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การสร้างความสามคัคปีรองดองเป็นเป้า 
หมายหลกัเป้าหมายหนึง่ในการเข้ามา
ยึดอ�านาจของ คสช. แต่หลงัถอืครอง
อ�านาจมาเกอืบครบ 4 ปี บรรยากาศใน
บ้านเมืองไม่มีไรเข้าใกล้สิ่งที่เรียกว่า
สามัคคีปรองดอง แม้จะมีการใช้งบ
ประมาณไปเป็นหลกัร้อยล้านบาทใน
หลายหน่วยงานเพือ่ท�าโครงการต่างๆ 

ค�าถามคอืมกีารประเมนิผลทีไ่ด้จาก
การด�าเนนิการหรอืไม่ว่ามคีวามคุม้ค่า
กบังบประมาณทีเ่สยีไปมากน้อยเพยีง
ใด แม้การใช้งบประมาณไม่ออกดอก
ออกผลอย่างทีต้่องการ แต่ยงัคดิท�า
โครงการเพือ่ใช้งบประมาณเรือ่ย  ๆจน
โค้งสุดท้ายของโรดแม็พก่อนถึงวัน
เลอืกตัง้จะมแีคมเปญใหญ่ออกมาอกี

หุน้ปรบัฐานแรง
เศรษฐกิจโลกยงัผนัผวน
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 ถ ้านับรวมกับหน่วยงาน 
อืน่ๆ ทีท่�าโครงการโดยประกาศ
เป้าหมายเพ่ือสร้างความสา 
มัคคีปรองดอง ที่ไม่เกี่ยวกับ
สัญญาประชาคมฯอีกหลาย
โครงการ ท้ังในส่วนของกระ 
ทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒน 
ธรรม กระทรวงกลาโหม ฯลฯ 
น่าจะใช้งบประมาณเพื่อสร้าง
ความปรองไปแล้วหลักร ้อย 
ล้านบาทขึ้นไป
 ไม ่ว ่ าจะเดินแจกสัญญา 
ประชาคมฯสักกี่แผ่น ไม่ว่าจะ 
จัดอีเว้นท์ จัดประชุมกี่ครั้ง หาก
ผู้คุมอ�านาจสูงสุดไม่แสดงให้
เห็นเป็นตัวอย่างว่าบริหารบ้าน
เมืองและใช้อ�านาจโดยยึดหลัก
ตามสัญญาประชาคมฯ การจะ
ให้สัมฤทธิ์ผลตามโครงการคง
เป็นเรื่องยาก
 ท้ายที่สุดโครงการนี้จะล้ม
เหลว ว่างเปล่า เป็นการใช้งบ
ประมาณแบบต�าน�้าพริกละลาย
แม่น�้า ไม่เกิดผลใดๆในทาง
ปฏิบัติ
	 อย่างไรก็ตามแม้การท�าสัญ 
ญาประชาคมฯจะส่อไปในทาง
ล้มเหลว	 แต่ก็ยังมีข่าวว่า	 โค้ง
สุดท้ายของโรดแม็พ	ก่อนถึงวัน
เลอืกตัง้จะเหน็	“แคมเปญใหญ่”	
ออกมาอีกครั้ง
	 ยังไม่มีใครรู้ว่า	 “แคมเปญ
ใหญ่”	ก่อนการเลือกตั้งที่ว่าคือ
อะไรต้องใช้งบประมาณอกีเท่าไหร่
 แต่คงเดาผลท่ีจะได้จาก
การท�าโครงการล่วงหน้าไม่
ยาก

ยังจ�า	 “สัญญาประชาคมเพื่อ
ความสามคัคปีรองดอง”	ได้หรอื
ไม่
 ถึงจะดูเงียบๆไป ไม่ขึงขัง 
จริ ง จั ง เหมื อนตอนเป ิ ดตั ว
โครงการที่ประกาศจะดึงพรรค 
การเมืองมาร่วมลงนามในสัญ 
ญาประชาคมเพื่อให้เกิดความ
สามัคคีปรองดองอย่างยั่งยืน
 แต่โครงการนี้จะยังเดินหน้า
ต่อเนื่อง
 นอกจากตัวสัญญาประชา 
คมเพื่อความสามัคคีปรองดอง
แล้ววันนี้ยังเปิดตัว มาสคอต 
“น้องเกีย่วก้อย” มาท�าหน้าท่ีใน
ฐานะทูตปรองดอง อย่างเป็น
ทางการ
 ความจรงิ “น้องเกีย่วก้อย” 
เคยเปิดตัวมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่
ถูกวิพากษ์วิจารณ์ยับเรื่องรูป 
ร่างหน้าตาและการแต่งกาย 
ต ้องกลับไปปรับโฉมกันมา 
ใหม ่ก ่อนเป ิดตัวอย ่างเป ็น
ทางการอีกครั้งเมื่อไม่นานที่
ผ่านมา
 สาระส�าคัญของงานน้ีไม่ได้
อยู่ที่ตัวมาสคอต ไม่ได้อยู่ที่ตัว
สัญญาประชาคมเพื่ อความ
สามัคคีปรองดอง ท่ีเสียงบ
ประมาณจ้างคนมานัง่ระดมสมอง
ก่อนสรปุออกมาได้ 10 ข้อ
 เป็น 10 ข้อที่ถูกมองว่าไม่มี
อะไรใหม่ เป็นเรื่องเก่าๆ เดิมๆ 
ที่เคยมีการศึกษาและเสนอกัน
มาก่อนแล้ว แต่ไม่เคยถูกน�า 
ไปปฏิบัติเกิดผลอย่างจริงจัง 
จากผู้ถือครองอ�านาจ
 แม้แต่ในรัฐบาลทหารชุด
ปัจจุบันก็แทบไม่ได้เดินตาม

เสียดายงบ?
ท้ายท่ีสุดจะล้มเหลว ว่างเปล่า

 ใช้งบแบบตำาน้ำาพริกละลายแม่น้ำา
 ไม่เกิดผลใดๆในทางปฏิบัติ

สัญญาประชาคมท่ีตัวเองตั้ง 
คนมาศึกษาและร่างขึ้นมาแม้ 
แต่น้อย
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัญ 
ญาประชาคมเพื่อความสามัคคี
ปรองดองข้อแรกที่ให้ร่วมกัน
สร้างบรรยากาศสามัคคีปรอง 
ดอง ยอมรับความคิดเห็นที ่
แตกต่าง ร่วมกันสร้างสถานบัน
การเมืองให้เข้มแข็งเพื่อน�าไป 
สู่การเลือกตั้งที่โปร่งใส บริสุทธิ์ 
ยุติธรรม และยอมรับผลการ
เลือกตั้ง ซ่ึงถือว่าเป็นฉันทา 
มติของคนไทยทั้งประเทศ
 จะเหน็ได้ว่าบรรยากาศบ้าน
เมืองในปัจจุบันไม่มีอะไรแตก
ต่างไปจากบรรยากาศในช่วง	10	
ปีที่ผ่านมา	
 ทั้งที่สัญญาประชาคมฯนี ้
ถูกประกาศออกมาหลายเดือน
แล้ว และมีการน�าไปเผยแพร ่

ในระดับต่างๆอย่างกว้างขวาง
จากหน่วยงานรัฐ
 ค�าถามคือเราเสียงบประ 
มาณเพื่อการนี้ไปท�าไม 
 มีการประเมินผลที่ได้จาก
การด�าเนินการหรือไม ่ว ่ามี 
ความคุ ้มค่ากับงบประมาณที่ 
เสียไปมากน้อยเพียงใด
 แม้จะไม่มีตัวเลขที่ชัดเจน 
แต่โครงการนี้ก็น่าจะใช้งบประ 
มาณไม่ต�่ากว่าหลักสิบล้านบาท
หากนับตั้งแต่ค ่าเบี้ยประชุม 
ของคณะกรรมการทีร่ะดมสมอง 
ก ่อนได ้ สัญญาประชาคมฯ 
ออกมา 10 ข้อ ยังไม่รวมการให้
หน่วยงานภาครัฐจัดอีเว ้นท  ์
ตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อ
เผยแพร่สัญญาประชาคมฯกับ
ประชาชนทั้งในระดับต�าบล 
ระดับอ�าเภอ ระดับจังหวัด และ
ระดับภูมิภาค
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In Brief : ย่อความ

ปล้นตัวเอง

ทรรศนะ

ถ้ามีสันดานงก สันดานโลภขึ้นมา 
ก็จะสร้างความเสียหายและเป็น
อนัตราย อย่างอาตมาใช้ค�าว่า “ โกง
บ้าระห�่า” หรือ “โกงมหาโหด”

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

คนของเรา!
การใช้อ�านาจพิเศษ “มาตรา 44” 
ล้มการสรรหา “กสทช.” ไม่แตกต่าง
กับการ “เซ็ตซีโร่” องค์กรอิสระ 
ก่อนหน้านี้  โดยเฉพาะ “กกต.”  
ซึ่งวันนี้ก็ยังเคว้งคว้าง เพราะต้อง 
เป็น “คนของเรา” เท่านั้น คือ 
ล็อกกันตั้งแต่ในมุ้ง
 ไม่ต่างกบั	“พรรคทหาร”	ทีจ่ะเป็น	
“พรรคนอมินี”	 ท่ีก�าลังสุมหัวกันดัน	
“ทั่นผู้น�า”	ให้	“สืบทอดอ�านาจ”	ต่อ
ไปจนกว่าจะเบื่อ	 หรือถูกไล่ก็ตาม	 ก็
ต้องเริ่มจาก	 “คนของเรา”	 ต้องมา
ก่อน	 	 ส่วนพวก	 “ดอกไม้ริมทาง”	
ประเภท	“นกสองหัว”	หรือ	“เหยียบ
เรือสองแคม”	นั้นหาไม่ได้ง่าย		แค่มี	
“ผลประโยชน์”	ให้เท่านั้น	
 บ้านเมืองภายใต้อ�านาจ “รัฏฐา 
ธิปัตย์” ที่มาจาก “ปลายกระบอก
ปืน” ไม่ใช่จากประชาชน ทุกอย่าง 
ที่เกิดขึ้นและเป็นไปจึงเต็มไปด้วย 
“คนของเรา” พร้อมๆ กับอ�านาจ
และผลประโยชน์ที่ล้นเหลือ 
 โดยเฉพาะการใช้อ�านาจ “มาตรา 
44” ตั้งแต่ “ไม้จิ้มฟันยันเรือรบ” 
จึงไม่ได้ถูกใช้ในการบริหารราชการ
แผ่นดินเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงการ 
แต่งตั้งโยกย้าย “คนของเรา” และ 
“ไม่ใช่พวกเรา” มากมายในระยะ
เกือบ 4 ปีทีผ่่านมา จนกระทัง่การสรร 
หาบุคคลเข้าไปในองค์กรอิสระต่างๆ   
 “กองทัพ” ประกาศชัดเจนว่า
ให ้การสนับสนุนทุกรัฐบาล แต ่
ระหว่าง “รัฐบาลทหาร” กับ “รัฐ 
บาลพลเรือน” ก็ เป ็น “ความ
เหมือน” ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง  
 ท้ังหมดท้ังปวงก็ เพราะค�าว ่า  
“คนของเรา” และ “พวกเรา”!

รายการ “เชือดไก่ให้ลิงดู” เกิดขึ้นอีกครั้ง  
เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้นายพุฒิพัฒน์  
เลศิเชาวสทิธิ ์ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ออกจาก
ราชการไว้ก่อน กรณีปัญหาทุจริตงบประ 
มาณช่วยเหลือคนไร้ที่ พ่ึง ซ่ึงก�าลังมีการ 
ขยายผลถึงข้าราชการที่ทุจริตคอร์รัปชันอีก
มาก รวมถงึการไล่นายวโิรฒ ส�ารวล ผูอ้�านวย
การโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยออก กรณี 
คลิปวิดีโอเรียกรับเงิน 400,000 บาทแลก 
กับการรับเด็กเข ้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560   
 กรณีนี้เข้ากับสุภาษิตที่ว่า “โลภมาก 
ลาภหาย” แล้ว “ความดียังหาย” อีกด้วย 
กว่าจะไต่เต้าถึงปลัดกระทรวงต้องสร้าง 
ความดแีละบารม ีกว่าจะเป็นผูอ้�านวยการโรง 
เรียนก็เหมือนกัน หมดอนาคตเพราะ “โกง
ความดี” ที่ตัวเองสั่งสมมานาน หรือจะ 
เรียกว่า “ปล้นความดี” ของตัวเองจนหมด
เกลี้ยงก็ได้ โบราณจึงให้ “รักษาความดี
เหมือนเกลือรักษาความเค็ม” ข้าราช 
การก็ต้องรักษาความดีไม่ให้จืดจาง หาก
ความดจีดืจางก็จะท�าให้ชวีติตัวเองเดอืดร้อน
 คนที่โกงบ้านโกงเมืองถือว่าคิดผิดและ 
โง่ นึกว่าตัวเองฉลาด กอบโกยเงินของแผ่น
ดินได้ แต่หารู้ไม่ว่าก�าลังปล้นความดีของ 
ตัวเองให้เสื่อมเสีย  
 อาตมาเชื่อว่า คนโกงพวกนี้เคยเป็น
ข้าราชการที่ดีมาก่อน แต่ไม่สามารถรักษา
ความดีของตัวเองไว้ได้ เพราะความโลภ 

ความโลภเป็นอันตรายอย่างมาก พระพุทธ 
เจ้าตรสัว่า “โลโภ ธมฺมาน� ปรปินโฺถ” ความ
โลภเป็นอันตรายต่อการกระท�าทั้งปวง ถ้า 
มีสันดานงก สันดานโลภขึ้นมา ก็จะสร้าง
ความเสียหายและเป ็นอันตราย อย ่าง 
อาตมาใช้ค�าว ่า “โกงบ้าระห�่า” หรือ  
“โกงมหาโหด” จนผู้คนฮือฮาพอสมควร 
  “โกงมหาโหด” โกงแม้กระทั่งคนยาก 
จน คนไร้ที่พ่ึง โกงเด็ก โกงคนพิการ ไม่มี
เมตตาเหลืออยู่ในสันดานเลย  ส่วน “โกง
บ้าระห�่า” โกงแม้กระทั่งวัคซีนโรคพิษ 
สุนัขบ้า ไม่ได้โกงเหมือนเป็นโรคบ้าแค่ช่วง
หน้าร้อนเท่านั้น แต่โกงทั้งปีทุกฤดูยิ่งกว่า 
โรคระบาด  
  หากคิดจะรับราชการก็ให้มีส�านึกว ่า 
ต้องรับใช้ประชาชน รับใช้ประเทศชาติ ไม่ว่า
จะอยู่ในต�าแหน่งใด แม้เกษียณแล้วประ 
ชาชนก็ยังให้ความเคารพนับถือ เรียกท่านผู้
ว่าฯ ท่านนายอ�าเภอ ท่านก�านัน ท่านผู้ใหญ่
บ้าน เพราะความดี ไม่ใช่ท�าตัวเป็นเหมือน
แมวจ้องจะงบประมาณเหมือนปลาย่าง  
ไม่ส�านึกว ่างบประมาณคือภาษีของประ 
ชาชน แต่คิดเป็นปลาย่าง จ้องจะกินจน
กระทั่งก้างปลาติดคอ โบราณถือว่าลูกหลาน
ที่รับราชการเป็นความภูมิใจตระกูล ไม่ใช่ 
ยิ่งเป ็นใหญ่เป ็นโตยิ่งโกง โกงความสุข 
ความเจริญของลูกหลาน 
 ก็ขอให้ข้าราชการทั้งหลายมีส�านึก 
“คิดใหม่ ท�าใหม่” เป็นข้าราชการของ
แผ่นดิน ข้าราชการของประชาชน และ
เป็นพระเนตรพระกรรณของพระราชา 
เพือ่ท�าให้ประชาชนมคีวามสขุ เบิกบาน 
อย่างส�านวนของหลวงพ่อพทุธทาสบอก
ว่า ข้าราชการแปลว่าผูท้�าความชืน่อกชืน่
ใจให้กับประชาชนและต่างพระเนตร
พระกรรณของพระราชา ไม่ใช่ท�าให้
ประชาชนเดอืดร้อน ข้าราชการท้ังหลาย
จึงต้องมีส�านึกเป็นข้าราชการที่ดี
  เจริญพร
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ต่างประเทศ

2ผู้น�าเกาหลีปูทางสันติภาพ
นายคมิ จอง อนึ ผูน้�าเกาหลเีหนอืและประ
ธานาธิบดีมุน แจ-อิน ของเกาหลีใต้ ประ 
ชมุสดุยอดครัง้ประวตัศิาสตร์ระหว่างเกาหลี 
เหนือและเกาหลีใต้  บนโต๊ะรูปไข่โดยนั่ง
หันหน้าเข้าหากันคนละด้านของโต๊ะ  

การประชุมสุดยอดครั้งนี้ จัดขึ้นที่อาคารสันต ิ
ภาพที่บริเวณด้านใต้ของเขตปลอดทหารใน 
หมู ่บ้านปันุมนจอมที่แบ่งเขตแดนระหว่าง
เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ ซึ่งนับเป็นการ
ประชุมสุดยอดของผู้น�าสองเกาหลีครั้งที่ 3 นับ
ตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเกาหลีในปี 1953 ก่อน

  
 

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)
ประกาศ

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

 ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 25 ของบริษัท 
ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน) (UT) เมื่อวันที่ 24 
เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2560 
แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมจำานวน 
66,351,121 บาท สำาหรับเงินปันผลท่ีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้ 
รับในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับใน 
ป ี2560 ไปตามสทิธเิปน็ระยะเวลาไมเ่กนิ 7 ป ีตามขอ้บงัคบับรษิทั

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

          นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล
              กรรมการผู้จัดการ
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หน้านี้ นายคิมและประธานาธิบดีมุน จับมือ
ทักทายกันที่บริเวณเขตปลอดทหาร
 นายคมิ เป็นผู้น�าเกาหลเีหนอืคนแรกทีก้่าว
เท้าลงบนแผ่นดินเกาหลีใต้นับตั้งแต่สงคราม
เกาหลีระหว่างปี 1950-1953 ในขณะที่จับมือ
กันนั้น โดยไม่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า นาย
คิมได้เชญิประธานาธบิดมีนุให้ก้าวข้ามเส้นแบ่ง
เขตแดนไปยังดินแดนเกาหลีเหนือเป็นระยะ
เวลาส้ันๆ ก่อนที่ผู้น�าทั้งสองจะก้าวกลับไปยัง
ดินแดนเกาหลีใต้โดยยังจับมือกัน
 นาทีที่ นายคิม จอง อึน ประธานาธิบดี
เกาหลเีหนอื และนายมนุ แจ อนิ ประธานาธบิดี เกาหลีใต้ จับมือกันบริเวณจุดแบ่งเขตแดนของ

ทัง้ 2 ประเทศ นาย มนุ แจ อนิพดูกบั คมิ จอง อนึ
ว่า I’m happy to meet you หรอื ดใีจทีไ่ด้พบกนั
 หลังจากตรวจแถวทหารกองเกียรติยศร่วม
กันแล้ว นายคิมหยุดแวะลงนามที่สมุดเย่ียม 
ที่อาคารสันติภาพ เขาเขียนข้อความว่า “ประ 
วัติศาสตร์หน้าใหม่ได้เร่ิมต้นขึ้นแล้ว เป็นยุค
แห่งสนัตภิาพ จากจดุเริม่ต้นของประวตัศิาสตร์” 
 หลงัจากทัง้ 2 คนได้เดนิร่วมกนัได้มกีารพดู
คยุเป็นการส่วนตวั โดยหลงัจากพดูคยุกนัเสรจ็
แล้วกจ็ะไปนัง่เตรียมตัวหารืออย่างเป็นทางการ 
ต่อหน้าสื่อมวลชน โดยนายคิม จอง อึน พูดว่า 
นับแต่นี้ต่อไปทั้ง 2 ประเทศควรที่จะพบปะกัน
ให้บ่อยครั้งขึ้น ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
 ตามรายงานข่าวแจ้งว่า การเดินทางของ
นายคิม ผู้น�าเกาหลีเหนือในคร้ังนี้ได้รับการ 
คุ้มกันจากคณะรักษาความปลอดภัยชุดใหญ ่
ซึ่งได้รับการฝึกฝนมาอย่างหนัก ร่างกายแข็ง
แรง แม่นปืน เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้ และ 
รูปร่างหน้าตาดี เกาหลีเหนือได้ชื่อว่าเป็น
ประเทศหนึ่งที่มีการรักษาความปลอดภัยผู้น�า
อย่างเข้มงวด ชาวต่างชาติที่เข้าร่วมพิธีการใด
ก็ตามที่นายคิมมีก�าหนดมาร่วมด้วย จะต้อง
ผ่านกระบวนการตรวจสอบรักษาความปลอด 
ภัยนานหลายชั่วโมงก่อนเข้าร่วมงาน
 หลังจากที่ เสร็จสิ้นการประชุมช ่วงเช ้า 
ผู้น�าทั้งสองเกาหลีต่างแยกย้ายไปทานอาหาร 
กลางวัน โดยนายคิม เดินกลางกลับไปยัง
เกาหลีเหนือ และก่อนที่จะมีการประชุมในช่วง
บ่าย ผู้น�าทั้งสองจะร่วมกันปลูกต้นสน เพื่อ 
เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ โดยดินที่น�า 
มาปลูกมาจากทั้งสองประเทศ ขณะท่ีชาว
เกาหลีใต้ในกรุงโซลต่างรู้สึกสุขใจและสนใจ 
เฝ้าติดตามข่าวการประชุมสุดยอดครั้งแรก
ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ในรอบกว่า
ทศวรรษ หลังจากตึงเครียดกันมาช่วงปีก่อน
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เศรษฐกิจ

เร่งป้ัน‘คนดจิทัิล’ทีม่คีณุภาพ  
ทดีอีาร์ไอให้เร่งป้ัน “คนดจิทิลั” รองรับฮับ
ดิจิทัล-อีคอมเมิร์ซ ชี้ปัญหาอยู่ที่คุณภาพ
และหลักสูตรที่ล้าสมัยไม่สอดคล้องโลก
เทคโนโลยี

นายเสาวรัจ รัตนค�าฟู นักวิชาการอาวุโสสถา 
บนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (ทีดอีาร์ไอ) 
กล่าวในบทความ “การมาของอาลีบาบากับ
ความท้าทายด้านก�าลังคนดิจิทัลของไทย” ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุนพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (ออีซี)ี และโครง 
การความร่วมมอืเพือ่พฒันาอตุสาหกรรมดจิทิลั

  
 

บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)
ประกาศ

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

 ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 25 ของบริษัท 
สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) (SUC) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 
ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน 
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 5 เมษายน  
2561  ในอัตราหุ้นละ 2 บาท (สองบาท) โดยจะจ่ายเงินปันผลให้ 
กบัผูถ้อืหุน้ภายใน 1 เดอืน นบัแตว่นัที ่27 เมษายน 2561 เปน็ตน้ไป 
  
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

            นางจันทรตรี ดารกานนท์
            กรรมการผู้อำานวยการ
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และส่งเสริมการพัฒนาทักษะบุคลากรของไทย
ให้ประเทศไทยเป็นฮับการลงทุนธุรกิจดิจิทัล
และอีคอมเมิร์ซในภูมิภาค แต่สิ่งที่ท้าทาย
ส�าคัญคือ ความพร้อมของก�าลังคนด้านดิจิทัล  
 ปัจจุบันไทยมีการผลิตก�าลังคนด้านดิจิทัล
มากพอสมควร เพราะมกีารเปิดหลกัสตูรระดบั
ปรญิญาตรด้ีานดจิทิลัมากถงึ 427 หลกัสตูรใน 
170 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ คิดเป็น
บัณฑิตระดับปริญญาตรีด้านดิจิทัลมากกว่า 
26,000 คนในปี 2560 แต่ปัญหาคือด้าน 
คุณภาพที่ไม่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจ สาเหตุหนึ่ง
เพราะหลักสูตรยังล้าสมัย ไม่ทันเทคโนโลยีที่

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท�าให้บริษัทต่างๆ
ที่มาลงทุน รวมทั้งอาลีบาบาเลือกท่ีจะไม่ท�า
กจิกรรมทีม่มีลูค่าเพิม่สงูในประเทศไทย ลงทนุ
เพียงใช้เป็นฐานกระจายสินค้าสู่ประเทศเพื่อน
บ้านเท่านั้น
 ดงันัน้ ภาครัฐต้องด�าเนนิการอย่างเร่งด่วน
ในการพัฒนาก�าลังคนด้านดิจิทัลท่ีมีคุณภาพ
สูงและใช้งานได้จริงทั้งระยะส้ัน กลางและยาว
อย่างจริงจงัและต่อเนือ่ง โดยสร้างก�าลงัคนด้าน
ดิจิทัล 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มแรก: กลุ่มคน
ด้านดิจิทัลที่สามารถพัฒนาและใช้เทคโนโลยี
หลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน (disruptive 
technologies) เช่น เทคโนโลยปัีญญาประดิษฐ์ 
(artificial intelligence) การจดัการข้อมลูขนาด
ใหญ่ (big data) และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
(Internet of Things) ซึ่งหลายประเทศ การ
พฒันาคนกลุม่นี ้มกัท�าโดยการจดัหลกัสตูรเข้ม
ข้นระยะประมาณ 6 เดือน โดยเน้นการพัฒนา
ทักษะจากโจทย์จริง ข้อมูลจริงเพื่อใช้งานจริง
และแก้ปัญหาจริงได้ เช่น ไต้หวัน จัดหลักสูตร
ในลกัษณะดงักล่าวโดย Institute for Information 
Industry (III) ส่วนสิงคโปร์ด�าเนินการโดยผ่าน
โครงการ Skills Framework for Infocomm 
Technology
 กลุ่มสอง คนด้านดิจิทัลที่ต้องการจ�านวน
มากพอสมควร เช่น นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 
(software developer) และโปรแกรมเมอร์ ซึ่ง
ต้องมคีณุภาพทีส่อดคล้องกบัความต้องการของ
ภาคธรุกจิ คนกลุม่นี ้สามารถสร้างได้โดยสร้าง
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างสถาบันการ
ศึกษากับภาคธุรกิจ อย่างเกาหลีใต้มี ICT 
Model Schools ซึ่งเปิดให้สถาบันการศึกษา
สมัครเข้าร่วมโครงการและมีหลักสูตรการสอน
ทีเ่หมาะสม ความพร้อมทัง้สถานทีแ่ละอปุกรณ์
วิจัย  ซึ่งต้องสามารถดึงดูดการลงทุนร่วมด้าน
การศึกษาและวิจัยจากภาคธุรกิจ 
 กลุ่มสาม คนด้านดิจิทัลทักษะสูงจากต่าง
ประเทศ ซึง่จะช่วยบรรเทาปัญหาความขาดแคลน
เฉพาะหน้า  โดยสามารถดงึกลุม่นีจ้ากการอ�านวย
ความสะดวกและสร้างแรงจงูใจในการเข้ามาท�างาน
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เศรษฐกิจ

  
 

บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำ�กัด (มห�ชน)
ประกาศ

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

 ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 25 ของบริษัท 
ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำากัด (มหาชน) (UPF) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 
2561 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ 
อยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัท ณ วันที่  
4 เมษายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 4 บาท (สี่บาท) โดยจะจ่าย  
เงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ภายใน 1 เดอืน นบัตัง้แตว่นัที ่26 เมษายน 
2561 เป็นต้นไป
  
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

             นายพงศ์ศักดิ์ เที่ยงวิบูลย์วงศ์
           กรรมการผู้จัดการ
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หุน้ปรับฐานแรง
นายคมศร ประกอบผล หวัหน้าฝ่ายกลยทุธ์
การลงทุน ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกล
ยุทธ์ทิสโก้ เปิดเผยว่า ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่าน
มาผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตร
ระยะ 10 ปีของสหรฐัพุง่ขึน้อย่างรวดเรว็ทะลุ 
3% เป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปีนับตั้งแต่ปี 
2557 หลังความกังวลสงครามการค้าโลก
เริ่มผ ่อนคลาย ประกอบกับแรงกดดัน
เงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นตามราคาน�้ามัน ส่งผล
ถึงราคาหุ้นและท�าให้ตลาดหุ้นปรับฐานทั่ว
โลกซึ่งมีโอกาสปรับตัวลดลงและตลาดหุ้น
น่าจะทยอยฟ้ืนตวัขึน้ช่วงเดอืนพฤษภาคมนี้ 
อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นในปัจจุบันยังน่า
สนใจ โดยมีป ัจจัยสนับสนุนจากการ
ประกาศผลประกอบการของบริษัทจด
ทะเบียนในไตรมาส 1 ซึ่งคาดว่าจะขยายตัว
ได้ดีต่อเนื่อง ประกอบกับระดับ  Forward 
P/E (สัดส่วนราคาหุ้นต่อก�าไรในอีก 12 
เดือนข้างหน้า) ของดัชนี S&P500 ใน
ปัจจุบันอยู่ที่ 16.2 เท่า ต�่ากว่า Earning 
Yield Gap Model  ที่ท�าการทดสอบออก
มาอยู ่ที่ระดับ 16.7 เท่า จึงน่าจะช่วย
สนับสนุนการฟื้นตัวของตลาดในช่วงนี้  จึง
แนะน�าให้เน้นลงทุนในหุ้น 3 กลุ่มหลัก คือ 
1.หุ้นกลุ่มการเงินของสหรัฐ  2.ตลาดหุ้น
ญีปุ่น่ และ 3.ตลาดหุ้นเกดิใหม่ เช่น จนีและ
อินเดียที่มีแนวโน้มการเติบโตของก�าไรสูง
ในระยะยาว
 ขณะเดียวกันต ้องระวังความเสี่ยง 
ในไตรมาส 4 จากสภาพคล่องท่ีลดลง 
จากการลดงบดุลของ Fed และการยุติ
มาตรการ QE ของธนาคารกลางยุโรป  
รวมถึงการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลก 
ในปี 2019 จากการเพิ่มขึ้นของอัตรา
ดอกเบี้ยและนโยบายกระตุ ้นทางการ 
คลังสหรัฐที่เริ่มหมดไปและการเลือกตั้ง
กลางเทอมของสหรัฐเดือนพฤศจิกายน

ประชุมผู้ถือหุ้น : พลต�ารวจเอกชัชวาล	สุขสมจิตร์	ประธานกรรมการ	บมจ.ดู	เดย์ดรีม	เป็นประธาน
ในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2561	โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
เป็นเงินสด	 ในอัตราหุ้นละ	 0.21	 บาทต่อหุ้น	 มีก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี	 15	 พฤษภาคม	 2561 
ที่	คริสตัล	ดีไซน์	เซ็นเตอร์
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บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
ประกาศ

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

 ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 25 ของบริษัท  
ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน) (UP) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 
2561 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ 
ในวนัปดิสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นของบรษิทั ณ วนัที ่4 เมษายน 
2561 ในอัตราหุ้นละ 1.21 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)  
โดยจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 
26 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
  
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

            นายราเมศ เข็มเพชร
       กรรมการผู้จัดการ
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สังคม

ผลิตภัณฑ์ใหม่เบตาดีน
บริษัท มุนดิฟาร์มา (ประเทศไทย) จ�ากัดเจ้า 
ของผลิตภัณฑ์ “เบตาดีน” น�าโดย วราวรรณ 
จันทรสมบูรณ์ ผู ้จัดการประจ�าประเทศไทย  
เปิดตัว 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ส�าหรับดูแลช่อง 
ปากและล�าคอ ล่าสุด พร้อมเปิดตัว 2 พรี 
เซ็นเตอร์ “บอย-ปกรณ์ และ น้องวันใหม่”
 วราวรรณ จนัทรสมบรูณ์ ผูจ้ดัการประจ�า
ประเทศไทย บรษิทั มุนดฟิาร์มา (ประเทศไทย) 
จ�ากัด เล่าว่า “เบตาดีน” มีผลิตภัณฑ์ด้านการ
ดูแลรักษาเกี่ยวกับการติดเชื้อบนบาดแผลท่ี 
คนไทยรู้จักและไว้วางใจมากว่า 30 ปี เรามอง
หาโอกาสขยายกลุ ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ยังมี

ความเกี่ยวข้องกับการฆ่าเชื้อ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากและล�าคอ ได้แก่
เบตาดนี® โทรตสเปรย์สเปรย์พ่นปากลดอาการ
อักเสบบริเวณช่องปากและล�าคอ ใช้ส�าหรับ
อาการระคายคอป้องกันแผลในปากติดเชื้อ  
และระงับกลิ่นปากปราศจากน�้าตาล และเบตา
ดีน® การ์เกิลยาน�้าส�าหรับบ้วนปาก เพื่อระงับ
กลิ่นปาก ปราศจากน�้าตาล 
 ด้านเซเลบสาว ปัทม์-กัลยพัชร ภักดี
ผดุงแดน บอกว่า เบตาดีนเป็นแบรนด์ที่เรา
ไว้ใจ เป็นยาใส่แผลที่อยู่คู่ตู้ยาสามัญประจ�า
บ้านตลอดเวลาเมื่อเบตาดีนออกผลิตภัณฑ์

ส�าหรับช่องปากและล�าคอมาใหม่ ก็ถึงเวลาที่
ต้องเพิ่มเบตาดีน® การ์เกิล ไว้ในตู้ยาที่บ้าน 
ส่วน เบตาดีน® โทรตสเปรย์ก็ไว้พกติดกระเป๋า
ได้ ตัวเองเดินทางบ่อย แนะน�าว่าให้เอาใส่
กระเป๋าเดนิทางไว้ด้วยเลย เมือ่ไปประเทศทีอ่า
กาศเย็นๆ โอกาสที่จะเจ็บคอเพราะอากาศ
เปลี่ยนกระทันหันเป็นไปได้สูง จะได้ไม่ต้องวิ่ง
วุ่นหาซื้อยาที่ต่างประเทศก่อนจะป่วยเราต้อง
ดูแลตัวเองก่อน ปัทม์จะดูแลตัวเองด้วยการ
ทานอาหารพวกผักผลไม้เยอะๆ เพราะวิตามิน
ในผักช่วยป้องกันหวัด และทานวิตามินรวม
เสริมควบคู่กัน
 ขณะที่ แพร วัชราภัย บอกว่า ช่วงนี้พยา 
ยามทานผลไม้เยอะๆ โดยเฉพาะพวกท่ีมีวิตา 
มินซีสูง เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นหวัดหรือ
ไวรสัลงคอ แต่เมือ่ร่างกายอ่อนแอจนถูกเชือ้โรค
โจมตีแล้ว ก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมมาดื่มน�้าอุ่น
ให้มากๆ เมื่อเรารู้จักป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี 
โรคก็จะไม่ลุกลามไปจนถึงกับหาหมอเข้าโรง
พยาบาลส่วนตัวเคยได้ยารักษาอาการเจ็บคอ
แบบสเปรย์พ่นมาจากคุณหมอ แล้วรู้สึกว่ามัน
เหน็ผลเร็วและตรงจดุมากกว่าการทานยาเพราะ 
ในสเปรย์มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ล�าคอจะ
เป็นการรักษาที่ตรงจุดที่สุดปรกติถ้าระคายคอ
เมือ่ไหร่กอ็มยาอม แต่เดีย๋วนี ้พก เบตาดนี® โทรต 
สเปรย์ ฉดีเมือ่ระคายคอแถมยงัให้ความสดชืน่
 ทางด้าน จิ-จิราภรณ์ อังคเศกวิไล บอก
ว่า ตนเองจะบ้วนปากทุกครั้งทานอาหาร เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมของแบคทีเรีย หรือ
ย่ิงถ้ามีเวลาก็จะแปรงฟันหลังทานข้าวไปด้วย
เลย แต่ถ้าต้องออกไปข้างนอกแล้วไม่สะดวก 
กใ็ช้ฉดีสเปรย์พ่นปากเพราะตวัยาทีอ่ยูใ่นสเปรย์ 
นอกจากจะช่วยท�าให้ลมหายใจเราสดชื่นแล้ว 
ยังสามารถรักษาอาการระคายคอได้ดีอีกด้วย 
และช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่ว่าจะ 
เป็นจากฤดูกาลหรือมลภาวะเป็นพิษ เราควร 
ป้องกันตัวเองก่อนป่วยเป็นอันดับแรก ด่ืมน�้า
เยอะๆ และนอนให้เพียงพอ รับประทาน 
อาหารครบ 5 หมู่และช่วงที่ป่วยบ่อยๆ การพก 
สเปรย์พ่นล�าคอช่วยเราได้มากจริงๆ
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สังคม
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ประกาศ
การจ่ายเงินปันผล

	 ดว้ยทีป่ระชมุใหญส่ามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป	ี2561	ของบรษิทั	โมเดอรน์ฟอรม์กรุป๊	

จำากัด	(มหาชน)	เมื่อวันที่	27	เมษายน	2561	ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำาหรับรอบบัญชี

สิ้นสุด	ณ	31	ธันวาคม	2560	ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ	0.30	บาท	(สามสิบสตางค์)		

โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อเดือนตุลาคมแล้วในอัตราหุ้นละ	0.10	บาท	

จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายอีกหุ้นละ	 0.20	 (ยี่สิบสตางค์)	 โดยกำาหนดวัน	Record	Date	

เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่	 9	พฤษภาคม	 2561	และกำาหนดจ่ายเงินปันผลให้

แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่	23	พฤษภาคม	2561

	 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	30	เมษายน	2561

	 	 	 	 	 (นายทักษะ		บุษยโภคะ)

	 	 	 	 										ประธานกรรมการบริหาร

  
 

บุณยฤทธิ์	กัลยาณมิตร	อธิบดีกรมการค้าภายใน	กระทรวงพาณิชย์	เยี่ยมชมบู๊ธแฟมิ
ลี่มาร์ท	ในงานแถลงข่าว	“รวมใจ	เพิ่มสุข	ช็อปสนุก	ลดรับเปิดเทอม”	เพื่อแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค	โดยมี	พิมพ์สิริ	ใจยะ	Brand	Communication	General	
Manager	ให้การต้อนรับ

สุวิชชา	เนติวิวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก.ไวตาบูสท์	(ประเทศไทย)รับรางวัล
ชนะเลิศจากการประกวด	 “โครงการ	 Allianz	 Ayudhya	 Activator”	 โดยได้รับเงิน
รางวัลมูลค่ากว่า	 2	ล้านบาท	และยังได้บินไปร่วม	pitch	กับ	CEO	ของ	Ayudhya	
Allianz	70	ประเทศทั่วโลกที่เยอรมนี	

พลเอกฉตัรชยั	สารกิลัยะ	รองนายกรฐัมนตร	ีลงพืน้ทีพ่เิศษเมอืงเก่าน่าน	โดยม	ีไพศาล	
วิมลรัตน์	 ผวจ.น่าน	 และ	พันเอก	 ดร.นาฬิกอติภัค	 แสงสนิท	 ผู้อ�านวยการองค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	(อพท.)	ให้การต้อนรับ	ที่
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา	

มร.อิงมาร์	หวาง	ผู้อ�านวยการ	หัวเว่ย	คอนซูมเมอร์	บิสสิเนส	กรุ๊ป	ประเทศไทย	จัด
งานเปิดตัว	“HUAWEI	P20	Series”	โดยมี	ทศพร	นิษฐานนท์,	ชาญวิทย์	เขียวนา
วาวงศ์ษา,	เฌอมาลย์	บุญยศักดิ์,	พิชญ์นาฏ	สาขากร,	ชนิพล	กุศลชาติธรรม	ร่วมงาน	
ที่ลานชั้น	G	เซ็นทรัล	เอ็มบาสซี

ก๊วนลับฉบับสาวแซ่บ
 
พฤษภาคมปีนี้ คอหนังคอมิดี้ไม่ควรพลาด  
เมื่อ “โมโนฟิล์ม” คว้าภาพยนตร์ที่จะท�าให้
จินตนาการบรรเจิดยิ่งกว่าเคย สนุกยิ่งกว่าท่ี 
ผ่านมา กับภาพยนตร์คอมิดี้เรื่อง “ก๊วนลับ 
ฉบับสาวแซ่บ” (บุ๊คคลับ-Book Club)
 ภาพยนตร์ “ก๊วนลับฉบับสาวแซ่บ” (บุ๊ค
คลับ-Book Club) ส�าหรับคนที่ยังไม่หมดไฟ 
ไม่ว่าคุณจะอายุรุ่นไหน คลับหนังสือแห่งน้ีจะ
น�าทางให้คุณค้นพบความสนุกถึงขีดสุด การัน
ตคีวามบนัเทงิ โดย ไดแอน คตีนั (Something’s 
Gotta Give-รักแท้ ไม่มีวันแก่), เจน ฟอนดา 
(Monster-in-Law -แม่ผัวพันธุ์ซ่า สะใภ้พันธุ์
แสบ), แคนดซิ เบอร์เกน (Miss Congeniality-
พยัคฆ์สาวนางงามยุกยิก, Bride Wars-สง 
ครามเจ้าสาว หักเหลี่ยมวิวาห์อลวน) และ แมรี 
สตนีเบอร์เกน (Last Vegas-แก๊งค์เก๋า เขย่าเวกสั) 
ทีต่บเท้าเข้าร่วมคลับจินตนการสุดบรรเจิดแห่ง 
นี ้ผลงานเขยีนบทและก�ากบั โดยบลิ โฮลเดอร์แมน 
 พบกับความสนุก โรแมนติกสุดฮา ที่ได้แรง
บันดาลใจจากหนังสือที่มาเปลี่ยนชีวิตของพวก
เธอ ในภาพยนตร์เรือ่ง “ก๊วนลบัฉบบัสาวแซ่บ” 
(บุ๊คคลับ-Book Club) 17 พฤษภาคมนี้ ในโรง
ภาพยนตร์
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รับสมัครดวน!รับสมัครดวน!

โทรศัพท  0-2415-5825-7
สายตรง  09-3535-6365
สายตรง 08-6475-3138

สนใจสมัครดวยตนเอง

หรือสงใบสมัครและหลักฐานมาที่

บริษัท คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด) จำกัด
เลขที่ 5 ซอยเทียนทะเล 22 แยก 5

ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน

แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพฯ 10150

1. พนักงานบัญชี (สมุทรสาครและบางขุนเทียน)  4 อัตรา
 • เพศหญิง • วุฒิปริญญาตรี 

 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

2. เสมียนประจำออฟฟศ (สมุทรสาครและบางขุนเทียน) 4 อัตรา
 • เพศหญิง วุฒิปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป 
 • สามารถใชอุปกรณสำนักงานไดดี

3. พนักงานขาย (ประจำออฟฟศ)  หลายอัตรา
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป หรืออานออกเขียนได 
 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

4. พนักงานขับรถ 6-10 ลอ   หลายอัตรา
 • วุฒิป.6 ขึ้นไป หรืออานออกเขียนได • มีใบอนุญาตขับขี่เปนของตนเอง

5. พนักงานฝายผลิต   หลายอัตรา
 • เพศชาย • ไมจำกัดวุฒิ อานออกเขียนได 

6. ชางซอมบำรุง หลายอัตรา
 • เพศชาย • มีประสบการณ 

คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด)

Gong Toon-p-260418=4*6

ประกาศกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

เรือ่ง รบัสมคัรบคุคลเพือ่คดัเลอืกเป็นพนกังานส�านกังาน กสจ. ต�าแหน่ง เจ้าหน้าทีก่ารเงนิ

 

 ด้วยกองทนุส�ารองเล้ียงชพีส�าหรับลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการ ซึง่จดทะเบยีนแล้ว 

หรือมีชื่อย่อว่า กสจ. ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานส�านักงาน กสจ. 

ต�าแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  ชื่อต�ำแหน่ง  กลุ่มงำน  และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน

 ชื่อต�าแหน่ง   ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

 กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป

 อัตราว่าง     1  อัตรา

 คุณสมบัติเฉพำะต�ำแหน่ง ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต�่ากว่าปริญญาตรีทางการเงิน  

การบัญชหีรอืสาขาทีเ่ก่ียวข้องโดยต้องศกึษาวชิาบัญชมีาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ มคีวามรู ้

ความเข้าใจเกี่ยวกับใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft  

Excel ได้เป็นอย่างดีต้องมีบุคคลค�้าประกันในการท�างาน

2.  กำรรับสมัคร

 2.1 วัน เวลำ ที่รับสมัคร

 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 ในวันเวลาราชการ

 2.2 สถำนที่รับสมัคร

 ยืน่ใบสมคัรด้วยตนเองทีส่�านกังาน กสจ. อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์แกรนด์รามาไนน์  

ทาวเวอร์เอ ชั้น 23 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310

หมำยเหต ุผูส้มคัรต้องมคีณุสมบตัแิละปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ในประกาศ รบัสมคัร

ประกาศที่เว็บไซต์ WWW.gpEf.or.th
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สนใจตดิต่อ
บริษัท หัวหมาก จ�ากัด
เลขที่ 567 ถนนเสรี 6 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เวลา 08.30-17.00 น.

รับสมัครด่วน
พนกังานออก
ตัว๋เครือ่งบนิ    

 • เพศหญงิ ไม่จ�ำกดัวฒุิ 

 • อำยุ 26 ปีขึน้ไป

 • ประสบกำรณ์ 3 ปีขึน้ไป

 • สำมำรถใช้งำนระบบส�ำรองทีน่ัง่ Amadeus ได้

 • เงนิเดอืน 20,000 บำทขึน้ไป

E-mail : huamark567@hotmail.com
โทร. 08-1483-0707

2อตัรำ
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โทร.02-860-8611-3โทร.02-860-8611-3

บจก.คัลเจอร์เคมกรุ๊ป แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
มีความต้องการรับสมัครพนักงาน ดังนี้

รับสมัครงานด่วน

สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม คา่ลว่งเวลา เบีย้ขยนั โบนสัประจำาป ีทอ่งเทีย่ว
             ที่อยู่ 182/8 ซ.กรุงธนบุรี 6 ถ.กรุงธนบุรี บางลำาภูล่าง คลองสาน กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ (วท.บ.)
	 •	เพศหญิง	อายุ	22	ปีขึ้นไป	

พนักงานขับรถส่งของ 2 ตำาแหน่ง
	 •	เพศชาย	อายุ	24	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ

พนักงานขับรถ Sales  2 ตำาแหน่ง
	 •	เพศชาย	อายุ	24	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ

แม่บ้านประจำาสำานักงาน (สาทร)
	 •	เพศหญิง	อายุ	20	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ

แมบ่า้นประจำาสำานกังาน (รามอนิทรา) 
	 •	เพศหญิง	อายุ	20	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ

1

2

3

4

5

TAITI-P-200318

www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณภูมิทาวน ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง

ไมจำกัดวุฒิ

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4819 (1344) วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561
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รับสมัครงาน

บริษัท โบเซนด โคลธธิง จำ�กัด

โทร. 08-3290-9910
สนใจติดต่อได้ท่ี เลขที่ 99/24 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ 

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

1. หัวหน้าฝ่ายขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2.  หวัหนา้ฝา่ยขายอนิเทอรเ์นต็
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

4. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
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สามารถสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่
คุณมาโนช อุดมวรานนท์ 

บริษัท ไพร์ม ซิสเท็ม เทคโนโลยี จ�ากัด
เลขที่ 33/98-99 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม.5 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2743-1003 แฟกซ์ 0-2743-1004

บริษัทฯ จำ�หน่�ยไฟฉุกเฉิน, ไฟอล�ม และ

อุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิดต้องก�รรับสมัครพนักง�นเพิ่มดังนี้

E-mail : sale@protecthai.com LINE ID: manoch2u

1.พนักงานประสานงานขาย 2  อัตรา
	 •	เพศหญิง	วุฒิปวช.	ขึ้นไป
	 •	มีเงินเดือนประจ�ำและคอมมิชชั่น

2. พนักงานขับรถสงของ  1  อัตรา
	 •	เพศชำย	ไม่จ�ำกัดวุฒิ
	 •	มีเงินเดือนประจ�ำ	O.T.	
	 		และค่ำเบี้ยเลี้ยงต่ำงจังหวัด	

3. ช่างไฟฟ้าทัวไป  1  อัตรา
	 •	เพศชำย	วุฒิปวช.	ขึ้นไป

่

่

่

่
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สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที ่ ฝ่ายบุคคล บริษัท ฮิวจ์เนส จำากัด  
เลขที่ 88/63 ม.12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2346-0863-4, 08-1869-8560 แฟกซ์ 0-2346-0865
E-mail : ariyah@hugeness.co.th,  jarae@hugeness.co.th  www.hugeness.co.th

ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต ติดตั้ง ลูกกลิ้งลำาเลียงวัสดุ และระบบลำาเลียงวัสดุทุกชนิด ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถ 
กระตือรือร้น รับผิดชอบและรักความก้าวหน้าในตำาแหน่งดังนี้

บริษัท ฮิวจ์เนส จำ�กัด

1. ผู้จัดการ โรงงาน      2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,  

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

  •  ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

2. วิศวกร โรงงาน   2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

3. โฟร์แมน  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

4. ช่างกลึง/ช่างมิลลิ่ง               3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

5. ช่างเชื่อมและประกอบ             3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

6. ผูช่้วยช่างเช่ือมและช่างประกอบ   5 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

7. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ                  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวส. ขึ้นไป (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

8. แม่บ้าน  1 อัตรา

• ตำาแหนง่ที ่1, 2, 3 :  ถา้มปีระสบการณ์ด้านการผลติระบบลำาเลยีงวสัด ุจะไดร้บัการพจิารณาเปน็พเิศษ  • ทุกตำาแหน่ง : มทีีพ่กั+ค่าอาหารกลางวนัให้

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4819 (1344) วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

ISUZU-P-180418

บริษัท อีซูซุสงวนไทยกรุงเทพ จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจจำหนายรถยนตและศูนยซอมรถยนต

ไดมีความประสงครับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท ดังนี้

สนใจสมัครดวยตนเองหรือสงใบสมัครมาที่ ฝายทรัพยากรบุคคล บริษัท อีซูซุสงวนไทยกรุงเทพ จำกัด
เลขที่ 118 หมู 1 ถนนพระรามที่ 2 กม.15 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร. 0-2415-4193-7  E-mail : stkmc1@hotmail.com

1.  พนักงานธุรการ      หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปขึ้นไป 
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใชคอมพิวเตอร Microsoft Offiffiice (Word, Excel),
  Internet ไดดี

2.  ฝายบุคคล         1 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณดานงานบุคคลจะพิจารณาเปนพิเศษ 

3.  ชางซอมบำรุง   1 อัตรา
 • เพศชาย
 • วุฒิปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวของ
 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

4.  พนักงานลางรถ   หลายอัตรา
 • เพศชาย อายุ 18 ปขึ้นไป 
 • ไมจำกัดวุฒิ
 • หากมีประสบการณ
  ในการทำความสะอาดรถยนตจะพิจารณาเปนพิเศษ

5.  พนักงานขับรถ    1 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 18 ปขึ้นไป 
 • ไมจำกัดวุฒิ
 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ



Sri Ar Pha-p-290318

1. พนง.ขายโครงการบานจัดสรร 2 อัตรา
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป 
 • มีประสบการณงานขายอสังหาริมทรัพย

บริษัทฯดำเนินธุรกิจดานอสังหาริมทรัพย กำลังขยายงานโครงการ ตองการ
รับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ เขารวมงานดังนี้

บริษัท ศรีอาภา ธำรงค จำกัด

สนใจติดตอไดที่ บริษัท ศรีอาภา ธำรงค จำกัด เลขที่ 85/11 หมู 3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 
โทร. 0-2571-0563-4, 0-2571-7600 Email : tunyasiri.dao@hotmail.com www.hongprayoon3.com

2. โฟรแมน 2 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 40 ป
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป สาขากอสราง
 • มีประสบการณควบคุมงานกอสรางอยางนอย 2 ป

3. พนักงานสโตร 2 อัตรา
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 30 ป  • วุฒิปวช.ขึ้นไป

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4819 (1344) วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

THAI HONG GOUNG p 050318=4*6.5

ด่วน!รบัสมคัรงาน
บริษัท ไท่ ก่วง หลาย เทรดดิ้ง จำากัด กำาลังขยายงานและต้องการ
รับสมัครบุคลากร เพื่อรองรับการขยายงานในตำาแหน่งต่างๆ ดังนี้

0-2538-3566, 08-1339-7375

สมัครได้ด้วยตนเองหรือสอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ บริษัท ไท่ ก่วง หลาย เทรดดิ้ง จำากัด

เลขที ่234/1 ถนนลาดพรา้ว 84 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310

ฝ่ายบุคคล 0-2538-3566, 08-1339-7375

พนักงานบัญชี/การเงิน
- วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี 
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานธุรการ
- วุฒิม.6 ขึ้นไป 
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานรับส่งเอกสาร
- มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง 
- รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี

SDS-P-230218

พนักงานขาย-ขายตางประเทศ
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป

 • สามารถพูด อาน เขียนภาษาอังกฤษได

 • สามารถไปปฏิบัติงานตางประเทศได

 • มีประสบการณการทำงาน 1 ปขึ้นไป

 • สามารถไปดูงานตางประเทศได

บริษัทฯเปนผูนำเขาและจำหนาย เครื่องชั่ง DIGITAL
จากตางประเทศตองการรับสมัครพนักงานในตำแหนง ดังนี้

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือสงจดหมายพรอมหลักฐานการสมัครมาที่

บริษัท สหภัณฑดิจิตอลสเกล จำกัด
เลขที่ 136/8 หมู 3 ถนนนครอินทร ตำบลบางขุนกอง

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 08-6342-1687 (คุณอา)
08-1358-1339 (คุณอึ่ง) โทร. 0-2959-7336-7 โทรสาร : 0-2959-7338

Email : scales1@ksc.th.com, a-aor-2518@hotmail.com  ID LINE : ekachaiids

บริษัท สหภัณฑดิจิตอลสเกล จำกัด 



ฉบับดิจิตอลรายวัน 14ปีที่ 19 ฉบับที่ 4819 (1344) วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

       (หน่วย : บาท) 

                                                                           งบการเงินรวม                    งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 6  3,956,378,838   4,439,887,598   1,466,655,197   2,070,564,097 

เงินลงทุนชั่วคราว		 7 1,053,472,574   952,106,765   -  - 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 9  2,051,039,618   1,652,832,575   137,062,741   229,104,690  

สินค้าคงเหลือ	 10  1,013,522,063   1,211,369,776   32,892,978   24,119,980 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 8  125,522,500   161,021,875   155,521,000   2,100,000 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 	97,106,568		 	98,306,026		 	1,043,032			 1,163,870	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   8,297,042,161   8,515,524,615   1,793,174,948  2,327,052,637  

เงินลงทุนในบริษัทร่วมรอการจ�าหน่าย	 11  -   180,037,201  -   169,702,065  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

เงินลงทุนที่มีภาระค�้าประกัน	 12  32,887,874   33,552,648   -   -  

เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 13  -   -   9,621,639,389   8,823,299,318  

เงินลงทุนในการร่วมค้า	 14  1,405,463,098   1,418,662,452   493,288,135   535,015,190  

เงินลงทุนในบริษัทร่วม		 15  3,463,354,214   3,007,799,737   886,993,181   649,493,181 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น	 16  2,385,862,195   1,868,300,826   2,145,715,986   1,644,633,648  

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	 17  2,098,721,242   1,828,137,408   1,148,655,455   1,155,132,262  

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์		 18  7,063,263,345   6,311,609,705   50,271,966   57,755,165  

ค่าความนิยม	 19  521,724,374   521,724,374   -   -  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์		 	 	5,558,448		 	7,337,737		 	-		 	-		

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 28  93,522,495   94,991,012   2,915,330   2,513,809  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 20  173,447,595   233,252,857   2,165,227   4,676,024  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   17,243,804,880   15,325,368,756   14,351,644,669   12,872,518,597  

รวมสินทรัพย์   25,540,847,041   24,020,930,572   16,144,819,617   15,369,273,299

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

       (หน่วย : บาท)

                                                                            งบการเงินรวม                   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น      

หนี้สินหมุนเวียน      

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม

	 ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 	21  450,910,328   428,781,924   -   -  

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท	 	 	-		 	24,523,578		 	-		 	24,523,578		

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 22 1,498,762,884   1,552,548,988   106,886,533  91,841,750  

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึง

	 ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี	 23  154,000,000   232,400,000   -   -  

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระ	 	 	 	 	

	 ภายในหนึ่งปี	 	 53,771,351		 	44,275,075		 	-	 	-	

เงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 8  11,258,164   5,252,463   683,778,918 664,308,141

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	 	 	54,343,066		 	89,980,127		 	-			 27,593,186	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 	112,644,685		 	136,683,548		 	1,195,000		 1,578,334	

รวมหนี้สินหมุนเวียน   2,335,690,478 2,514,445,703 791,860,451  809,844,989 

หนี้สินไม่หมุนเวียน      

	 เงินกู้ยืมระยะยาว	-	สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนด	 	 	 	 	 	

	 ช�าระภายในหนึ่งปี	 23  948,440,477   147,000,000   -   - 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนด	 	 	 	 	

	 ช�าระภายในหนึ่งปี	 	 53,597,092		 	47,251,209		 	-			 -

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	 24  289,526,232   278,055,048   16,563,192   17,151,545 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 28  185,962,788   82,184,396   168,257,383 70,189,737 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	 	 	17,681,620		 	6,591,668		 	-	 -

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   1,495,208,209   561,082,321   184,820,575   87,341,282 

รวมหนี้สิน   3,830,898,687   3,075,528,024   976,681,026   897,186,271 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

	 	 	 	 	 	 (หน่วย:	บาท)

                                                              งบการเงินรวม             งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น      

ทุนเรือนหุ้น	 	 	 	 	 	

	 ทุนจดทะเบียน	 	 	 	 	 	

	 		หุ้นสามัญ	300,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	 	 	3,000,000,000		 	3,000,000,000		 	3,000,000,000		 	3,000,000,000	

	 ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว	 	 	 	 	 	

	 		หุ้นสามัญ	300,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	 	 	3,000,000,000		 	3,000,000,000		 	3,000,000,000		 	3,000,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	 	 2,599,000,000	 2,599,000,000	 	2,599,000,000		 2,599,000,000

ก�าไรสะสม	 	 	 	 	 	

	 จัดสรรแล้ว		 	 	 	 	 	

	 		ส�ารองตามกฎหมาย	 26  972,033,328   964,110,092   750,000,000   750,000,000

						ส�ารองอื่น	 	 233,593,146		 	208,889,870		 	-		 	-	

		 ยังไม่ได้จัดสรร	 	 	12,491,670,797		 11,760,126,673		 8,146,109,058	 7,842,328,081

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 582,384,394		 	537,236,305		 673,029,533	 280,758,947

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 19,878,681,665	 19,069,362,940	 15,168,138,591	 14,472,087,028

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย	 	 	1,831,266,689		 	1,876,039,608		 	-		 	-		

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  21,709,948,354 20,945,402,548 15,168,138,591 14,472,087,028

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  25,540,847,041 24,020,930,572 16,144,819,617 15,369,273,299

   - - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน	 ผลของวิธีการตรวจสอบ 
ของข้าพเจ้า	 ซ่ึงได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย	 ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความ
เห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ	พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเร่ืองมีดังต่อไปน้ี	(Key	Audit	Matters)

การรับรู้รายได้
กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการส�าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี	31	ธันวาคม	2560	จ�านวนท้ังส้ิน	10,690	 
ลา้นบาท	ซึง่เปน็จ�านวนเงนิทีม่สีาระส�าคญัในงบก�าไรขาดทนุ	เนือ่งจากกลุม่บรษิทัมลีกูคา้เปน็จ�านวน
มากรายและมีเงื่อนไขในการขายสินค้าท่ีแตกต่างกัน	 ดังน้ันกลุ่มบริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงเก่ียวกับ
มูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรบัรูร้ายไดข้องกลุม่บรษิทัโดยการประเมนิและทดสอบระบบสารสนเทศและ
ระบบการควบคมุภายในของกลุม่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัวงจรรายได	้โดยการสอบถามผูร้บัผดิชอบ	ท�าความ
เข้าใจและเลอืกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมทีก่ลุม่บรษิทัออกแบบไว้	และใหค้วาม
ส�าคญัในการทดสอบทีต่อบสนองเรือ่งความถกูตอ้งและรอบระยะเวลาในการรบัรูร้ายได	้สุม่ตรวจสอบ
เอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี	ช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีและหลังสิ้นรอบ
ระยะเวลาบญัช	ีสอบทานใบลดหนีท้ีก่ลุม่บรษิทัออกภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช	ีวเิคราะหเ์ปรยีบ 
เทยีบขอ้มลูบญัชรีายไดแ้บบแยกยอ่ย	(Disaggregated	data)	เพือ่ตรวจสอบความผดิปกตทิีอ่าจเกดิขึน้ 
ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี	โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป

ค่าความนิยม 
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	19	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	กลุ่มบริษัทมีค่า 
ความนิยมจ�านวน	522	ล้านบาท	ซึ่งเป็นจ�านวนเงินที่มีสาระส�าคัญในงบแสดงฐานะการเงิน	ดังนั้น	
การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมจึงถือเป็นประมาณการทางบัญชีท่ีส�าคัญท่ีฝ่ายบริหารของ
บรษิทัยอ่ยตอ้งใชด้ลุยพนิจิอยา่งสงูในการระบหุนว่ยสนิทรพัยท์ีก่อ่ใหเ้กดิเงนิสดและการประมาณการ 
กระแสเงนิสดในอนาคตทีก่จิการคาดวา่จะไดร้บัจากกลุม่สนิทรพัยน์ัน้	รวมถงึการก�าหนดอตัราคดิลด
และอตัราการเตบิโตในระยะยาวทีเ่หมาะสม	ซึง่อาจท�าใหเ้กดิความเสีย่งเกีย่วกบัมลูคา่ของคา่ความนยิม
ข้าพเจ้าได้ประเมินการก�าหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจ�าลองทางการเงินที่ฝ่าย
บรหิารของบรษิทัยอ่ยเลอืกใชโ้ดยการท�าความเขา้ใจกระบวนการพจิารณาของฝา่ยบรหิารของบรษิทั 
ยอ่ยวา่สอดคลอ้งตามลกัษณะการใหป้ระโยชนข์องสนิทรพัยห์รอืไม	่นอกจากนี	้ขา้พเจา้ไดท้�าการทดสอบ 
ข้อสมมติที่ส�าคัญที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ที่
จัดท�าโดยฝ่ายบริหารของบริษัทย่อย	 โดยการเปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายใน 
และภายนอกของบริษัทย่อย	 รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการ 
ด�าเนินงานทีเ่กดิขึน้จรงิเพ่ือประเมนิการใชด้ลุยพินิจของฝา่ยบรหิารของบรษิทัยอ่ยในการประมาณการ 
กระแสเงินสดทีค่าดว่าจะได้รบัในอนาคตดังกลา่ว	และพิจารณาอัตราคิดลดทีฝ่า่ยบรหิารของบรษิทัยอ่ย 
เลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงน้�าหนักของบริษัทย่อยและอุตสาหกรรม	ตลอด
จนทดสอบการค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมดังกล่าวตามแบบจ�าลองทางการ
เงิน	 และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่ส�าคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ 
คืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว	 นอกจากนี้	 ข้าพเจ้าได้สอบ 
ทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม

ข้อมูลอื่น 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น	 ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัท	
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)	 ซ่ึงคาดว่าจะถูกจัด 
เตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะ
การให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด	ๆ	ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื	การอา่นและพจิารณาว่าขอ้มลู
อ่ืนนัน้มคีวามขัดแย้งทีม่สีาระส�าคญักับงบการเงินหรอืกับความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า
หรือไม่	หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว	 และหากสรุปได้ว่ามีการ
แสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระส�าคญั	ขา้พเจา้จะสือ่สารเรือ่งดงักลา่วใหผู้ม้หีน้าทีใ่นการ
ก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่า 
จ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงนิ	ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มบรษัิทในการด�าเนนิ
งานต่อเนื่อง	การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว		และการใช้
เกณฑก์ารบญัชสี�าหรบักจิการทีด่�าเนนิงานตอ่เนือ่งเวน้แตผู่บ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุม่บรษิทัหรอื
หยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการ
เงินของกลุ่มบริษัท	

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	 ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจรติหรอืข้อผดิพลาด	และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึง่รวมความเหน็ของขา้พเจ้าอยูด่ว้ย	
ความเชือ่มัน่อยา่งสมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแตไ่มไ่ดเ้ป็นการรับประกันวา่การปฏบัิติ
งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระ
ส�าคญัทีม่อียูไ่ดเ้สมอไป	ขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจริตหรือข้อผดิพลาดและถือวา่มี
สาระส�าคญัเมือ่คาดการณอ์ยา่งสมเหตสุมผลไดว้า่รายการทีขั่ดตอ่ข้อเทจ็จริงแตล่ะรายการหรือทกุ
รายการรวมกันจะมผีลตอ่การตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหลา่นี้

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช	ีขา้พเจา้ใชด้ลุยพนิจิและการสงัเกตและสงสยัเยีย่ง 
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ	และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

•	ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ 
	 ในงบการเงนิ	ไมว่า่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด	ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีาร 
	 ตรวจสอบเพือ่ตอบสนองตอ่ความเสีย่งเหลา่น้ัน	และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสม 
	 เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	 ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ 
	 จรงิอนัเปน็สาระส�าคญัซึง่เปน็ผลมาจากการทจุรติจะสงูกวา่ความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด	 
	 เนือ่งจากการทจุริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคดิ	การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน	การตัง้ใจ 
 ละเวน้การแสดงขอ้มลู	การแสดงขอ้มลูท่ีไมต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุ 
	 ภายใน
•	ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ	เพื่อออกแบบ 
	 วธีิการตรวจสอบใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์	แตไ่มใ่ชเ่พือ่วตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเหน็ตอ่ 
	 ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
•	ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ 
	 ประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า
•	สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส�าหรบักจิการท่ีด�าเนนิงานตอ่เนือ่งของ 
	 ผู้บริหารและสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่ 
	 เกีย่วกบัเหตุการณห์รอืสถานการณท่ี์อาจเปน็เหตุใหเ้กดิขอ้สงสัยอยา่งมนียัส�าคญัตอ่ความสามารถ 
	 ของกลุม่บรษิทัในการด�าเนนิงานตอ่เนือ่งหรอืไม	่หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรปุวา่มคีวามไมแ่นน่อน 
	 ท่ีมีสาระส�าคญั	ข้าพเจา้จะตอ้งให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้าถงึการ 
	 เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน	 หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ	 
	 ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป	 ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการ 
	 สอบบญัชท่ีีไดร้บัจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบัญชขีองขา้พเจ้า	อยา่งไรกต็าม	เหตกุารณ์ 
	 หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้
•	ประเมินการน�าเสนอ	โครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงนิโดยรวม	รวมถงึการเปดิเผยขอ้มลู 
	 ทีเ่กีย่วขอ้ง	ตลอดจนประเมนิวา่งบการเงนิแสดงรายการและเหตุการณท์ีเ่กดิขึน้โดยถกูต้อง 
	 ตามที่ควรหรือไม่	
•	รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการ 
	 เงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบ 
	 การเงนิรวม	ขา้พเจา้รบัผดิชอบตอ่การก�าหนดแนวทาง	การควบคมุดแูล	และการปฏบิตังิาน 
	 ตรวจสอบกลุ่มบริษัท	ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่าง	 ๆ	 ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วง
เวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้	 ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวม 
ถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจ
สอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยา
บรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความ
สมัพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ขา้พเจา้เช่ือวา่มเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอกอาจพจิารณาวา่กระทบ 
ตอ่ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข้่าพเจ้าใช้เพือ่ปอ้งกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเปน็อสิระ

จากเรื่องท้ังหลายท่ีส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแล	 ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ	 ที่มีนัย 
ส�าคญัทีส่ดุในการตรวจสอบงบการเงนิในงวดปจัจบุนัและก�าหนดเป็นเรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ	
ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี	 เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้าม
ไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะ	 หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น	 ข้าพเจ้าพิจารณา 
วา่ไมค่วรสือ่สารเรือ่งดงักลา่วในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท�าดงักลา่วสามารถคาดการณ์
ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะ
จะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

กฤษดา	เลิศวนา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	4958
บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด
กรุงเทพฯ	:	28	กุมภาพันธ์	2561

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
SAHA-UNION PUBLIC COMPANY LIMITED 

1828	ถนนสุขุมวิท	แขวงพระโขนงใต้	เขตพระโขนง	กรุงเทพฯ	10260	โทรศัพท์	02-311-5111	โทรสาร	02-331-5668
1828	Sukhumvit	Rd.,	Phrakhanong	Tai,	Phrakhanong,	Bangkok	10260	Tel.	(662)-311-5111	Fax	(662)-331-5668

คุณธรรม	คุณภาพ	คุณประโยชน์
กลุ่มสหยูเนี่ยน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	สหยูเนี่ยน	จ�ากัด	(มหาชน)

ความเห็น
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของบริษทั	สหยเูน่ียน	จ�ากดั	(มหาชน)	และบรษิทัย่อย	(กลุ่มบรษิทั)	 
ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิรวม	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2560	งบก�าไรขาดทนุรวม	งบก�าไรขาดทนุ 
เบ็ดเสร็จรวม	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส�าหรับปีสิ้นสุด
วนัเดยีวกนั	และหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม	รวมถงึหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชทีีส่�าคญั	และ
ได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	สหยูเนี่ยน	จ�ากัด	(มหาชน)	ด้วยเช่นกัน
ขา้พเจา้เหน็วา่งบการเงนิขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงนิ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2560	ผลการด�าเนนิงานและ 
กระแสเงินสด	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท	สหยูเนี่ยน	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	และ 
เฉพาะของบริษัท	สหยูเนี่ยน	จ�ากัด	(มหาชน)	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน	
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ 
ในวรรค	ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้	ขา้พเจา้มคีวาม 
เป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชี	 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน	 และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนด 
ด้านจรรยาบรรณอื่นๆ	 ตามที่ระบุในข้อก�าหนดนั้นด้วย	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ 
ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ 
เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ	 ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส�าหรับงวดปัจจุบัน	ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบท 
ของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	ทั้งนี้	ข้าพเจ้าไม่ได้แสดง
ความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้	
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ
ตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า	ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย	การ 
ปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียง 



ฉบับดิจิตอลรายวัน 15ปีที่ 19 ฉบับที่ 4819 (1344) วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

       (หน่วย : บาท) 

                                                                           งบการเงินรวม                    งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 6  3,956,378,838   4,439,887,598   1,466,655,197   2,070,564,097 

เงินลงทุนชั่วคราว		 7 1,053,472,574   952,106,765   -  - 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 9  2,051,039,618   1,652,832,575   137,062,741   229,104,690  

สินค้าคงเหลือ	 10  1,013,522,063   1,211,369,776   32,892,978   24,119,980 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 8  125,522,500   161,021,875   155,521,000   2,100,000 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 	97,106,568		 	98,306,026		 	1,043,032			 1,163,870	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   8,297,042,161   8,515,524,615   1,793,174,948  2,327,052,637  

เงินลงทุนในบริษัทร่วมรอการจ�าหน่าย	 11  -   180,037,201  -   169,702,065  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

เงินลงทุนที่มีภาระค�้าประกัน	 12  32,887,874   33,552,648   -   -  

เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 13  -   -   9,621,639,389   8,823,299,318  

เงินลงทุนในการร่วมค้า	 14  1,405,463,098   1,418,662,452   493,288,135   535,015,190  

เงินลงทุนในบริษัทร่วม		 15  3,463,354,214   3,007,799,737   886,993,181   649,493,181 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น	 16  2,385,862,195   1,868,300,826   2,145,715,986   1,644,633,648  

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	 17  2,098,721,242   1,828,137,408   1,148,655,455   1,155,132,262  

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์		 18  7,063,263,345   6,311,609,705   50,271,966   57,755,165  

ค่าความนิยม	 19  521,724,374   521,724,374   -   -  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์		 	 	5,558,448		 	7,337,737		 	-		 	-		

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 28  93,522,495   94,991,012   2,915,330   2,513,809  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 20  173,447,595   233,252,857   2,165,227   4,676,024  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   17,243,804,880   15,325,368,756   14,351,644,669   12,872,518,597  

รวมสินทรัพย์   25,540,847,041   24,020,930,572   16,144,819,617   15,369,273,299

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

       (หน่วย : บาท)

                                                                            งบการเงินรวม                   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น      

หนี้สินหมุนเวียน      

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม

	 ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 	21  450,910,328   428,781,924   -   -  

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท	 	 	-		 	24,523,578		 	-		 	24,523,578		

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 22 1,498,762,884   1,552,548,988   106,886,533  91,841,750  

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึง

	 ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี	 23  154,000,000   232,400,000   -   -  

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระ	 	 	 	 	

	 ภายในหนึ่งปี	 	 53,771,351		 	44,275,075		 	-	 	-	

เงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 8  11,258,164   5,252,463   683,778,918 664,308,141

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	 	 	54,343,066		 	89,980,127		 	-			 27,593,186	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 	112,644,685		 	136,683,548		 	1,195,000		 1,578,334	

รวมหนี้สินหมุนเวียน   2,335,690,478 2,514,445,703 791,860,451  809,844,989 

หนี้สินไม่หมุนเวียน      

	 เงินกู้ยืมระยะยาว	-	สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนด	 	 	 	 	 	

	 ช�าระภายในหนึ่งปี	 23  948,440,477   147,000,000   -   - 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนด	 	 	 	 	

	 ช�าระภายในหนึ่งปี	 	 53,597,092		 	47,251,209		 	-			 -

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	 24  289,526,232   278,055,048   16,563,192   17,151,545 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 28  185,962,788   82,184,396   168,257,383 70,189,737 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	 	 	17,681,620		 	6,591,668		 	-	 -

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   1,495,208,209   561,082,321   184,820,575   87,341,282 

รวมหนี้สิน   3,830,898,687   3,075,528,024   976,681,026   897,186,271 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

	 	 	 	 	 	 (หน่วย:	บาท)

                                                              งบการเงินรวม             งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น      

ทุนเรือนหุ้น	 	 	 	 	 	

	 ทุนจดทะเบียน	 	 	 	 	 	

	 		หุ้นสามัญ	300,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	 	 	3,000,000,000		 	3,000,000,000		 	3,000,000,000		 	3,000,000,000	

	 ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว	 	 	 	 	 	

	 		หุ้นสามัญ	300,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	 	 	3,000,000,000		 	3,000,000,000		 	3,000,000,000		 	3,000,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	 	 2,599,000,000	 2,599,000,000	 	2,599,000,000		 2,599,000,000

ก�าไรสะสม	 	 	 	 	 	

	 จัดสรรแล้ว		 	 	 	 	 	

	 		ส�ารองตามกฎหมาย	 26  972,033,328   964,110,092   750,000,000   750,000,000

						ส�ารองอื่น	 	 233,593,146		 	208,889,870		 	-		 	-	

		 ยังไม่ได้จัดสรร	 	 	12,491,670,797		 11,760,126,673		 8,146,109,058	 7,842,328,081

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 582,384,394		 	537,236,305		 673,029,533	 280,758,947

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 19,878,681,665	 19,069,362,940	 15,168,138,591	 14,472,087,028

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย	 	 	1,831,266,689		 	1,876,039,608		 	-		 	-		

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  21,709,948,354 20,945,402,548 15,168,138,591 14,472,087,028

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  25,540,847,041 24,020,930,572 16,144,819,617 15,369,273,299

   - - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน	 ผลของวิธีการตรวจสอบ 
ของข้าพเจ้า	 ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย	 ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความ
เห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ	พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเร่ืองมีดังต่อไปน้ี	(Key	Audit	Matters)

การรับรู้รายได้
กลุม่บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายและบรกิารส�าหรบัปสีิน้สดุวนัที่	31	ธนัวาคม	2560	จ�านวนทัง้สิน้	10,690	 
ลา้นบาท	ซึง่เปน็จ�านวนเงนิทีม่สีาระส�าคญัในงบก�าไรขาดทนุ	เนือ่งจากกลุม่บรษิทัมลีกูคา้เปน็จ�านวน
มากรายและมีเงื่อนไขในการขายสินค้าที่แตกต่างกัน	 ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
มูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรบัรูร้ายไดข้องกลุม่บรษิทัโดยการประเมนิและทดสอบระบบสารสนเทศและ
ระบบการควบคมุภายในของกลุม่บรษิทัทีเ่ก่ียวข้องกับวงจรรายได	้โดยการสอบถามผูร้บัผดิชอบ	ท�าความ
เขา้ใจและเลอืกตวัอยา่งมาสุม่ทดสอบการปฏบิตัติามการควบคมุทีก่ลุม่บรษิทัออกแบบไว	้และใหค้วาม
ส�าคญัในการทดสอบทีต่อบสนองเร่ืองความถกูตอ้งและรอบระยะเวลาในการรบัรูร้ายได	้สุม่ตรวจสอบ
เอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี	ช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีและหลังสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญช	ีสอบทานใบลดหน้ีทีก่ลุม่บรษิทัออกภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช	ีวเิคราะหเ์ปรยีบ 
เทยีบขอ้มลูบญัชรีายไดแ้บบแยกยอ่ย	(Disaggregated	data)	เพือ่ตรวจสอบความผดิปกตท่ีิอาจเกดิขึน้ 
ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี	โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป

ค่าความนิยม 
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	19	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	กลุ่มบริษัทมีค่า 
ความนิยมจ�านวน	522	ล้านบาท	ซึ่งเป็นจ�านวนเงินที่มีสาระส�าคัญในงบแสดงฐานะการเงิน	ดังนั้น	
การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมจึงถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญที่ฝ่ายบริหารของ
บรษิทัยอ่ยตอ้งใชด้ลุยพนิิจอยา่งสงูในการระบหุนว่ยสนิทรพัยท์ีก่อ่ใหเ้กดิเงนิสดและการประมาณการ 
กระแสเงนิสดในอนาคตทีก่จิการคาดวา่จะไดร้บัจากกลุม่สนิทรพัยน์ัน้	รวมถงึการก�าหนดอตัราคิดลด
และอตัราการเตบิโตในระยะยาวทีเ่หมาะสม	ซึง่อาจท�าใหเ้กดิความเสีย่งเกีย่วกบัมูลค่าของค่าความนิยม
ข้าพเจ้าได้ประเมินการก�าหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจ�าลองทางการเงินที่ฝ่าย
บรหิารของบรษิทัยอ่ยเลอืกใชโ้ดยการท�าความเขา้ใจกระบวนการพิจารณาของฝา่ยบริหารของบรษิทั 
ยอ่ยวา่สอดคลอ้งตามลกัษณะการใหป้ระโยชนข์องสนิทรพัยห์รอืไม่	นอกจากนี	้ขา้พเจ้าไดท้�าการทดสอบ 
ข้อสมมติที่ส�าคัญที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ที่
จัดท�าโดยฝ่ายบริหารของบริษัทย่อย	 โดยการเปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายใน 
และภายนอกของบริษัทย่อย	 รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการ 
ด�าเนนิงานทีเ่กดิขึน้จรงิเพือ่ประเมนิการใชด้ลุยพนิจิของฝา่ยบรหิารของบรษิทัยอ่ยในการประมาณการ 
กระแสเงนิสดทีค่าดวา่จะไดร้บัในอนาคตดงักลา่ว	และพจิารณาอตัราคดิลดทีฝ่า่ยบรหิารของบรษิทัยอ่ย 
เลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงน้�าหนักของบริษัทย่อยและอุตสาหกรรม	ตลอด
จนทดสอบการค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมดังกล่าวตามแบบจ�าลองทางการ
เงิน	 และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่ส�าคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ 
คืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว	 นอกจากน้ี	 ข้าพเจ้าได้สอบ 
ทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม

ข้อมูลอื่น 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น	 ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัท	
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)	 ซึ่งคาดว่าจะถูกจัด 
เตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะ
การให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด	ๆ	ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื	การอา่นและพจิารณาว่าขอ้มลู
อืน่นัน้มคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระส�าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้
หรือไม่	หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว	 และหากสรุปได้ว่ามีการ
แสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระส�าคญั	ขา้พเจา้จะส่ือสารเรือ่งดงักลา่วใหผู้ม้หีนา้ทีใ่นการ
ก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่า 
จ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงนิ	ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุม่บรษิทัในการด�าเนนิ
งานต่อเนื่อง	การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว		และการใช้
เกณฑก์ารบญัชีส�าหรบักจิการท่ีด�าเนินงานตอ่เนือ่งเวน้แตผู่บ้รหิารมีความตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุม่บรษิทัหรอื
หยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการ
เงินของกลุ่มบริษัท	

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	 ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด	และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย	
ความเชือ่ม่ันอยา่งสมเหตสุมผลคอืความเชือ่ม่ันในระดบัสงูแตไ่ม่ไดเ้ปน็การรบัประกนัวา่การปฏบิตัิ
งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระ
ส�าคญัทีม่อียูไ่ดเ้สมอไป	ขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืว่ามี
สาระส�าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตสุมผลไดว้า่รายการทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิแตล่ะรายการหรอืทกุ
รายการรวมกนัจะมผีลตอ่การตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหลา่นี้

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช	ีขา้พเจา้ใชด้ลุยพนิจิและการสังเกตและสงสยัเยีย่ง 
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ	และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

•	ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ 
	 ในงบการเงนิ	ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด	ออกแบบและปฏิบัตงิานตามวธิกีาร 
	 ตรวจสอบเพือ่ตอบสนองตอ่ความเส่ียงเหลา่นัน้	และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสม 
	 เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	 ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ 
	 จรงิอนัเปน็สาระส�าคญัซึง่เปน็ผลมาจากการทจุรติจะสงูกวา่ความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด	 
	 เนือ่งจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้ว่มคิด	การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน	การตัง้ใจ 
 ละเวน้การแสดงขอ้มลู	การแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุ 
	 ภายใน
•	ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ	เพื่อออกแบบ 
	 วธิกีารตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ	์แตไ่มใ่ชเ่พือ่วตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเหน็ตอ่ 
	 ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
•	ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ 
	 ประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า
•	สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑก์ารบญัชีส�าหรับกจิการท่ีด�าเนนิงานตอ่เนือ่งของ 
	 ผู้บริหารและสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่ 
	 เกีย่วกบัเหตกุารณห์รอืสถานการณท์ีอ่าจเปน็เหตใุหเ้กดิขอ้สงสยัอยา่งมนียัส�าคญัตอ่ความสามารถ 
	 ของกลุม่บรษิทัในการด�าเนนิงานตอ่เนือ่งหรอืไม	่หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรปุวา่มคีวามไมแ่นน่อน 
	 ทีม่สีาระส�าคญั	ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ถึงการ 
	 เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน	 หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ	 
	 ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปล่ียนแปลงไป	 ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐานการ 
	 สอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้	อยา่งไรกต็าม	เหตกุารณ ์
	 หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้
•	ประเมนิการน�าเสนอ	โครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงนิโดยรวม	รวมถงึการเปดิเผยข้อมูล 
	 ทีเ่กีย่วขอ้ง	ตลอดจนประเมนิวา่งบการเงนิแสดงรายการและเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้โดยถกูตอ้ง 
	 ตามที่ควรหรือไม่	
•	รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการ 
	 เงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบ 
	 การเงินรวม	ข้าพเจา้รับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง	การควบคุมดูแล	และการปฏบิตังิาน 
	 ตรวจสอบกลุ่มบริษัท	ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่าง	 ๆ	 ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วง
เวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้	 ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวม 
ถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจ
สอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยา
บรรณที่เก่ียวข้องกับความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเก่ียวกับความ
สมัพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ขา้พเจา้เชือ่วา่มเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอกอาจพจิารณาวา่กระทบ 
ตอ่ความเปน็อสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พือ่ปอ้งกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล	 ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ	 ที่มีนัย 
ส�าคญัทีส่ดุในการตรวจสอบงบการเงนิในงวดปจัจบุนัและก�าหนดเปน็เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ	
ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี	 เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้าม
ไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ	 หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น	 ข้าพเจ้าพิจารณา 
วา่ไมค่วรสือ่สารเรือ่งดังกลา่วในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท�าดังกลา่วสามารถคาดการณ์
ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะ
จะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

กฤษดา	เลิศวนา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	4958
บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด
กรุงเทพฯ	:	28	กุมภาพันธ์	2561

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
SAHA-UNION PUBLIC COMPANY LIMITED 

1828	ถนนสุขุมวิท	แขวงพระโขนงใต้	เขตพระโขนง	กรุงเทพฯ	10260	โทรศัพท์	02-311-5111	โทรสาร	02-331-5668
1828	Sukhumvit	Rd.,	Phrakhanong	Tai,	Phrakhanong,	Bangkok	10260	Tel.	(662)-311-5111	Fax	(662)-331-5668

คุณธรรม	คุณภาพ	คุณประโยชน์
กลุ่มสหยูเนี่ยน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	สหยูเนี่ยน	จ�ากัด	(มหาชน)

ความเห็น
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทั	สหยเูนีย่น	จ�ากดั	(มหาชน)	และบริษทัย่อย	(กลุ่มบรษิทั)	 
ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิรวม	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2560	งบก�าไรขาดทนุรวม	งบก�าไรขาดทนุ 
เบ็ดเสร็จรวม	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส�าหรับปีสิ้นสุด
วนัเดยีวกนั	และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม	รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชทีีส่�าคญั	และ
ได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	สหยูเนี่ยน	จ�ากัด	(มหาชน)	ด้วยเช่นกัน
ขา้พเจา้เหน็วา่งบการเงนิขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงนิ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2560	ผลการด�าเนนิงานและ 
กระแสเงินสด	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท	สหยูเนี่ยน	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	และ 
เฉพาะของบริษัท	สหยูเนี่ยน	จ�ากัด	(มหาชน)	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน	
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ 
ในวรรค	ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจ้า	ขา้พเจา้มคีวาม 
เป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชี	 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน	 และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนด 
ด้านจรรยาบรรณอื่นๆ	 ตามที่ระบุในข้อก�าหนดนั้นด้วย	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ 
ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ 
เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ	 ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส�าหรับงวดปัจจุบัน	ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบท 
ของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	ทั้งนี้	ข้าพเจ้าไม่ได้แสดง
ความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้	
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ
ตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า	ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย	การ 
ปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยง 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)  

ความเห็น
ขา้พเจ้าไดต้รวจสอบงบการเงนิของบรษิทั ยเูนีย่นพลาสตกิ จำากดั (มหาชน) (บรษิทัฯ) 
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้และงบกระแสเงนิสด สำาหรบัปสีิน้สดุ 
วันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำาคัญ 
ขา้พเจ้าเหน็ว่างบการเงินขา้งต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ผลการ 
ดำาเนนิงานและกระแสเงนิสด สำาหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษิทั ยเูนีย่นพลาสตกิ จำากดั  
(มหาชน) โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระสำาคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของ
ขา้พเจา้ไดก้ลา่วไวใ้นวรรค ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิ 
ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจ้ามีความเปน็อสิระจากบรษัิทฯตามขอ้กำาหนดจรรยาบรรณ 
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เก่ียวข้องกับการ
ตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กำาหนดดา้นจรรยาบรรณอืน่ ๆ  ตาม
ทีร่ะบใุนข้อกำาหนดนัน้ดว้ย ขา้พเจา้เชือ่วา่หลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีง
พอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ 
เรือ่งสำาคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งตา่งๆ ทีม่นียัสำาคญัทีส่ดุตามดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบ 
วิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำา

เรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดง 
ความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี ้ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกตา่งหากสำาหรบัเรือ่งเหลา่นี ้

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตามความรบัผดิชอบทีไ่ดก้ลา่วไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบ
บญัชต่ีอการตรวจสอบ งบการเงนิในรายงานของข้าพเจา้ ซึง่ได้รวมความรับผดิชอบทีเ่กีย่วกบั 
เรือ่งเหลา่นีด้ว้ย การปฏบิตังิานของขา้พเจา้ไดร้วมวธิกีารตรวจสอบทีอ่อกแบบมาเพือ่ตอบ
สนองต่อการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคญั
ในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำาหรับ
เรือ่งเหลา่นีด้ว้ย ไดใ้ชเ้ปน็เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ตอ่งบการเงนิโดยรวม

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำาหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้
บริษัทฯประกอบธุรกิจหลักในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเพื่ออุตสาหกรรม และรายได้ 
ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยรายได้เป็นเกณฑ์ชี้วัดความสามารถใน 
การดำาเนินงานที่สำาคัญของบริษัทฯ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได้จะส่ง 
ผลกระทบตอ่ตวัเลขกำาไรของบรษิทัฯ ซึง่การแขง่ขนัสงูในอตุสาหกรรมทำาใหเ้กดิความเสีย่ง 
เกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้จากการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการ

 • ประเมนิและทดสอบระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯทีเ่กีย่วข้องกับวงจรรายได ้ 
  โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบ 
  การปฏบิตัติามการควบคมุทีบ่รษิทัฯออกแบบไว ้และใหค้วามสำาคญัในการทดสอบ 
  เปน็พเิศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบสำาหรบัการควบคมุภายในทีต่อบสนอง 
  ต่อความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น

•  สุ่มตัวอย่างรายการขายเพ่ือตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเง่ือนไข การขาย  
 และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ 
•  สุม่ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งปแีละชว่งใกลส้ิน้รอบ 
 ระยะเวลาบัญชี
•  สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  
 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data)  
 เพือ่ตรวจสอบความผดิปกติทีอ่าจเกดิขึน้ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญช ี 
 โดยฉพาะรายการบัญชีที่ทำาผ่านใบสำาคัญทั่วไป

ข้อมูลอื่น 
ผูบ้รหิารเปน็ผูร้บัผดิชอบตอ่ขอ้มลูอืน่ ซึง่รวมถงึขอ้มลูทีร่วมอยูใ่นรายงานประจำาปขีองบรษิทัฯ 
(แตไ่มร่วมถงึงบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีีแ่สดงอยูใ่นรายงานนัน้) ซึง่คาดวา่จะถกู 
จัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเหน็ของขา้พเจา้ตอ่งบการเงนิไมค่รอบคลมุถงึขอ้มลูอืน่และขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หข้อ้สรปุ
ในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเนือ่งกับการตรวจสอบงบการเงินคอื การอ่านและพจิารณา 
วา่ขอ้มลูอืน่นัน้มคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระสำาคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจ 
สอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ 

เมือ่ขา้พเจา้ไดอ้า่นรายงานประจำาปขีองบรษิทัฯตามทีก่ลา่วขา้งตน้ และหากสรปุไดว้า่ม ี
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเปน็สาระสำาคญั ขา้พเจา้จะสือ่สารเรือ่งดงักล่าวให้
ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้รหิารมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการจดัทำาและนำาเสนองบการเงนิเหลา่นีโ้ดยถกูตอ้งตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในที่
ผู้บรหิารพิจารณาว่าจำาเป็นเพ่ือใหส้ามารถจัดทำางบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจดัทำางบการเงนิ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมินความสามารถของบรษัิทฯในการ 
ดำาเนนิงานตอ่เนือ่ง การเปดิเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการดำาเนนิงานตอ่เนือ่งในกรณทีีม่เีรือ่งดงั
กลา่ว และการใชเ้กณฑก์ารบัญชสีำาหรับกิจการทีด่ำาเนนิงานตอ่เนือ่งเวน้แตผู้่บริหารมคีวาม
ตั้งใจที่จะเลิกบรษิัทฯหรือหยุดดำาเนนิงานหรือไม่สามารถดำาเนนิงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผูม้หีนา้ทีใ่นการกำากบัดแูลมหีนา้ทีใ่นการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัทำารายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า 
งบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัตอ่ขอ้เท็จจริงอันเปน็สาระสำาคญัหรือไม ่ 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับ
สงูแตไ่มไ่ดเ้ปน็การรบัประกนัวา่การปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะ
สามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกดิจากการทจุริตหรือขอ้ผิดพลาดและถอืว่ามีสาระสำาคัญเม่ือคาด
การณอ์ย่างสมเหตสุมผลไดว่้ารายการทีขั่ดตอ่ข้อเทจ็จรงิแตล่ะรายการหรอืทกุรายการรวม
กนัจะมผีลตอ่การตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผู้ใชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหลา่นี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการ 
สังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้ด้วย

•  ระบแุละประเมนิความเสีย่งทีอ่าจมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระ 
 สำาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและ 
 ปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองตอ่ความเสีย่งเหลา่นัน้ และไดห้ลกั 
 ฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 ของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ 
 ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด 
 เนือ่งจากการทจุรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้ว่มคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน  
 การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ 
 แทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ  
 เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุ 
 ประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 
 ของบริษัทฯ

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุ 
 สมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้ 
 บริหารจัดทำา

•  สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส ำาหรับกิจการที่ด ำาเนิน  
 งานตอ่เน่ืองของผูบ้รหิาร และสรปุจากหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัวา่มคีวามไมแ่น ่
 นอนทีม่สีาระสำาคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณห์รอืสถานการณท์ีอ่าจเปน็เหตใุหเ้กดิขอ้ 
 สงสยัอยา่งมนียัสำาคญัตอ่ความสามารถของบรษิทัฯในการดำาเนนิงานตอ่เนือ่งหรอืไม ่ 
 หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะต้อง 
 ใหข้อ้สงัเกตไว้ในรายงานของผูส้อบบัญชขีองขา้พเจา้ถงึการเปดิเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ในงบการเงนิ หรอืหากเหน็วา่การเปดิเผยดงักลา่วไมเ่พยีงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความ 
 เหน็ท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรปุของขา้พเจ้าขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บั 
 จนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจ้า อยา่งไรกต็าม เหตกุารณห์รอื 
 สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเน่ืองได้

•  ประเมนิการนำาเสนอ โครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการ 
 เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและ 
 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกบัผูม้หีนา้ทีใ่นการกำากบัดแูลในเรือ่งตา่ง ๆ  ซึง่รวมถงึขอบเขตและชว่ง 
เวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว ้ประเดน็ที่มีนยัสำาคัญที่พบจากการตรวจ
สอบรวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นียัสำาคญัในระบบการควบคมุภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บใน
ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ำารบัรองแกผู่ม้หีนา้ทีใ่นการกำากบัดแูลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กำาหนด 
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับ
ดูแลเก่ียวกับความสัมพนัธ์ท้ังหมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ขา้พเจ้าเช่ือวา่มเีหตผุลทีบ่คุคล
ภายนอกอาจพจิารณาวา่กระทบตอ่ความเปน็อสิระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้
ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรือ่งทัง้หลายทีส่ือ่สารกบัผูม้หีนา้ทีใ่นการกำากบัดแูล ข้าพเจา้ไดพ้จิารณาเรือ่งตา่ง ๆ   
ทีม่นียัสำาคญัท่ีสดุในการตรวจสอบงบการเงนิในงวดปจัจบุนัและกำาหนดเปน็เรือ่งสำาคญั
ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่
กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัหา้มไมใ่หเ้ปดิเผยเรือ่งดงักลา่วตอ่สาธารณะ หรอืในสถานการณ ์
ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเรือ่งดงักลา่วในรายงานของขา้พเจา้
เพราะการกระทำาดงักล่าวสามารถคาดการณไ์ดอ้ยา่งสมเหตสุมผลวา่จะมผีลกระทบในทาง 
ลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี้

พูนนารถ เผ่าเจริญ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238
บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
กรุงเทพฯ : 21 กุมภาพันธ์ 2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น      

หนี้สินหมุนเวียน      

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 6, 18 97,117,882   100,038,662  97,117,882   100,038,662 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  1,074,000  2,010,000   1,074,000   2,010,000 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  98,191,882  102,048,662   98,191,882   102,048,662 

หนี้สินไม่หมุนเวียน      

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 19 43,645,840   42,202,287  43,645,840   42,202,287 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  43,645,840  42,202,287   43,645,840   42,202,287 

รวมหนี้สิน  141,837,722   144,250,949  141,837,722   144,250,949 

ส่วนของผู้ถือหุ้น      

ทุนเรือนหุ้น      

 ทุนจดทะเบียน       

    หุ้นสามัญ 25,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  250,000,000   250,000,000   250,000,000   250,000,000 

 ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว      

    หุ้นสามัญ 25,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  250,000,000   250,000,000   250,000,000   250,000,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ   167,200,000   167,200,000  167,200,000   167,200,000 

กำาไรสะสม      

 จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 20  62,500,000   62,500,000   62,500,000   62,500,000 

  ยังไม่ได้จัดสรร  75,191,075   79,514,994   66,667,697  69,852,106 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  554,891,075   559,214,994  546,367,697   549,552,106 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   696,728,797   703,465,943   688,205,419   693,803,055 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

      (หน่วย : บาท) 

               งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน     

                  ตามวิธีส่วนได้เสีย            งบการเงินเฉพาะกิจการ   

  หมายเหตุ 2560 2559 2560   2559 

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 139,438,464   135,318,999   139,438,464   135,318,999 

เงินลงทุนชั่วคราว 8  150,000,000  130,000,000   150,000,000   130,000,000 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6, 9 80,445,343   91,625,753  80,445,343   91,625,753 

สินค้าคงเหลือ  10  29,920,977  39,876,032 29,920,977   39,876,032 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   1,140,267  1,300,932   1,140,267   1,300,932 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  400,945,051   398,121,716   400,945,051   398,121,716 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

เงินลงทุนที่มีภาระคำ้าประกัน 11  12,209,497   12,227,095   12,209,497   12,227,095 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 11,023,368 12,162,878  2,499,990  2,499,990 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 13 20,002,200   20,002,200   20,002,200   20,002,200 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์  14,587,300  -   14,587,300   - 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 14  3,738,143   3,738,143   3,738,143   3,738,143 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 183,731,052   206,120,272   183,731,052   206,120,272 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 16  778,061  1,093,274  778,061   1,093,274 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 22  11,050,928   9,505,898   11,050,928   9,505,898 

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 17  38,663,197  40,494,467   38,663,197   40,494,467 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   295,783,746   305,344,227   287,260,368   295,681,339 

รวมสินทรัพย์  696,728,797   703,465,943   688,205,419   693,803,055 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้     

               (หน่วย : บาท)

                งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน            

                ตามวิธีส่วนได้เสีย                งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      หมายเหตุ    2560 2559   2560   2559

UNION PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)  

ความเห็น
ขา้พเจ้าไดต้รวจสอบงบการเงนิของบรษิทั ยเูนีย่นพลาสตกิ จำากดั (มหาชน) (บรษิทัฯ) 
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำาไรขาดทุน
เบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้และงบกระแสเงนิสด สำาหรบัปสีิน้สดุ 
วันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำาคัญ 
ขา้พเจา้เหน็วา่งบการเงนิขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ผลการ 
ดำาเนนิงานและกระแสเงนิสด สำาหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษิทั ยเูนีย่นพลาสตกิ จำากดั  
(มหาชน) โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระสำาคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของ
ขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้นวรรค ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิ 
ในรายงานของข้าพเจา้ ข้าพเจา้มคีวามเปน็อิสระจากบรษิทัฯตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณ 
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กำาหนดดา้นจรรยาบรรณอืน่ ๆ  ตาม
ท่ีระบใุนขอ้กำาหนดนัน้ดว้ย ขา้พเจา้เชือ่วา่หลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีง
พอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ 
เร่ืองสำาคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งตา่งๆ ทีม่นียัสำาคญัทีส่ดุตามดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบ 
วิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำา

เรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดง 
ความเห็นของขา้พเจ้า ท้ังนี ้ขา้พเจ้าไมไ่ด้แสดงความเหน็แยกตา่งหากสำาหรบัเรือ่งเหลา่น้ี 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตามความรบัผดิชอบทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบ
บญัชต่ีอการตรวจสอบ งบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ซึง่ไดร้วมความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วกบั 
เรือ่งเหลา่นีด้ว้ย การปฏบิตังิานของขา้พเจา้ไดร้วมวธิกีารตรวจสอบทีอ่อกแบบมาเพือ่ตอบ
สนองตอ่การประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคญั
ในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซ่ึงได้รวมวิธีการตรวจสอบสำาหรับ
เรือ่งเหลา่นีด้ว้ย ไดใ้ชเ้ปน็เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของข้าพเจา้ตอ่งบการเงนิโดยรวม

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำาหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้
บริษัทฯประกอบธุรกิจหลักในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเพื่ออุตสาหกรรม และรายได้ 
ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยรายได้เป็นเกณฑ์ชี้วัดความสามารถใน 
การดำาเนินงานที่สำาคัญของบริษัทฯ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได้จะส่ง 
ผลกระทบตอ่ตวัเลขกำาไรของบรษิทัฯ ซึง่การแขง่ขนัสงูในอตุสาหกรรมทำาใหเ้กดิความเสีย่ง 
เกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้จากการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการ

 • ประเมนิและทดสอบระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯทีเ่กีย่วขอ้งกบัวงจรรายได ้ 
  โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบ 
  การปฏิบตัติามการควบคมุทีบ่รษิทัฯออกแบบไว ้และใหค้วามสำาคญัในการทดสอบ 
  เปน็พเิศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบสำาหรบัการควบคมุภายในทีต่อบสนอง 
  ต่อความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น

•  สุ่มตัวอย่างรายการขายเพ่ือตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเง่ือนไข การขาย  
 และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ 
•  สุม่ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายทีเ่กิดข้ึนในระหวา่งปแีละชว่งใกลส้ิน้รอบ 
 ระยะเวลาบัญชี
•  สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  
 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data)  
 เพ่ือตรวจสอบความผดิปกติท่ีอาจเกดิขึน้ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัช ี 
 โดยฉพาะรายการบัญชีที่ทำาผ่านใบสำาคัญทั่วไป

ข้อมูลอื่น 
ผูบ้รหิารเปน็ผูร้บัผดิชอบตอ่ขอ้มลูอืน่ ซึง่รวมถงึขอ้มลูทีร่วมอยูใ่นรายงานประจำาปขีองบรษิทัฯ 
(แตไ่มร่วมถงึงบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชท่ีีแสดงอยูใ่นรายงานนัน้) ซ่ึงคาดวา่จะถกู 
จัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเหน็ของขา้พเจา้ตอ่งบการเงนิไมค่รอบคลมุถงึขอ้มลูอืน่และขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หข้อ้สรุป
ในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอา่นและพจิารณา 
ว่าขอ้มลูอืน่นัน้มคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระสำาคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจ 
สอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ 

เมือ่ขา้พเจา้ไดอ้า่นรายงานประจำาปขีองบรษิทัฯตามทีก่ลา่วขา้งตน้ และหากสรปุไดว้า่ม ี
การแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอันเป็นสาระสำาคญั ข้าพเจ้าจะส่ือสารเรือ่งดงักลา่วให้
ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้ริหารมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการจดัทำาและนำาเสนองบการเงนิเหลา่นีโ้ดยถกูตอ้งตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในที่
ผูบ้รหิารพจิารณาวา่จำาเปน็เพือ่ใหส้ามารถจดัทำางบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจดัทำางบการเงนิ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของบรษิทัฯในการ 
ดำาเนนิงานตอ่เนือ่ง การเปดิเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการดำาเนนิงานตอ่เนือ่งในกรณีทีม่เีรือ่งดงั
กลา่ว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีำาหรบักิจการทีด่ำาเนนิงานต่อเนือ่งเว้นแต่ผู้บรหิารมคีวาม
ตั้งใจที่จะเลิกบรษิัทฯหรือหยุดดำาเนนิงานหรือไม่สามารถดำาเนนิงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผูม้หีนา้ทีใ่นการกำากบัดแูลมหีนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า 
งบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคัญหรอืไม ่ 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับ
สงูแตไ่มไ่ดเ้ปน็การรบัประกนัวา่การปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะ
สามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่
ขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอาจเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืวา่มสีาระสำาคญัเมือ่คาด
การณอ์ยา่งสมเหตสุมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวม
กนัจะมผีลตอ่การตัดสินใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหลา่นี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการ 
สังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้ด้วย

•  ระบแุละประเมนิความเสีย่งทีอ่าจมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระ 
 สำาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและ 
 ปฏบิติังานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองตอ่ความเสีย่งเหลา่นัน้ และได้หลกั 
 ฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 ของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ 
 ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด 
 เน่ืองจากการทจุริตอาจเกีย่วกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน  
 การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ 
 แทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ  
 เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุ 
 ประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 
 ของบริษัทฯ

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุ 
 สมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้ 
 บริหารจัดทำา

•  สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส ำาหรับกิจการที่ด ำาเนิน  
 งานตอ่เนือ่งของผูบ้รหิาร และสรปุจากหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัวา่มคีวามไมแ่น่ 
 นอนทีม่สีาระสำาคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณห์รอืสถานการณท์ีอ่าจเปน็เหตใุหเ้กดิขอ้ 
 สงสยัอยา่งมนียัสำาคญัตอ่ความสามารถของบรษิทัฯในการดำาเนนิงานตอ่เนือ่งหรือไม ่ 
 หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะต้อง 
 ใหข้อ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ถงึการเปดิเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ในงบการเงิน หรอืหากเห็นวา่การเปดิเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ขา้พเจ้าจะแสดงความ 
 เหน็ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ขอ้สรปุของขา้พเจา้ขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดร้บั 
 จนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้า อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณห์รอื 
 สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเน่ืองได้

•  ประเมนิการนำาเสนอ โครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการ 
 เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและ 
 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกบัผูม้หีนา้ทีใ่นการกำากบัดแูลในเรือ่งตา่ง ๆ  ซึง่รวมถงึขอบเขตและชว่ง 
เวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว ้ประเดน็ที่มีนยัสำาคัญที่พบจากการตรวจ
สอบรวมถงึขอ้บกพรอ่งทีมี่นยัสำาคญัในระบบการควบคมุภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บใน
ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ำารบัรองแกผู่ม้หีนา้ทีใ่นการกำากบัดแูลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏบัิตติามขอ้กำาหนด 
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับ
ดแูลเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ขา้พเจา้เชือ่วา่มเีหตผุลทีบ่คุคล
ภายนอกอาจพจิารณาวา่กระทบตอ่ความเปน็อสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้
ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรือ่งทัง้หลายทีส่ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการกำากบัดแูล ขา้พเจ้าไดพิ้จารณาเรือ่งตา่ง ๆ   
ทีม่นียัสำาคญัทีส่ดุในการตรวจสอบงบการเงนิในงวดปจัจบุนัและกำาหนดเปน็เรือ่งสำาคญั
ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่
กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัหา้มไมใ่หเ้ปดิเผยเรือ่งดงักลา่วตอ่สาธารณะ หรอืในสถานการณ ์
ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไมค่วรสือ่สารเรือ่งดงักลา่วในรายงานของข้าพเจา้
เพราะการกระทำาดงักลา่วสามารถคาดการณไ์ดอ้ยา่งสมเหตสุมผลวา่จะมผีลกระทบในทาง 
ลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี้

พูนนารถ เผ่าเจริญ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238
บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
กรุงเทพฯ : 21 กุมภาพันธ์ 2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น      

หนี้สินหมุนเวียน      

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 6, 18 97,117,882   100,038,662  97,117,882   100,038,662 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  1,074,000  2,010,000   1,074,000   2,010,000 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  98,191,882  102,048,662   98,191,882   102,048,662 

หนี้สินไม่หมุนเวียน      

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 19 43,645,840   42,202,287  43,645,840   42,202,287 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  43,645,840  42,202,287   43,645,840   42,202,287 

รวมหนี้สิน  141,837,722   144,250,949  141,837,722   144,250,949 

ส่วนของผู้ถือหุ้น      

ทุนเรือนหุ้น      

 ทุนจดทะเบียน       

    หุ้นสามัญ 25,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  250,000,000   250,000,000   250,000,000   250,000,000 

 ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว      

    หุ้นสามัญ 25,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  250,000,000   250,000,000   250,000,000   250,000,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ   167,200,000   167,200,000  167,200,000   167,200,000 

กำาไรสะสม      

 จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 20  62,500,000   62,500,000   62,500,000   62,500,000 

  ยังไม่ได้จัดสรร  75,191,075   79,514,994   66,667,697  69,852,106 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  554,891,075   559,214,994  546,367,697   549,552,106 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   696,728,797   703,465,943   688,205,419   693,803,055 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

      (หน่วย : บาท) 

               งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน     

                  ตามวิธีส่วนได้เสีย            งบการเงินเฉพาะกิจการ   

  หมายเหตุ 2560 2559 2560   2559 

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 139,438,464   135,318,999   139,438,464   135,318,999 

เงินลงทุนชั่วคราว 8  150,000,000  130,000,000   150,000,000   130,000,000 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6, 9 80,445,343   91,625,753  80,445,343   91,625,753 

สินค้าคงเหลือ  10  29,920,977  39,876,032 29,920,977   39,876,032 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   1,140,267  1,300,932   1,140,267   1,300,932 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  400,945,051   398,121,716   400,945,051   398,121,716 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

เงินลงทุนที่มีภาระคำ้าประกัน 11  12,209,497   12,227,095   12,209,497   12,227,095 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 11,023,368 12,162,878  2,499,990  2,499,990 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 13 20,002,200   20,002,200   20,002,200   20,002,200 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์  14,587,300  -   14,587,300   - 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 14  3,738,143   3,738,143   3,738,143   3,738,143 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 183,731,052   206,120,272   183,731,052   206,120,272 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 16  778,061  1,093,274  778,061   1,093,274 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 22  11,050,928   9,505,898   11,050,928   9,505,898 

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 17  38,663,197  40,494,467   38,663,197   40,494,467 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   295,783,746   305,344,227   287,260,368   295,681,339 

รวมสินทรัพย์  696,728,797   703,465,943   688,205,419   693,803,055 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้     

               (หน่วย : บาท)

                งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน            

                ตามวิธีส่วนได้เสีย                งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      หมายเหตุ    2560 2559   2560   2559

UNION PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED
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(หน่วย : บาท)

         หมายเหตุ   2560   2559

             สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7   67,359,135 98,087,120 

เงินลงทุนชั่วคราว 8  9,935,103  39,714,446 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 9  139,404,181   125,840,046 

สินค้าคงเหลือ 10  164,039,039  134,802,437 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  2,958,186   3,731,286 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  383,695,644 402,175,335 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

เงินลงทุนที่มีภาระค�้าประกัน 11  5,397,116   5,997,319 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  12   82,432,167   88,840,948 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์  93,968   2,096,865 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  80,104  293,303 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17   8,333,363   8,611,879 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  123,547   124,667 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  96,460,265   105,964,981 

รวมสินทรัพย์  480,155,909  508,140,316 

    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้    

     

     (หน่วย : บาท)

  หมายเหตุ 2560 2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หนี้สินหมุนเวียน    

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 13  63,095,477 61,617,517 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  1,597,873   6,883,097 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  379,290   458,577 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  65,072,640   68,959,191 

หนี้สินไม่หมุนเวียน    

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 14  41,866,452   42,736,787 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   41,866,452   42,736,787 

รวมหนี้สิน  106,939,092   111,695,978 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

ทุนเรือนหุ้น    

ทุนจดทะเบียน    

 หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  75,000,000   75,000,000 

ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว    

 หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  75,000,000   75,000,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  30,625,000   30,625,000 

ก�าไรสะสม     

 จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 15  18,834,366   18,834,366 

 ยังไม่ได้จัดสรร  248,757,451   271,984,972 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   373,216,817   396,444,338 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  480,155,909   508,140,316 

   -   - 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จ�ากัด (มหาชน) 
(บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบ
กระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ
บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ           
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบ
ของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจ
สอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ
ตามขอ้ก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชีพบญัชีทีก่�าหนดโดยสภาวิชาชพี
บญัชี ในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจ้าได้ปฏิบติัตาม
ขอ้ก�าหนดดา้นจรรยาบรรณอืน่ๆตามทีร่ะบใุนข้อก�าหนดนัน้ดว้ย ขา้พเจา้เชือ่วา่
หลกัฐานการสอบบญัชท่ีีขา้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ปน็เกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ 
เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งตา่งๆ ทีม่นียัส�าคญัทีส่ดุตามดลุยพินจิเยีย่ง
ผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินส�าหรับงวดปัจจุบัน 

