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หวักระไดไม่แห้ง

โลกวันนี้มีประเด็น 3

หมดเขตยืนยันการเป็นสมาชิก
พรรคการเมอืงไปแล้ว ทกุพรรค
ยอดสมาชกิลดลงอย่างน่าใจหาย 
ไม่ว่าสมาชิกจะมากหรอืน้อยโฟกสั
ไม่ได้อยู ่ที่สมาชิกระดับสามัญ
ธรรมดา แต่อยูท่ีร่ายชือ่อดตี ส.ส. 
ว่าจะยังยืนยันร่วมหัวจมท้ายกับ
พรรคเดมิหรอืจะย้ายไปอยูพ่รรค
ใหม่ ระยะเวลาจากนีไ้ปก่อนถงึวัน
หมดเขตตามกฎหมายก�าหนดว่า
จะต้องเป็นสมาชกิพรรคการเมอืง
กีว่นัจงึลงสมคัร ส.ส. ได้ เป็นเวลา

ทองของอดตี ส.ส. ทีย่งัไม่ยนืยนั
สถานะสมาชกิกบัต้นสงักดัเดมิที่
จะมีคนแย่งกันยื่นข้อเสนอเพื่อ
โน้มน้าวใจให้ย้ายไปอยูใ่นสงักดั
จนหวักระไดไม่แห้งบญัชรีายช่ือ
ที่มีอยู่จึงไม่ใช่ แม้บัญชีสุดท้าย 
ไม่ใช่ของจริง เพราะในอดตีทีผ่่าน
มาขนาดสวมเสือ้ชมูอืเปิดตวัเป็น
ผูส้มคัรสงักัดพรรคการเมอืงหนึง่
แล้ว แต่พอถงึวนัไปยืน่ใบสมคัร
ในนามพรรคการเมืองอ่ืนก็เคย
เกดิขึน้ให้เหน็มาแล้ว

มีประชาชนไว้ท�าไม!
ฉุก(ละหุก)คิด 3

“ทรมัป์”พร้อมถก“คมิ”
เขตปลอดทหาร

ต่างประเทศ 6

บรหิารคนยคุ
“DisruptedEconomy”

ต่างประเทศ 7

เศรษฐกิจ 4

ไต้หวันโวยจนี
ให้โดมนิิกันตดัสมัพนัธ์
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 เมือ่รายชือ่อดตี ส.ส. มคีวาม
ส�าคัญ ท�าให้พรรคการเมืองจะ
ไม่เร่งประกาศรายชื่ออดีต ส.ส. 
ทีไ่ม่ยนืยนัการเป็นสมาชกิพรรค
หลังพ้นก�าหนดระยะเวลา เนื่อง 
จากไม่ต้องการตัดเยื่อขาดใย 
กันในตอนนี้ เพราะยังมีเวลาที่
จะหว่านล้อมให้กลับมาสมัคร
เป็นสมาชิกพรรคใหม่อีกคร้ัง
หลัง คสช. ปลดล็อกการเมือง
 บัญชีรายชื่อท่ีมีอยู่จึงไม่ใช่
บัญชีสุดท้าย ยังไม่ใช่ของจริง 
เพราะในอดีตที่ผ ่านมาขนาด
สวมเสื้อชูมือเปิดตัวเป็นผู้สมัคร
สังกัดพรรคการเมืองหนึ่งแล้ว 
แต่พอถึงวันไปยื่นใบสมัครใน
นามพรรคการเมืองