51
216,482
(18)
216,464

13,486
43
4
61
218,366
(18)
218,348

1,821
(233)
1,588
3,784
587
5,959
222,423

1,226
(233)
993
3,211
390
4,594
222,942

………………………………....………กรรมการ
4
นายชนิ ต สุ วรรณพริ นทร์

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

6.

ทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สาํ หรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 สรุ ป
ได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
88,661
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
530
จําหน่ายและตัดจําหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ
(5)
วันที่จาํ หน่ายและตัดจําหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
(3,666)
85,520
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
บริ ษทั ฯได้นาํ ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 จํานวนประมาณ 17.7
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 17.8 ล้านบาท) ไปคํ้าประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและวงเงินสิ นเชื่อที่
ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 7

7.

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
วงเงินเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารของบริ ษทั ฯคํ้าประกันโดยการจํานําเงินฝากธนาคารและการจดจํานองที่ดิน
และสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ฯ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริ ษทั ฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารที่ยงั มิได้เบิกใช้เป็ นจํานวน 134.8 ล้านบาท
(31 ธันวาคม 2559: 134.8 ล้านบาท)

8.

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

………………………………....………กรรมการ
นายชัชชวี วัฒนสุ ข

31 มีนาคม
2560
139,653
21,889
28,445
189,987

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม
2559
146,694
55,184
43,422
245,300
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
9.

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคํานวณขึ้นจากกําไรก่อนภาษีเงินได้สาํ หรับงวดคูณด้วยอัตราภาษีเฉลี่ยทั้ง
ปี ที่ประมาณไว้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2560

(หน่วย: พันบาท)
2559

6,772

6,852

(172)
6,600

(494)
6,358

10. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวด (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัว
เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวด
11. ข้ อมูลส่ วนงานดําเนินงาน
บริ ษทั ฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริ ษทั ฯไม่
มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่ วนงานดําเนิ นงานที่รายงาน โดยบริ ษทั ฯดําเนิ นธุ รกิจหลักในส่ วนงาน
ดําเนิ นงานที่รายงานเพียงส่ วนงานเดียว คือ ผลิตและจําหน่ ายเครื่ องดื่มและดําเนิ นธุ รกิจในเขตภูมิศาสตร์
เดียวคือประเทศไทย โดยมีช่องทางการจัดจําหน่ ายสิ นค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ งในระหว่างงวด
สามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 บริ ษทั ฯมีรายได้จากการขายในประเทศคิดเป็ นร้อยละ 91 ของรายได้จาก
การขายรวม (2559: ร้อยละ 90 ของรายได้จากการขายรวม) บริ ษทั ฯประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงาน
โดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไร
หรื อขาดทุนจากการดําเนินงานและสิ นทรัพย์รวมในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กําไรจากการดําเนินงาน และ
สิ นทรัพย์ที่แสดงอยูใ่ นงบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามส่ วนงานดําเนินงานและตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

………………………………....………กรรมการ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

12. ภาระผูกพัน
12.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริ ษทั ฯมีรายจ่ายฝ่ ายทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้ ออุปกรณ์ที่ตอ้ งชําระในอนาคตเป็ น
จํานวนเงินประมาณ 17.2 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 15.7 ล้านบาท)
12.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาเช่ าดําเนิ นงานที่เกี่ ยวข้องกับการเช่ าพื้นที่ ในอาคารสํานักงานและอุปกรณ์ และ
สัญญาบริ การที่เกี่ยวข้องต่างๆ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 - 4 ปี
บริ ษทั ฯ มีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่ าดําเนิ นงานที่บอกเลิกไม่ได้และสัญญา
บริ การต่างๆ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
6.0
4.2
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี
8.0
2.4
13. ลําดับชั้นของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ระดับ 2
สิ นทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ ค้า - ตราสารหนี้

314,363

ในระหว่างงวดปั จจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
14. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2560 ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิการจ่าย
เงินปั นผลจากผลการดําเนิ นงานสําหรับปี 2559 ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 0.08 บาท รวมเป็ นจํานวน
เงินทั้งสิ้ น 48.64 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯจะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
เงินปันผลดังกล่าวจะบันทึกในไตรมาสที่สองของปี 2560
15. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
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งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
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