ขา้พเจา้ไดน้�าเรือ่งเหลา่นีม้าพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม
และในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ทัง้นี ้ข้าพเจ้าไมไ่ด้แสดงความเหน็แยกตา่ง
หากส�าหรับเรื่องเหล่านี้ 
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตามความรบัผดิชอบทีไ่ดก้ลา่วไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับ
ผิดชอบที่เกี่ยวกับเร่ืองเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจ
สอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้
รายได้จากการขายเป็นจ�านวนเงินที่ส�าคัญต่องบการเงิน  (คิดเป็น 97% ของยอด
รายได้รวม) นอกจากนี้ บริษัทฯมีลูกค้าเป็นจ�านวนมากรายทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศและมเีงือ่นไขการขายตา่งประเทศทีแ่ตกตา่ง ท�าใหร้ายการขายของบริษัทฯ
มีเงื่อนไขในการรับรู้รายได้ที่หลากหลาย ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและ
ระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการ
• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของ 
 บริษัทฯท่ีเกีย่วขอ้งกบัวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ท�าความเข้าใจ 
 และเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมท่ีบริษัทฯออกแบบไว้
•  สุ่มตัวอย่างรายการขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไข 
 การขาย และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ 
•  สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้ 
 สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

•  สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  
•  วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มลูบญัชรีายได้แบบแยกยอ่ย (Disaggregated data)  
 เพือ่ตรวจสอบความผิดปกตทิีอ่าจเกิดข้ึนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลา 
 บัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป 

ข้อมูลอื่น 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�า
ปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่
ในรายงานน้ัน) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันท่ีในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีนี้
ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไม่ครอบคลมุถงึขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ได้ให้
ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอา่น 
และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับ
ความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรอืไม ่หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอืน่แสดง
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุป
ได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสาร
เรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่
เหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูก
ต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับ
การควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงิน
ท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ 
บริษัทฯในการด�าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อ
เนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนิน
งานตอ่เนือ่งเวน้แตผู่บ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลิกบรษิทัฯหรอืหยดุด�าเนนิงานหรอื
ไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�า
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสม
ผลวา่งบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเปน็สาระ
ส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล
คือความเชือ่มัน่ในระดับสูงแต่ไมไ่ด้เปน็การรบัประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถอืวา่มีสาระส�าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตสุมผลไดว้า่รายการ
ทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิแตล่ะรายการหรอืทกุรายการรวมกนัจะมผีลตอ่การตดัสนิใจทาง
เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ใชด้ลุยพนิจิและ
การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
•  ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน 
 เปน็สาระส�าคญัในงบการเงนิ ไมว่า่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออก 
 แบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองตอ่ความเสีย่งเหลา่นัน้  
 และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ใน 
 การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 
 อันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทจุริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก 

 ขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทจุริตอาจเกีย่วกบัการสมรูร้ว่มคดิ การปลอมแปลง 
 เอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รง 
 ตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
•  ท�าความเขา้ใจเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ  
 เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบ ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์แตไ่มใ่ชเ่พือ่วตัถ ุ
 ประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม 
 ภายในของบริษัทฯ
•  ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู้่บรหิารใชแ้ละความสมเหต ุ
 สมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้ 
 บริหารจัดท�า
•  สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ 
 ด�าเนนิงานตอ่เนือ่งของผูบ้รหิาร และสรปุจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดร้บั 
 วา่มคีวามไมแ่นน่อนทีม่สีาระส�าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณห์รอืสถานการณท์ี ่
 อาจเป็นเหตใุหเ้กดิขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส�าคัญต่อความสามารถของบริษทัฯใน 
 การด�าเนนิงานตอ่เนือ่งหรอืไม ่หากขา้พเจ้าไดข้้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมี 
 สาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ 
 ขา้พเจา้ถงึการเปดิเผยขอ้มลูท่ีเกีย่วขอ้งในงบการเงนิ หรอืหากเหน็วา่การเปดิ 
 เผยดงักลา่วไมเ่พยีงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเหน็ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ขอ้สรปุของ 
 ขา้พเจา้ขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผู้สอบ 
 บัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจ 
 เป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้
•  ประเมนิการน�าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการ 
 เปดิเผยขอ้มูลท่ีเกีย่วขอ้ง ตลอดจนประเมนิวา่งบการเงนิแสดงรายการและ 
 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกบัผูม้หีนา้ทีใ่นการก�ากบัดแูลในเรือ่งตา่ง ๆ  ซึง่รวมถงึขอบเขต
และชว่งเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีม่นียัส�าคญัทีพ่บ
จากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม
ขอ้ก�าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเปน็อสิระและไดส้ือ่สารกบัผูม้หีนา้
ที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้า
เชือ่ว่ามีเหตผุลท่ีบุคคลภายนอกอาจพจิารณาวา่กระทบต่อความเปน็อิสระของ
ข้าพเจา้และมาตรการทีข้่าพเจา้ใชเ้พ่ือปอ้งกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเปน็อสิระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณา
เรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและ
ก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านี้ไว้ใน
รายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่อง
ดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณา
วา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท�าดงักลา่ว
สามารถคาดการณไ์ดอ้ยา่งสมเหตสุมผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่ผล
ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

วิสสุตา จริยธนากร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ : 21 กุมภาพันธ์ 2561



ฉบับดิจิตอลรายวัน 19ปีที่ 19 ฉบับที่ 4819 (1344) วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

 

UPF (งบ)-p-300418=14x10

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

กลุ่มสหยูเนี่ยน 1 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ : 0-2517-0105-8, 0-2517-9052-5 โทรสาร : 0-2517-0345
1 Soi Serithai 62, Minburi, Minburi, Bangkok,10510 Tel. (662)-517-0105-8, (662)-517-9052-5 Fax (662)-5170345

บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำากัด (มหาชน)
UNION PIONEER PUBLIC COMPANY LIMITED

(หน่วย : บาท)

         หมายเหตุ   2560   2559

             สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7   67,359,135 98,087,120 

เงินลงทุนชั่วคราว 8  9,935,103  39,714,446 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 9  139,404,181   125,840,046 

สินค้าคงเหลือ 10  164,039,039  134,802,437 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  2,958,186   3,731,286 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  383,695,644 402,175,335 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

เงินลงทุนที่มีภาระค�้าประกัน 11  5,397,116   5,997,319 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  12   82,432,167   88,840,948 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์  93,968   2,096,865 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  80,104  293,303 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17   8,333,363   8,611,879 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  123,547   124,667 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  96,460,265   105,964,981 

รวมสินทรัพย์  480,155,909  508,140,316 

    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้    

     

     (หน่วย : บาท)

  หมายเหตุ 2560 2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หนี้สินหมุนเวียน    

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 13  63,095,477 61,617,517 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  1,597,873   6,883,097 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  379,290   458,577 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  65,072,640   68,959,191 

หนี้สินไม่หมุนเวียน    

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 14  41,866,452   42,736,787 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   41,866,452   42,736,787 

รวมหนี้สิน  106,939,092   111,695,978 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

ทุนเรือนหุ้น    

ทุนจดทะเบียน    

 หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  75,000,000   75,000,000 

ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว    

 หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  75,000,000   75,000,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  30,625,000   30,625,000 

ก�าไรสะสม     

 จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 15  18,834,366   18,834,366 

 ยังไม่ได้จัดสรร  248,757,451   271,984,972 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   373,216,817   396,444,338 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  480,155,909   508,140,316 

   -   - 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จ�ากัด (มหาชน) 
(บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบ
กระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ
บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ           
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบ
ของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจ
สอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ
ตามขอ้ก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชพีบัญชท่ีีก�าหนดโดยสภาวิชาชพี
บญัชี ในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจ้าได้ปฏิบติัตาม
ขอ้ก�าหนดด้านจรรยาบรรณอืน่ๆตามทีร่ะบใุนขอ้ก�าหนดนัน้ด้วย ขา้พเจา้เชือ่วา่
หลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ปน็เกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ 
เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งตา่งๆ ทีม่นียัส�าคญัทีส่ดุตามดลุยพนิจิเยีย่ง
ผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินส�าหรับงวดปัจจุบัน 

ขา้พเจา้ไดน้�าเรือ่งเหลา่นีม้าพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทัง้นี ้ขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเหน็แยกตา่ง
หากส�าหรับเรื่องเหล่านี้ 
ขา้พเจา้ได้ปฏบิติังานตามความรบัผดิชอบทีไ่ด้กลา่วไวใ้นวรรคความรับผดิชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับ
ผิดชอบที่เก่ียวกับเรื่องเหล่าน้ีด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจ
สอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้
รายได้จากการขายเป็นจ�านวนเงินที่ส�าคัญต่องบการเงิน  (คิดเป็น 97% ของยอด
รายได้รวม) นอกจากนี้ บริษัทฯมีลูกค้าเป็นจ�านวนมากรายทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศและมเีงือ่นไขการขายตา่งประเทศท่ีแตกตา่ง ท�าใหร้ายการขายของบรษัิทฯ
มีเงื่อนไขในการรับรู้รายได้ที่หลากหลาย ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและ
ระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการ
• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของ 
 บรษิทัฯทีเ่กีย่วขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถามผูร้บัผดิชอบ ท�าความเขา้ใจ 
 และเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมท่ีบริษัทฯออกแบบไว้
•  สุ่มตัวอย่างรายการขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไข 
 การขาย และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ 
•  สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้ 
 สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

•  สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  
•  วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบขอ้มลูบญัชรีายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data)  
 เพือ่ตรวจสอบความผดิปกตทิีอ่าจเกดิขึน้ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลา 
 บัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป 

ข้อมูลอื่น 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�า
ปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่
ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีนี้
ความเหน็ของขา้พเจา้ตอ่งบการเงนิไมค่รอบคลมุถงึขอ้มลูอืน่และขา้พเจา้ไมไ่ดใ้ห้
ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเกีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอา่น 
และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับ
ความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรอืไม ่หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอืน่แสดง
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุป
ได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสาร
เรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่
เหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูก
ต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงิน
ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ 
บริษัทฯในการด�าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อ
เนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนิน
งานต่อเนือ่งเวน้แตผู่บ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิบรษิทัฯหรอืหยดุด�าเนนิงานหรอื
ไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�า
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสม
ผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีขั่ดตอ่ข้อเทจ็จรงิอนัเปน็สาระ
ส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล
คอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแตไ่ม่ไดเ้ปน็การรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาดและถอืวา่มสีาระส�าคญัเมือ่คาดการณอ์ยา่งสมเหตสุมผลไดว้า่รายการ
ทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทกุรายการรวมกนัจะมผีลตอ่การตดัสนิใจทาง
เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินจิและ
การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
•  ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน 
 เปน็สาระส�าคญัในงบการเงนิ ไมว่า่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออก 
 แบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองตอ่ความเสีย่งเหลา่นัน้  
 และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ใน 
 การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 
 อันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทจุริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก 

 ขอ้ผดิพลาด เนือ่งจากการทจุรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้ว่มคดิ การปลอมแปลง 
 เอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รง 
 ตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
•  ท�าความเขา้ใจเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ  
 เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบ ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์แตไ่มใ่ชเ่พือ่วตัถ ุ
 ประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม 
 ภายในของบริษัทฯ
•  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหต ุ
 สมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้ 
 บริหารจัดท�า
•  สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ 
 ด�าเนนิงานตอ่เนือ่งของผูบ้รหิาร และสรปุจากหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บั 
 วา่มคีวามไมแ่นน่อนทีม่สีาระส�าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณห์รอืสถานการณท์ี ่
 อาจเปน็เหตใุหเ้กดิขอ้สงสยัอยา่งมนียัส�าคญัตอ่ความสามารถของบริษทัฯใน 
 การด�าเนนิงานตอ่เนือ่งหรอืไม ่หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรปุวา่มคีวามไมแ่นน่อนทีม่ ี
 สาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ 
 ขา้พเจา้ถงึการเปดิเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในงบการเงนิ หรอืหากเหน็วา่การเปดิ 
 เผยดงักลา่วไมเ่พยีงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเหน็ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ขอ้สรปุของ 
 ขา้พเจ้าขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบัญชท่ีีไดร้บัจนถงึวนัท่ีในรายงานของผูส้อบ 
 บัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจ 
 เป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้
•  ประเมนิการน�าเสนอ โครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงนิโดยรวม รวมถึงการ 
 เปดิเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนประเมนิวา่งบการเงนิแสดงรายการและ 
 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูม้หีนา้ทีใ่นการก�ากบัดแูลในเรือ่งตา่ง ๆ  ซึง่รวมถงึขอบเขต
และชว่งเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีม่นียัส�าคญัทีพ่บ
จากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม
ขอ้ก�าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเปน็อสิระและไดส้ือ่สารกบัผูม้หีนา้
ท่ีในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้า
เชือ่วา่มเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอกอาจพจิารณาวา่กระทบตอ่ความเปน็อสิระของ
ขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พือ่ปอ้งกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเปน็อิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณา
เรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและ
ก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ใน
รายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ือง
ดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณา
วา่ไมค่วรสือ่สารเรือ่งดงักลา่วในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท�าดงักล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผล
ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

วิสสุตา จริยธนากร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ : 21 กุมภาพันธ์ 2561



ฉบับดิจิตอลรายวัน 20ปีที่ 19 ฉบับที่ 4819 (1344) วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

	 	 	 	 (หน่วย	:	บาท)	

	 	 																																																					งบการเงิน		

	 	 										ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย									งบการเงินเฉพาะกิจการ	 	

  หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น      

หนี้สินหมุนเวียน     

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 15   54,862,649   93,920,217   54,862,649   93,920,217 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 		 890,674		 	259,378		 890,674		 	259,378	

รวมหนี้สินหมุนเวียน  55,753,323   94,179,595   55,753,323   94,179,595 

หนี้สินไม่หมุนเวียน      

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	 16 41,523,146   42,941,203   41,523,146   42,941,203 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  41,523,146   42,941,203   41,523,146   42,941,203 

รวมหนี้สิน   97,276,469   137,120,798   97,276,469   137,120,798 

ส่วนของผู้ถือหุ้น      

ทุนเรือนหุ้น      

ทุนจดทะเบียน	 	 	 	 	 	

	 หุ้นบุริมสิทธิ	15,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	 17  150,000,000   150,000,000   150,000,000   150,000,000 

		หุ้นสามัญ	45,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	 	 	450,000,000		 	450,000,000		 	450,000,000		 	450,000,000	

    600,000,000   600,000,000   600,000,000   600,000,000 

ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว	 	 	 	 	 	

	 หุ้นบุริมสิทธิ	15,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	 17   150,000,000   150,000,000   150,000,000   150,000,000 

		หุ้นสามัญ	45,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	 	 	450,000,000		 	450,000,000	 	450,000,000		 	450,000,000	

ก�าไร	(ขาดทุน)	สะสม		 	 	 	 	 	

	 จัดสรรแล้ว	-	ส�ารองตามกฎหมาย	 18   150,000,000   150,000,000   150,000,000   150,000,000 

		ยังไม่ได้จัดสรร		 	 77,544,493		 	34,635,823		 	(66,351,121)	 	(98,710,526)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 85,385,444		 	70,645,520		 	21,847,600		 	18,047,600	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   912,929,937   855,281,343   705,496,479   669,337,074 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,010,206,406   992,402,141   802,772,948   806,457,872 

	 	 	 -				 	-			 	 	-				 	-			

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย	:	บาท)	

	 	 																				งบการเงิน							

		 	 								ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย										งบการเงินเฉพาะกิจการ

     หมายเหตุ	  2560 2559 2560    2559

สินทรัพย์	 	 	 	 	 	

สินทรัพย์หมุนเวียน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 7   80,520,200   105,398,388  80,520,200   105,398,388 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 8  174,530,016   164,519,482   174,530,016   164,519,482 

สินค้าคงเหลือ	 9   166,642,271   130,719,352   166,642,271   130,719,352 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 	3,604,356		 	1,689,904		 	3,604,356		 	1,689,904	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  425,296,843   402,327,126   425,296,843   402,327,126 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

พันธบัตรที่มีภาระค�้าประกัน	 24.3  11,000,000   11,000,000   11,000,000   11,000,000 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม		 10   232,433,558   210,944,369   25,000,100   25,000,100 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น		 11   139,149,300   134,399,300   139,149,300   134,399,300 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		 12   55,320,267   57,598,755   55,320,267   57,598,755 

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 13   141,470,370   169,344,987   141,470,370   169,344,987 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	 20   5,331,818   6,523,804   5,331,818   6,523,804 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 204,250		 	263,800		 	204,250		 	263,800	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   584,909,563   590,075,015   377,476,105   404,130,746 

รวมสินทรัพย์  1,010,206,406   992,402,141   802,772,948  806,457,872 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ	จ�ากัด	(มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิซึง่แสดงเงนิลงทนุตามวธิสีว่นไดเ้สยีของบรษิทั	ยเูนีย่นอตุสา
หกรรมสิง่ทอ	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิ	ณ	วนัที	่31	ธันวาคม	
2560	งบก�าไรขาดทุนงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
และงบกระแสเงินสด	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	และหมายเหตุประกอบงบการเงิน	รวม
ถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท	ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ	จ�ากัด	(มหาชน)	ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ผลการ 
ด�าเนนิงานและกระแสเงนิสดส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษิทั	ยเูนีย่นอตุสาหกรรมสิง่ทอ	
จ�ากดั	(มหาชน)	โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ		

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	ความรับผิดชอบของข้าพเจ้า
ไดก้ลา่วไว้ในวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงนิในรายงาน
ของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของ 
ผู้ประกอบวชิาชพีบญัชทีีก่�าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช	ีในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ
งบการเงิน	และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอื่น	ๆ	ตามที่ระบุในข้อ
ก�าหนดนั้นด้วย	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะ
สมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ	
เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ	 ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส�าหรับงวดปัจจุบัน	 ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่า
นี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า	ทั้งนี้	ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้		
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตามความรบัผดิชอบทีไ่ดก้ลา่วไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า	ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่อง
เหลา่นีด้ว้ย	การปฏบิตังิานของขา้พเจา้ไดร้วมวธิกีารตรวจสอบทีอ่อกแบบมาเพือ่ตอบสนองตอ่
การประเมินความเสีย่งจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดตอ่ข้อเท็จจรงิอันเปน็สาระส�าคญัในงบการเงนิ	
ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า	ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย	ได้ใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม		

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้
บรษิทัฯมรีายไดห้ลกัจากการขายสนิคา้เปน็จ�านวนเงนิทีส่�าคญัตอ่งบการเงนิ	(คดิเปน็	93%	ของ 
ยอดรายได้รวม)	และรายได้เปน็ตัวชีว้ดัหลกัในการประเมินผลการด�าเนนิงานทางธรุกจิประกอบ
กบัรายไดส้ว่นใหญม่าจากการขายตา่งประเทศซึง่มเีงือ่นไขทางการคา้หลายประเภท	ดังนัน้	จงึ
มีความเสี่ยงที่บริษัทฯจะรับรู้รายได้ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม	

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการ
•		ประเมนิและทดสอบระบบสารสนเทศ	และระบบการควบคมุภายในของบริษทัฯทีเ่ก่ียว 

	 ข้องกับวงจรรายได้	 โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบ 
	 การปฏบัิตติามการควบคมุทีบ่รษิทัฯออกแบบไว	้และใหค้วามส�าคญัในการทดสอบเป็น 
	 พิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบส�าหรับการควบคุมภายในที่ตอบสนองต่อ 
	 ความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น
•		สุม่ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งปแีละชว่งใกลส้ิน้รอบระยะ 
	 เวลาบัญชี
•		สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี		
•		วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย	(Disaggregated	data)	เพื่อ 
	 ตรวจสอบความผดิปกตทิีอ่าจเกดิขึน้ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัช	ีโดยเฉพาะ 
	 รายการบัญชีที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป	(Journal	voucher)	

การด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
เครือ่งจกัรและอปุกรณท์ีใ่ชใ้นการผลติของบรษิทัฯมมีลูคา่สทุธทิางบญัชแีสดงเปน็จ�านวนเงนิ	92	
ล้านบาท	ซึ่งมีสาระส�าคัญต่องบแสดงฐานะการเงิน	ณ	31	ธันวาคม	2560	เนื่องจากปัจจุบัน 
อุตสาหกรรมสิ่งทอมีการแข่งขันสูง	 จึงมีความเสี่ยงเก่ียวกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
เครือ่งจกัรและอปุกรณด์งักลา่วการพจิารณาคา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเครือ่งจกัรและอปุกรณท์ีใ่ช้
ในการผลตินัน้ตอ้งใชด้ลุยพินจิทีส่�าคญัของฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯทีเ่ก่ียวข้องกับการคาดการณ์ 
ผลการด�าเนนิงานในอนาคตและการประเมนิแผนงานในอนาคตในการจดัการสนิทรพัย	์รวม
ถึงการก�าหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่ส�าคัญ	ซึ่งท�าให้การบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอาจไม่เหมาะสม

ข้าพเจ้าได้ประเมินการก�าหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจ�าลองทางการเงิน 
ทีฝ่า่ยบรหิารของบรษิทัฯเลอืกใชโ้ดยการท�าความเขา้ใจกระบวนการพจิารณาของฝา่ยบรหิาร
วา่สอดคลอ้งตามลกัษณะการใหป้ระโยชนข์องสนิทรพัยห์รอืไม	่นอกจากนี	้ขา้พเจา้ไดท้�าความ
เข้าใจและประเมินในเรื่องดังต่อไปนี้

•	 ข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท�าแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทฯ	 
	 เปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของบริษัทฯ	 และ 
	 เปรยีบเทยีบประมาณการกระแสเงนิสดในอดตีกบัผลการด�าเนินงานที่เกดิขึ้นจรงิเพือ่ 
	 ประเมนิการใชด้ลุยพนิจิของฝา่ยบรหิารในการประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดวา่จะ 
	 ได้รับในอนาคตดังกล่าว	
•		อตัราคดิลด	โดยประเมนิต้นทนุทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงน�้าหนกัของบรษิทัฯและข้อมลู 
	 อื่นๆกับบริษัทอื่นที่เปรียบเทียบกันได้
 

ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาขอบเขตและความเปน็ไปไดข้องการเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตทิีส่�าคญัทีอ่าจ
เกดิขึน้	(ทัง้ขอ้สมมตเิดีย่วและขอ้สมมตโิดยรวมทีจ่�าเปน็)	และท�าการวเิคราะหผ์ลกระทบของ
การเปลีย่นแปลงของสมมตฐิานดงักลา่วตอ่มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืส�าหรบัสนิทรพัยด์งักลา่ว
 
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น	 ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่ม
บรษิทั	(แตไ่มร่วมถงึงบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีีแ่สดงอยูใ่นรายงานนัน้)	ซึง่คาด
ว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปใน
ลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื	การอา่นและพจิารณา
วา่ขอ้มลูอืน่นัน้มคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระส�าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจ
สอบของขา้พเจา้หรอืไม	่หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอืน่แสดงขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระส�าคญัหรอืไม	่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว	 และหากสรุป 
ไดว้า่มกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระส�าคญั	ขา้พเจา้จะสือ่สารเรือ่งดงักลา่ว
ให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้
บรหิารพจิารณาวา่จ�าเปน็เพือ่ใหส้ามารถจดัท�างบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ 
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน	 ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการ
ด�าเนนิงานตอ่เนือ่ง	การเปดิเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิงานตอ่เนือ่งในกรณทีีม่เีรือ่งดงักลา่ว	 
และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี�าหรบักจิการทีด่�าเนนิงานตอ่เนือ่งเวน้แตผู่บ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิ 
บริษัทฯหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มหีนา้ทีใ่นการก�ากบัดแูลมหีนา้ทีใ่นการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท�ารายงานทางการ 
เงินของบริษัทฯ	

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	
ไมว่่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด	และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความ
เห็นของข้าพเจา้อยู่ด้วย	ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแตไ่ม่
ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัทีม่อียูไ่ดเ้สมอไป	ขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็
จรงิอาจเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืวา่มสีาระส�าคัญเมือ่คาดการณอ์ย่างสม
เหตสุมผลไดว้า่รายการทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิแตล่ะรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมีผลตอ่
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี	ขา้พเจา้ใชด้ลุยพนิจิและการสงัเกต 
และสงสยัเยีย่ง	ผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ	และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานดงัตอ่ไปนีด้ว้ย

•	ระบแุละประเมนิความเสีย่งท่ีอาจมกีารแสดงข้อมลูทีขั่ดตอ่ข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระ 
		 ส�าคญัในงบการเงนิ	ไม่วา่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด	ออกแบบและปฏบิตัิ 
		 งานตามวิธกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองตอ่ความเสีย่งเหล่านัน้	และได้หลักฐานการ 
		 สอบบญัชีท่ีเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่เปน็เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของข้าพเจา้	 
		 ความเสีย่งท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัตอ่ขอ้เท็จจริงอนัเปน็สาระส�าคญัซึง่เปน็ผลมาจากการ 
		 ทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด	 เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับ 
		 การสมรูร้ว่มคดิ	การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน	การตัง้ใจละเว้นการแสดงขอ้มลู	 
		 การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
•	ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ	 เพื่อ 
		 ออกแบบวธีิการตรวจสอบใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์	แตไ่มใ่ช่เพือ่วัตถปุระสงคใ์น 
		 การแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
•	ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู้่บรหิารใชแ้ละความสมเหตสุมผล 
		 ของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า
•	สรุปเกีย่วกับความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนนิงาน 
		 ต่อเนื่องของผู้บริหาร	 และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่ 
		 แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด 
		 ขอ้สงสยัอยา่งมนียัส�าคญัตอ่ความสามารถของบรษิทัฯในการด�าเนนิงานตอ่เนือ่งหรอืไม	่ 
		 หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ	 ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อ 
		 สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ถงึการเปดิเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใน 
		 งบการเงนิ	หรอืหากเหน็วา่การเปดิเผยดงักลา่วไมเ่พียงพอ	ข้าพเจา้จะแสดงความเห็น 
		 ทีเ่ปลีย่นแปลงไป	ขอ้สรปุของขา้พเจา้ขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีทีไ่ด้รบัจนถึง 
		 วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้	อย่างไรก็ตาม	เหตกุารณห์รือสถานการณ ์
		 ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้
•	ประเมินการน�าเสนอ	โครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงนิโดยรวม	รวมถงึการเปดิ 
		 เผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง	ตลอดจนประเมนิว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที ่
		 เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่	

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่าง	ๆ 	ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วง
เวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้	ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบ
รวมถงึขอ้บกพรอ่งท่ีมีนยัส�าคัญในระบบ	การควบคมุภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่ง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ขา้พเจา้ไดใ้หค้�ารบัรองแกผู่ม้หีนา้ทีใ่นการก�ากบัดแูลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก�าหนดจรรยา 
บรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเปน็อสิระและไดส้ือ่สารกบัผู้มหีน้าท่ีในการก�ากบัดูแลเกีย่วกบัความ
สมัพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ขา้พเจา้เชือ่วา่มเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอกอาจพจิารณา 
วา่กระทบตอ่ความเปน็อสิระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีข้าพเจา้ใช้เพ่ือปอ้งกันไมใ่ห้ข้าพเจา้ 
ขาดความเป็นอิสระ

จากเรือ่งทัง้หลายทีส่ือ่สารกบัผูม้หีนา้ทีใ่นการก�ากบัดแูล	ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรือ่งตา่ง	ๆ 	ที่
มนียัส�าคัญทีส่ดุในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจัจบุนัและก�าหนดเปน็เรือ่งส�าคญัในการ 
ตรวจสอบ	ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรือ่งเหลา่นีไ้วใ้นรายงานของผูส้อบบญัช	ีเวน้แต่กฎหมายหรอื 
ขอ้บงัคบัหา้มไมใ่หเ้ปดิเผยเรือ่งดงักลา่วตอ่สาธารณะ	หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกิดข้ึน	
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�า
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผล
ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้	
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ฉบับดิจิตอลรายวัน 21ปีที่ 19 ฉบับที่ 4819 (1344) วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

	 	 	 	 (หน่วย	:	บาท)	

	 	 																																																					งบการเงิน		

	 	 										ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย									งบการเงินเฉพาะกิจการ	 	

  หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น      

หนี้สินหมุนเวียน     

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 15   54,862,649   93,920,217   54,862,649   93,920,217 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 		 890,674		 	259,378		 890,674		 	259,378	

รวมหนี้สินหมุนเวียน  55,753,323   94,179,595   55,753,323   94,179,595 

หนี้สินไม่หมุนเวียน      

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	 16 41,523,146   42,941,203   41,523,146   42,941,203 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  41,523,146   42,941,203   41,523,146   42,941,203 

รวมหนี้สิน   97,276,469   137,120,798   97,276,469   137,120,798 

ส่วนของผู้ถือหุ้น      

ทุนเรือนหุ้น      

ทุนจดทะเบียน	 	 	 	 	 	

	 หุ้นบุริมสิทธิ	15,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	 17  150,000,000   150,000,000   150,000,000   150,000,000 

		หุ้นสามัญ	45,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	 	 	450,000,000		 	450,000,000		 	450,000,000		 	450,000,000	

    600,000,000   600,000,000   600,000,000   600,000,000 

ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว	 	 	 	 	 	

	 หุ้นบุริมสิทธิ	15,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	 17   150,000,000   150,000,000   150,000,000   150,000,000 

		หุ้นสามัญ	45,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	 	 	450,000,000		 	450,000,000	 	450,000,000		 	450,000,000	

ก�าไร	(ขาดทุน)	สะสม		 	 	 	 	 	

	 จัดสรรแล้ว	-	ส�ารองตามกฎหมาย	 18   150,000,000   150,000,000   150,000,000   150,000,000 

		ยังไม่ได้จัดสรร		 	 77,544,493		 	34,635,823		 	(66,351,121)	 	(98,710,526)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 85,385,444		 	70,645,520		 	21,847,600		 	18,047,600	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   912,929,937   855,281,343   705,496,479   669,337,074 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,010,206,406   992,402,141   802,772,948   806,457,872 

	 	 	 -				 	-			 	 	-				 	-			

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย	:	บาท)	

	 	 																				งบการเงิน							

		 	 								ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย										งบการเงินเฉพาะกิจการ

     หมายเหตุ	  2560 2559 2560    2559

สินทรัพย์	 	 	 	 	 	

สินทรัพย์หมุนเวียน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 7   80,520,200   105,398,388  80,520,200   105,398,388 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 8  174,530,016   164,519,482   174,530,016   164,519,482 

สินค้าคงเหลือ	 9   166,642,271   130,719,352   166,642,271   130,719,352 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 	3,604,356		 	1,689,904		 	3,604,356		 	1,689,904	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  425,296,843   402,327,126   425,296,843   402,327,126 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

พันธบัตรที่มีภาระค�้าประกัน	 24.3  11,000,000   11,000,000   11,000,000   11,000,000 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม		 10   232,433,558   210,944,369   25,000,100   25,000,100 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น		 11   139,149,300   134,399,300   139,149,300   134,399,300 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		 12   55,320,267   57,598,755   55,320,267   57,598,755 

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 13   141,470,370   169,344,987   141,470,370   169,344,987 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	 20   5,331,818   6,523,804   5,331,818   6,523,804 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 204,250		 	263,800		 	204,250		 	263,800	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   584,909,563   590,075,015   377,476,105   404,130,746 

รวมสินทรัพย์  1,010,206,406   992,402,141   802,772,948  806,457,872 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ	จ�ากัด	(มหาชน)

ความเห็น
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิซึง่แสดงเงนิลงทนุตามวธิสีว่นไดเ้สยีของบรษิทั	ยเูนีย่นอตุสา
หกรรมสิง่ทอ	จ�ากดั	(มหาชน)	ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิ	ณ	วนัที	่31	ธันวาคม	
2560	งบก�าไรขาดทุนงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
และงบกระแสเงินสด	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	และหมายเหตุประกอบงบการเงิน	รวม
ถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท	ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ	จ�ากัด	(มหาชน)	ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ผลการ 
ด�าเนนิงานและกระแสเงนิสดส�าหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษิทั	ยเูนีย่นอตุสาหกรรมสิง่ทอ	
จ�ากดั	(มหาชน)	โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ		

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	ความรับผิดชอบของข้าพเจ้า
ได้กลา่วไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิในรายงาน
ของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของ 
ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่�าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช	ีในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ
งบการเงิน	และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอื่น	ๆ	ตามที่ระบุในข้อ
ก�าหนดนั้นด้วย	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะ
สมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ	
เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ	 ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส�าหรับงวดปัจจุบัน	 ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่า
นี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า	ทั้งนี้	ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้		
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตามความรบัผิดชอบทีไ่ดก้ลา่วไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบัญชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า	ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่อง
เหลา่นีด้ว้ย	การปฏบิตังิานของขา้พเจา้ไดร้วมวธิกีารตรวจสอบทีอ่อกแบบมาเพือ่ตอบสนองตอ่
การประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระส�าคญัในงบการเงนิ	
ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า	ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย	ได้ใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม		

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้
บรษิทัฯมรีายไดห้ลกัจากการขายสินคา้เปน็จ�านวนเงนิท่ีส�าคัญต่องบการเงิน	(คิดเปน็	93%	ของ 
ยอดรายไดร้วม)	และรายไดเ้ปน็ตวัชีว้ดัหลกัในการประเมนิผลการด�าเนินงานทางธรุกจิประกอบ
กบัรายไดส้ว่นใหญม่าจากการขายตา่งประเทศซึง่มเีงือ่นไขทางการคา้หลายประเภท	ดงันัน้	จงึ
มีความเสี่ยงที่บริษัทฯจะรับรู้รายได้ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม	

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการ
•		ประเมนิและทดสอบระบบสารสนเทศ	และระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯทีเ่ก่ียว 

	 ข้องกับวงจรรายได้	 โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบ 
	 การปฏบิตัติามการควบคมุทีบ่รษิทัฯออกแบบไว	้และใหค้วามส�าคญัในการทดสอบเปน็ 
	 พิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบส�าหรับการควบคุมภายในที่ตอบสนองต่อ 
	 ความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น
•		สุม่ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งปแีละชว่งใกลส้ิน้รอบระยะ 
	 เวลาบัญชี
•		สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี		
•		วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย	(Disaggregated	data)	เพื่อ 
	 ตรวจสอบความผดิปกตทิีอ่าจเกดิข้ึนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี	โดยเฉพาะ 
	 รายการบัญชีที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป	(Journal	voucher)	

การด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
เครือ่งจกัรและอปุกรณท์ีใ่ชใ้นการผลติของบรษิทัฯมมีลูคา่สทุธทิางบญัชแีสดงเปน็จ�านวนเงนิ	92	
ล้านบาท	ซึ่งมีสาระส�าคัญต่องบแสดงฐานะการเงิน	ณ	31	ธันวาคม	2560	เนื่องจากปัจจุบัน 
อุตสาหกรรมสิ่งทอมีการแข่งขันสูง	 จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ดังกลา่วการพจิารณาคา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเครือ่งจกัรและอปุกรณ์ท่ีใช้
ในการผลติน้ันต้องใช้ดุลยพนิจิท่ีส�าคัญของฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคาดการณ ์
ผลการด�าเนินงานในอนาคตและการประเมนิแผนงานในอนาคตในการจดัการสินทรพัย	์รวม
ถึงการก�าหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่ส�าคัญ	ซึ่งท�าให้การบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอาจไม่เหมาะสม

ข้าพเจ้าได้ประเมินการก�าหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจ�าลองทางการเงิน 
ทีฝ่า่ยบริหารของบรษิทัฯเลอืกใชโ้ดยการท�าความเขา้ใจกระบวนการพจิารณาของฝ่ายบรหิาร
วา่สอดคลอ้งตามลกัษณะการใหป้ระโยชนข์องสนิทรพัยห์รอืไม	่นอกจากนี	้ขา้พเจา้ไดท้�าความ
เข้าใจและประเมินในเรื่องดังต่อไปนี้

•	 ข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท�าแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทฯ	 
	 เปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของบริษัทฯ	 และ 
	 เปรยีบเทยีบประมาณการกระแสเงนิสดในอดตีกบัผลการด�าเนินงานที่เกดิขึ้นจรงิเพือ่ 
	 ประเมนิการใช้ดลุยพนิจิของฝา่ยบรหิารในการประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดวา่จะ 
	 ได้รับในอนาคตดังกล่าว	
•		อตัราคดิลด	โดยประเมนิต้นทนุทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน�้าหนักของบรษัิทฯและข้อมลู 
	 อื่นๆกับบริษัทอื่นที่เปรียบเทียบกันได้
 

ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาขอบเขตและความเปน็ไปไดข้องการเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตทิีส่�าคญัทีอ่าจ
เกดิขึน้	(ทัง้ข้อสมมตเิดีย่วและข้อสมมตโิดยรวมทีจ่�าเปน็)	และท�าการวเิคราะหผ์ลกระทบของ
การเปล่ียนแปลงของสมมตฐิานดงักลา่วตอ่มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืส�าหรบัสนิทรพัยด์งักลา่ว
 
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น	 ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่ม
บรษิทั	(แตไ่มร่วมถงึงบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีีแ่สดงอยูใ่นรายงานนัน้)	ซึง่คาด
ว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปใน
ลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเกีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื	การอา่นและพจิารณา
วา่ขอ้มลูอืน่นัน้มคีวามขัดแย้งทีม่สีาระส�าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจ
สอบของข้าพเจา้หรอืไม	่หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอืน่แสดงขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระส�าคญัหรอืไม	่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว	 และหากสรุป 
ไดว้า่มกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระส�าคญั	ขา้พเจา้จะสือ่สารเรือ่งดงักลา่ว
ให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้
บรหิารพจิารณาวา่จ�าเปน็เพือ่ใหส้ามารถจดัท�างบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ 
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน	 ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการ
ด�าเนนิงานต่อเนือ่ง	การเปดิเผยเร่ืองทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิงานตอ่เนือ่งในกรณทีีม่เีรือ่งดงักลา่ว	 
และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี�าหรบักจิการทีด่�าเนนิงานตอ่เนือ่งเวน้แตผู่บ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิ 
บริษัทฯหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้หีนา้ทีใ่นการก�ากบัดแูลมหีนา้ทีใ่นการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท�ารายงานทางการ 
เงินของบริษัทฯ	

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	
ไมว่า่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด	และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความ
เหน็ของขา้พเจา้อยูด่ว้ย	ความเชือ่มัน่อยา่งสมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแต่ไม่
ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระส�าคญัทีม่อียูไ่ดเ้สมอไป	ขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็
จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืวา่มสีาระส�าคัญเมือ่คาดการณอ์ยา่งสม
เหตุสมผลได้ว่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทกุรายการรวมกนัจะมผีลตอ่
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี	ขา้พเจา้ใชด้ลุยพนิจิและการสงัเกต 
และสงสยัเย่ียง	ผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ	และข้าพเจา้ไดป้ฏบิตังิานดงัตอ่ไปนีด้ว้ย

•	ระบแุละประเมนิความเสีย่งทีอ่าจมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระ 
		 ส�าคญัในงบการเงนิ	ไมว่า่จะเกิดจากการทจุรติหรอืข้อผิดพลาด	ออกแบบและปฏบิตัิ 
		 งานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองตอ่ความเสีย่งเหลา่นัน้	และไดห้ลกัฐานการ 
		 สอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เปน็เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า	 
		 ความเสีย่งทีไ่มพ่บขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระส�าคญัซึง่เปน็ผลมาจากการ 
		 ทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด	 เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับ 
		 การสมรูร้ว่มคดิ	การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน	การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู	 
		 การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
•	ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ	 เพื่อ 
		 ออกแบบวธิกีารตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ	์แตไ่มใ่ชเ่พือ่วตัถปุระสงคใ์น 
		 การแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
•	ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตสุมผล 
		 ของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า
•	สรุปเกีย่วกับความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนนิงาน 
		 ต่อเนื่องของผู้บริหาร	 และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่ 
		 แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด 
		 ขอ้สงสยัอยา่งมนียัส�าคญัตอ่ความสามารถของบรษิทัฯในการด�าเนนิงานตอ่เนือ่งหรอืไม	่ 
		 หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ	 ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อ 
		 สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ถงึการเปดิเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใน 
		 งบการเงนิ	หรอืหากเหน็วา่การเปิดเผยดังกลา่วไมเ่พยีงพอ	ขา้พเจา้จะแสดงความเหน็ 
		 ทีเ่ปลีย่นแปลงไป	ขอ้สรปุของขา้พเจา้ขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึ 
		 วันทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้	อยา่งไรกต็าม	เหตุการณ์หรอืสถานการณ ์
		 ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้
•	ประเมนิการน�าเสนอ	โครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงนิโดยรวม	รวมถงึการเปดิ 
		 เผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง	ตลอดจนประเมนิวา่งบการเงนิแสดงรายการและเหตกุารณท่ี์ 
		 เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่	

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่าง	ๆ 	ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วง
เวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้	ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบ
รวมถงึขอ้บกพรอ่งทีม่นียัส�าคญัในระบบ	การควบคมุภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่ง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ขา้พเจา้ไดใ้หค้�ารบัรองแกผู่ม้หีนา้ทีใ่นการก�ากบัดแูลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก�าหนดจรรยา 
บรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเปน็อสิระและไดส้ือ่สารกบัผูม้หีนา้ทีใ่นการก�ากบัดแูลเกีย่วกบัความ
สมัพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ขา้พเจ้าเชือ่วา่มีเหตผุลทีบุ่คคลภายนอกอาจพจิารณา 
วา่กระทบตอ่ความเปน็อสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พือ่ปอ้งกนัไมใ่หข้า้พเจา้ 
ขาดความเป็นอิสระ

จากเร่ืองท้ังหลายท่ีสือ่สารกบัผู้มีหนา้ท่ีในการก�ากบัดแูล	ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองตา่ง	ๆ 	ที่
มนียัส�าคญัทีส่ดุในการตรวจสอบงบการเงนิในงวดปจัจบุนัและก�าหนดเปน็เรือ่งส�าคญัในการ 
ตรวจสอบ	ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรือ่งเหลา่นีไ้ว้ในรายงานของผู้สอบบัญช	ีเว้นแตก่ฎหมายหรอื 
ขอ้บงัคบัหา้มไมใ่หเ้ปดิเผยเรือ่งดงักลา่วตอ่สาธารณะ	หรอืในสถานการณท์ีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้	
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�า
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผล
ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้	
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบกำาไรขาดทุน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

  (หน่วย : บาท)

     งบการเงินรวม              งบการเงินเฉพาะกิจการ

     2560 2559 2560 2559 

การดำาเนินงานต่อเนื่อง

รายได้       

รายได้จากการขาย	 																																																											2,915,856,973	 2,975,571,837	 2,714,944,367	 2,796,933,534	

รายได้อื่น		 	 	 	 	 	

	 ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน	 																																			2,930,793	 8,313,984	 4,257,232		 				9,632,460	

				รายได้ค่าเช่า	 																																																																	82,795,780	 81,890,961	 2,254,500	 1,755,000	

				รายได้ค่าบริการออกแบบและค่าก่อสร้าง	 																		83,192,584		 	187,039,916		 -	 												-	

	 เงินปันผลรับ	 																																																																	13,102,315		 			10,514,491		 		12,164,118		 		52,345,204		

	 ค่าชดเชยจากการถูกยกเลิกสัญญาเช่า	 																																		30,216,220	 -		 			30,216,220		 											-	

				อื่น	ๆ																																																																																			 82,506,769		 		54,316,922		 			76,081,651		 		52,176,286		

	 	 	 	 	 294,744,461	 342,076,274	 124,973,721		 	115,908,950	

รวมรายได้ 	 3,210,601,434	 3,317,648,111	 2,839,918,088	 2,912,842,484	

ค่าใช้จ่าย      

ต้นทุนขาย	 	 1,975,581,507	 2,040,555,945	 1,858,466,694	 1,934,896,488	

ต้นทุนค่าเช่า		 29,060,298		 26,905,038		 1,718,993		 					1,301,110	

ต้นทุนค่าบริการออกแบบและก่อสร้าง	 																																		48,562,630		 	124,729,820		 	-		 	-	

ค่าใช้จ่ายในการขาย	 																																																545,647,051		 	536,202,198		 	554,847,349		 	540,435,935	

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 																																																300,938,781		 		323,897,205		 	236,223,266		 	245,379,949	

ค่าใช้จ่ายอื่น																																																																			 23,857,694		 			41,401,598		 			14,815,972		 		24,001,243

รวมค่าใช้จ่าย	 																																																													2,923,647,961	 3,093,691,804	 2,666,072,274	 2,746,014,725	

ก�าไรก่อนส่วนแบ่งก�าไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 	 	 	 	

	 ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 																	286,953,473		 	223,956,307		 	173,845,814		 	166,827,759	

ส่วนแบ่งก�าไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 			(3,262,920)	 					1,341,781		 								-		 											-	

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 		283,690,553		 	225,298,088		 	173,845,814		 	166,827,759	

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	 																																																	(8,123,556)	 		(9,476,808)	 		(4,530,015)	 		(5,335,020)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 																																275,566,997		 	215,821,280		 	169,315,799		 	161,492,739	

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 																																															(53,555,010)		 								(40,037,623)	 	(31,690,604)	 	(19,527,964)

ก�าไรส�าหรับปี	 																																																														222,011,987		 	175,783,657		 	137,625,195		 	141,964,775	

       

การแบ่งปันก�าไร	 	 	 	 	

  

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 																															215,616,130		 	172,928,022		 	137,625,195		 	141,964,775	

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 	 	 	

	 ของบริษัทย่อย		 																																																																	6,395,857		 					2,855,635		 	

	 																																																																														 222,011,987		 		175,783,657		 	 	

 

       

กำาไรต่อหุ้น    

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	 	 	 	 	

	 ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 																											0.29	 	0.23	 	0.18	 0.19

	 จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	(พันหุ้น)	 	750,000,000	 					750,000,000	 				750,000,000	 750,000,000

       

                     (หน่วย	:	บาท)
     งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 	 	 	 	 ณ	วันที่			 ณ	วันที่			 ณ	วันที่			 ณ	วันที่					
	 	 	 	 	 31	ธันวาคม	2560	 31	ธันวาคม	2559	 		31	ธันวาคม	2560	 31	ธันวาคม	2559			
สินทรัพย์   

สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 449,327,761	 398,451,671		 	383,582,384		 		333,235,032	
เงินลงทุนชั่วคราว	 																																																							14,793,000	 39,915,000		 										-																				30,140,000	
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 																									587,758,948	 603,637,551		 	474,587,552		 		405,109,906	
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย	 	 	 	 	
	 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี	 																																									-		 											-	 18,122,545		 			74,775,108	
สินค้าคงเหลือ																																																						 1,379,035,505	 1,211,311,338									 1,111,387,651						 1,044,844,844
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 	 	 	
	 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	 																																										21,563,334		 		20,254,018		 	15,965,260		 			16,708,862	
				อื่น	ๆ	 																																																																							 	87,081,542		 		79,928,926		 		75,822,455		 		73,348,352	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น																										 	108,644,876											 	100,182,944		 		91,787,715	 90,057,214

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  																																					2,539,560,090	 2,353,498,504	 2,079,467,847	 1,978,162,104	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
เงินลงทุนเผื่อขาย	 																																																								312,263,040		 	220,030,363		 312,263,040	 220,030,363	
เงินลงทุนในบริษัทร่วม																																				 	48,902,091		 				4,663,011		 				7,502,000		 					7,348,000	
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 																																																											-		 												-		 403,849,004		 	343,049,004	
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย	 																-		 												-		 										-		 23,000,000	
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	 																													170,723,096	 194,712,207		 1,083,748		 -	
ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 																																											743,199,309	 786,802,913		 		481,162,357		 	520,175,516	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	 																																															8,606,884		 			9,573,016		 						8,349,749	 	9,215,684	
สิทธิการเช่า	 																																																																	 680,885	 1,702,157		 680,885	 1,702,157
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 																															52,571,050		 	72,186,463		 			47,336,855		 			65,984,450	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 																																														17,053,540		 	13,314,565		 				24,464,529		 			25,517,151	
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน																																									 		1,353,999,895	 1,302,984,695	 1,286,692,167	 1,216,022,325	

รวมสินทรัพย์       																																																 		3,893,559,985	 3,656,483,199			 						3,366,160,014	 3,194,184,429	
       
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนี้สินหมุนเวียน    
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก	 	 	 	 	
	 สถาบันการเงิน	 																																																															167,396,809		 							152,551,428													 126,786	 2,402,775	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 																																			426,252,945	 415,113,408	 309,663,498	 271,301,703	
เงินมัดจ�ารับจากลูกค้า	 																																																	510,100,103		 								428,341,116	 490,119,287	 408,238,069
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	 																																																			36,223,609		 									26,522,180		 						29,996,627		 		14,996,695	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 																																																			25,915,069		 									27,517,582		 						20,239,638		 		19,713,932	
รวมหนี้สินหมุนเวียน	 																																																1,165,888,535	 1,050,045,714	 850,145,836		 	716,653,174
หนี้สินไม่หมุนเวียน    
ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	 																			169,063,535		 							160,961,928		 					156,681,145		 	144,559,942	
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 																																																169,063,535		 							160,961,928		 						156,681,145		 	144,559,942	
รวมหนี้สิน																																																															 	1,334,952,070	 1,211,007,642		 			1,006,826,981		 	861,213,116	

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ทุนเรือนหุ้น	 	 	 	 	 	
	 ทุนจดทะเบียน		 	 	 	 	
	 	 หุ้นสามัญ	809,646,280	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	 						809,646,280		 						809,646,280		 					809,646,280		 	809,646,280	
				ทุนที่ออกและช�าระแล้ว     
	 	 หุ้นสามัญ	750,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	 					750,000,000		 				750,000,000		 				750,000,000		 	750,000,000	
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	 																																															733,566,600		 				733,566,600		 				733,566,600			 	733,566,600	
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญซื้อคืน	 																																	145,956,164		 			145,956,164		 				145,956,164		 145,956,164	
ก�าไรสะสม 
	 จัดสรรแล้ว		 	 	 	 	
	 	 ส�ารองตามกฎหมาย		-	บริษัทฯ	 																																	90,000,000		 				90,000,000		 		90,000,000		 	90,000,000	
	 	 	 	 															-	บริษัทย่อย	 																			26,074,000		 				26,074,000		 													-		 									-	
	 ยังไม่ได้จัดสรร	 																																																												704,453,171		 			676,055,409		 		545,261,572		 	594,327,162	
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	 																			85,899,495		 						9,628,361	 94,548,697	 19,121,387	
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 2,535,949,430	 2,431,280,534	 2,359,333,03	 2,332,971,313	
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย	 22,658,485	 14,195,023		 	-		 	-	
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	 																																													2,558,607,915		 2,445,475,557	 2,359,333,033	 2,332,971,313

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 3,893,559,985	 3,656,483,199	 3,366,160,014	 3,194,184,429

เลขที่ 699 ถนนศรีนครินทร์ สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ : 0-2094-9999 แฟกซ์ 0-2094-9950 ทะเบียนเลขที่ 0107536000943
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบกำาไรขาดทุน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

  (หน่วย : บาท)

     งบการเงินรวม              งบการเงินเฉพาะกิจการ

     2560 2559 2560 2559 

การดำาเนินงานต่อเนื่อง

รายได้       

รายได้จากการขาย	 																																																											2,915,856,973	 2,975,571,837	 2,714,944,367	 2,796,933,534	

รายได้อื่น		 	 	 	 	 	

	 ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน	 																																			2,930,793	 8,313,984	 4,257,232		 				9,632,460	

				รายได้ค่าเช่า	 																																																																	82,795,780	 81,890,961	 2,254,500	 1,755,000	

				รายได้ค่าบริการออกแบบและค่าก่อสร้าง	 																		83,192,584		 	187,039,916		 -	 												-	

	 เงินปันผลรับ	 																																																																	13,102,315		 			10,514,491		 		12,164,118		 		52,345,204		

	 ค่าชดเชยจากการถูกยกเลิกสัญญาเช่า	 																																		30,216,220	 -		 			30,216,220		 											-	

				อื่น	ๆ																																																																																			 82,506,769		 		54,316,922		 			76,081,651		 		52,176,286		

	 	 	 	 	 294,744,461	 342,076,274	 124,973,721		 	115,908,950	

รวมรายได้ 	 3,210,601,434	 3,317,648,111	 2,839,918,088	 2,912,842,484	

ค่าใช้จ่าย      

ต้นทุนขาย	 	 1,975,581,507	 2,040,555,945	 1,858,466,694	 1,934,896,488	

ต้นทุนค่าเช่า		 29,060,298		 26,905,038		 1,718,993		 					1,301,110	

ต้นทุนค่าบริการออกแบบและก่อสร้าง	 																																		48,562,630		 	124,729,820		 	-		 	-	

ค่าใช้จ่ายในการขาย	 																																																545,647,051		 	536,202,198		 	554,847,349		 	540,435,935	

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 																																																300,938,781		 		323,897,205		 	236,223,266		 	245,379,949	

ค่าใช้จ่ายอื่น																																																																			 23,857,694		 			41,401,598		 			14,815,972		 		24,001,243

รวมค่าใช้จ่าย	 																																																													2,923,647,961	 3,093,691,804	 2,666,072,274	 2,746,014,725	

ก�าไรก่อนส่วนแบ่งก�าไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 	 	 	 	

	 ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 																	286,953,473		 	223,956,307		 	173,845,814		 	166,827,759	

ส่วนแบ่งก�าไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 			(3,262,920)	 					1,341,781		 								-		 											-	

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 		283,690,553		 	225,298,088		 	173,845,814		 	166,827,759	

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	 																																																	(8,123,556)	 		(9,476,808)	 		(4,530,015)	 		(5,335,020)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 																																275,566,997		 	215,821,280		 	169,315,799		 	161,492,739	

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 																																															(53,555,010)		 								(40,037,623)	 	(31,690,604)	 	(19,527,964)

ก�าไรส�าหรับปี	 																																																														222,011,987		 	175,783,657		 	137,625,195		 	141,964,775	

       

การแบ่งปันก�าไร	 	 	 	 	

  

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 																															215,616,130		 	172,928,022		 	137,625,195		 	141,964,775	

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 	 	 	

	 ของบริษัทย่อย		 																																																																	6,395,857		 					2,855,635		 	

	 																																																																														 222,011,987		 		175,783,657		 	 	

 

       

กำาไรต่อหุ้น    

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	 	 	 	 	

	 ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 																											0.29	 	0.23	 	0.18	 0.19

	 จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	(พันหุ้น)	 	750,000,000	 					750,000,000	 				750,000,000	 750,000,000

       

                     (หน่วย	:	บาท)
     งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 	 	 	 	 ณ	วันที่			 ณ	วันที่			 ณ	วันที่			 ณ	วันที่					
	 	 	 	 	 31	ธันวาคม	2560	 31	ธันวาคม	2559	 		31	ธันวาคม	2560	 31	ธันวาคม	2559			
สินทรัพย์   

สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 449,327,761	 398,451,671		 	383,582,384		 		333,235,032	
เงินลงทุนชั่วคราว	 																																																							14,793,000	 39,915,000		 										-																				30,140,000	
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 																									587,758,948	 603,637,551		 	474,587,552		 		405,109,906	
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย	 	 	 	 	
	 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี	 																																									-		 											-	 18,122,545		 			74,775,108	
สินค้าคงเหลือ																																																						 1,379,035,505	 1,211,311,338									 1,111,387,651						 1,044,844,844
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 	 	 	
	 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	 																																										21,563,334		 		20,254,018		 	15,965,260		 			16,708,862	
				อื่น	ๆ	 																																																																							 	87,081,542		 		79,928,926		 		75,822,455		 		73,348,352	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น																										 	108,644,876											 	100,182,944		 		91,787,715	 90,057,214

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  																																					2,539,560,090	 2,353,498,504	 2,079,467,847	 1,978,162,104	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
เงินลงทุนเผื่อขาย	 																																																								312,263,040		 	220,030,363		 312,263,040	 220,030,363	
เงินลงทุนในบริษัทร่วม																																				 	48,902,091		 				4,663,011		 				7,502,000		 					7,348,000	
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 																																																											-		 												-		 403,849,004		 	343,049,004	
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย	 																-		 												-		 										-		 23,000,000	
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	 																													170,723,096	 194,712,207		 1,083,748		 -	
ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 																																											743,199,309	 786,802,913		 		481,162,357		 	520,175,516	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	 																																															8,606,884		 			9,573,016		 						8,349,749	 	9,215,684	
สิทธิการเช่า	 																																																																	 680,885	 1,702,157		 680,885	 1,702,157
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 																															52,571,050		 	72,186,463		 			47,336,855		 			65,984,450	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 																																														17,053,540		 	13,314,565		 				24,464,529		 			25,517,151	
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน																																									 		1,353,999,895	 1,302,984,695	 1,286,692,167	 1,216,022,325	

รวมสินทรัพย์       																																																 		3,893,559,985	 3,656,483,199			 						3,366,160,014	 3,194,184,429	
       
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนี้สินหมุนเวียน    
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก	 	 	 	 	
	 สถาบันการเงิน	 																																																															167,396,809		 							152,551,428													 126,786	 2,402,775	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 																																			426,252,945	 415,113,408	 309,663,498	 271,301,703	
เงินมัดจ�ารับจากลูกค้า	 																																																	510,100,103		 								428,341,116	 490,119,287	 408,238,069
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	 																																																			36,223,609		 									26,522,180		 						29,996,627		 		14,996,695	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 																																																			25,915,069		 									27,517,582		 						20,239,638		 		19,713,932	
รวมหนี้สินหมุนเวียน	 																																																1,165,888,535	 1,050,045,714	 850,145,836		 	716,653,174
หนี้สินไม่หมุนเวียน    
ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	 																			169,063,535		 							160,961,928		 					156,681,145		 	144,559,942	
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 																																																169,063,535		 							160,961,928		 						156,681,145		 	144,559,942	
รวมหนี้สิน																																																															 	1,334,952,070	 1,211,007,642		 			1,006,826,981		 	861,213,116	

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ทุนเรือนหุ้น	 	 	 	 	 	
	 ทุนจดทะเบียน		 	 	 	 	
	 	 หุ้นสามัญ	809,646,280	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	 						809,646,280		 						809,646,280		 					809,646,280		 	809,646,280	
				ทุนที่ออกและช�าระแล้ว     
	 	 หุ้นสามัญ	750,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	 					750,000,000		 				750,000,000		 				750,000,000		 	750,000,000	
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	 																																															733,566,600		 				733,566,600		 				733,566,600			 	733,566,600	
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญซื้อคืน	 																																	145,956,164		 			145,956,164		 				145,956,164		 145,956,164	
ก�าไรสะสม 
	 จัดสรรแล้ว		 	 	 	 	
	 	 ส�ารองตามกฎหมาย		-	บริษัทฯ	 																																	90,000,000		 				90,000,000		 		90,000,000		 	90,000,000	
	 	 	 	 															-	บริษัทย่อย	 																			26,074,000		 				26,074,000		 													-		 									-	
	 ยังไม่ได้จัดสรร	 																																																												704,453,171		 			676,055,409		 		545,261,572		 	594,327,162	
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	 																			85,899,495		 						9,628,361	 94,548,697	 19,121,387	
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 2,535,949,430	 2,431,280,534	 2,359,333,03	 2,332,971,313	
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย	 22,658,485	 14,195,023		 	-		 	-	
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	 																																													2,558,607,915		 2,445,475,557	 2,359,333,033	 2,332,971,313

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 3,893,559,985	 3,656,483,199	 3,366,160,014	 3,194,184,429

เลขที่ 699 ถนนศรีนครินทร์ สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ : 0-2094-9999 แฟกซ์ 0-2094-9950 ทะเบียนเลขที่ 0107536000943



ฉบับดิจิตอลรายวัน 24ปีที่ 19 ฉบับที่ 4819 (1344) วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบก�าไรขาดทุนรวมงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ปจ�ากัด 
(มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อก�าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะ
สมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความ
เห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้ 
ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตามความรบัผดิชอบทีไ่ด้กล่าวไว้ในวรรคความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วกบัเรือ่งเหล่านีด้้วย การปฏบิตังิานของข้าพเจ้าได้รวมวธิกีารตรวจสอบทีอ่อกแบบมาเพือ่
ตอบสนองต่อการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงิน ผลของวธิกีารตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมวธิกีารตรวจสอบส�าหรบัเรือ่งเหล่านีด้้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิโดยรวม
เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

เนื่องจากบริษัทฯมีลูกค้าเป็นจ�านวนมากราย ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกันออกไป ประกอบกับแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ที่รุนแรงขึ้น ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงพิจารณาการรับรู้

รายได้เป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบโดยให้ความส�าคัญกับการเกิดขึ้นจริงของรายได้และระยะเวลาในการรับรู้รายได้ 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการ
 • ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ท�าความเข้าใจ และเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว้ 
 • สุ่มตัวอย่างเอกสารการขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาและสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ
 • สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
 • สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  
 • วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับสินค้าคงเหลือตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของสินค้า ส�าหรับสินค้าที่ล้าสมัย ซึ่งขึ้นอยู่กับการ
วิเคราะห์วงจรอายุของสินค้า การแข่งขันทางการตลาด ซึ่งอาจท�าให้เกิดความเสี่ยงในการรับรู้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือในจ�านวนที่ไม่เพียงพอ และท�าให้บริษัทฯแสดงมูลค่าสินค้าคงเหลือในจ�านวนที่สูงเกินไป
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ท�าความเข้าใจ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและ ข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณา
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือดังนี้ 
 • ท�าความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม�่าเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว และเหตุผลส�าหรับการรับรู้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือแบบเฉพาะเจาะจงในบางกรณี
 • วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนของสินค้าที่ช้ากว่าปกติ 
 • วิเคราะห์เปรียบเทียบ จ�านวนเงินสุทธิจากการขายสินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้า 

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว  และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้
บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีขั่ดต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคัญหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซ่ึีงรวมความเห็นของข้าพเจ้า

อยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

 • ระบแุละประเมนิความเสีย่งทีอ่าจมกีารแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบ 
  บญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ความเสีย่งทีไ่ม่พบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากข้อผดิพลาด เนือ่งจากการทจุรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร่้วมคดิ  
  การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 • ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า
 • สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรับกิจการท่ีด�าเนนิงานต่อเนือ่งของผูบ้ริหาร และสรปุจากหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบัว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกดิข้อสงสยัอย่างมนียั 
  ส�าคญัต่อความสามารถของกลุม่บรษิทัในการด�าเนนิงานต่อเนือ่งหรอืไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญั ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผูส้อบบัญชขีองข้าพเจ้าถงึการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้องในงบการเงนิ หรอืหากเหน็ 
  ว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเหน็ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ข้อสรปุของข้าพเจ้าขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุม่ 
  บริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้
 • ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 
 • รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัข้อมลูทางการเงนิของกจิการหรอืของกจิกรรมทางธรุกจิภายในกลุม่บรษิทัเพือ่แสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ข้าพเจ้ารับผดิชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคมุดแูล และการ 
  ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเร่ืองทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่
กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบใน
ทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516
บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพันธ์ 2561



	 คุณ	สิรินฉัตร	แสงศรี	ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด	ศูนย์กำรค้ำเมกำบำงนำ	(ซ้ำย)	และ	สุจำรี	ตำมครองชัย	ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำร
ตลำด	บริษัท	 บัตรกรุงศรีอยุธยำ	 จ�ำกัด	(ที่	2	จำกซ้ำย)	ผนึกก�ำลังจัดแคมเปญพิเศษ	 ส�ำหรับสมำชิกบัตรเครดิตกรุงศรีให้ลูกค้ำ 
ได้อิ่มหน�ำ	ช้อปกระหน�่ำรับซัมเมอร์นี้	 รับสิทธิประโยชน์จัดเต็ม	2	ต่อ	ต่อที่	1	ช้อปสุดมันส์	 รับส่วนลดสูงสุดถึง	65%	ทันทีจำกร้ำนค้ำ 
ที่ร่วมรำยกำร	ต่อที่	2	เมื่อรับประทำนอำหำรหรือช้อปปิ้งครบทุก	1,000	บำท/เซลล์สลิป	 รับฟรีทันที	 เครื่องดื่มฟูจิชะ	กรีนที	1	ขวด	 
ช่วยดับกระหำยคลำยร้อน	หรือครบ	4,000	บำทขึ้นไป/เซลล์สลิป	รับกระเป๋ำ	BSC	Overnight	ดีไซน์เก๋	ตั้งแต่วันนี้	–	31	พฤษภำคมนี้	
ณ	ศูนย์กำรค้ำเมกำบำงนำ
		 และพิเศษสุดส�ำหรับนักช้อปสำยชิม	พลำดไม่ได้กับโปรโมชั่น	 “Happy	Day”	เมื่อรับประทำนอำหำรที่ร้ำนอำหำรที่ร่วมรำยกำร 
ในช่วงเวลำ	11.00	 –	 14.00	น.	 ในวันพุธ	 รับส่วนลดตั้งแต่	10%	หรือรับประทำนครบ	1,500	บำท	รับทันทีห่วงยำงวำงแก้วลอยน�้ำ	 
สีสันสดใสรับซัมเมอร์	ตั้งแต่วันนี้	–	30	เมษำยนนี้	สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมที่โทร.	02-105-1000

อลิอันซ์ อยุธยา ท�าบุญวันเกิดครบรอบ 67 ปี

ไบรอนั	สมธิ	กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร	บมจ.อลอินัซ์	อยธุยำ	ประกนัชวีติ	พร้อมด้วยผูบ้รหิำร
ระดับสูง	พนักงำน	 และตัวแทนฝ่ำยขำย	 เข้ำร่วมท�ำบุญตักบำตรอำหำรแห้ง	ถวำยภัตตำหำรแด่พระภิกษุสงฆ์	 จ�ำนวน 
19	รูป	 และร่วมบริจำคโลหิตแก่สภำกำชำดไทย	 เนื่องในโอกำสกำรด�ำเนินกิจกำรประกันชีวิตในประเทศไทยครบ	67	ปี	 
ณ	ส�ำนักงำนใหญ่	อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์



แจกกันฟรีๆ 

ร้านเอโกะ สำานักงานใหญ่ 
ขายส่งทุกอย่าง 20 บาท
แจกกันฟรีๆ กับสติ๊กเกอร์ไลน์ 
“น้องเอโกะ” จากแบรนด์ร้านเอโกะ 
กติกาง่ายๆ เพียงทำาตามขั้นตอนดังนี้
• กด LIKE แฟนเพจร้านเอโกะ 
• กด LIKE โพสนี้ไปยัง Facebook ของคุณ 
 แล้วแท็กเพื่อนให้มาร่วมสนุก
 รับสติ๊กเกอร์น้องเอโกะอีก 5 คน
• กด Share ร้านเอโกะ
• แคปหน้าจอการแชร์แฟนเพจ
 มาคอมเมนต์ใต้โพสนี้

กับสติ๊กเกอร์ไลน์
“น้องเอโกะ” 

เมื่อท่านทำาตามกติกาครบทุกขั้นตอนแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้อง
และส่งสติ๊กเกอร์เป็นของขวัญให้ท่านภายใน 24 ชม.นะคะ ลุยกันเลยยยย

แจกกันฟรีๆ 
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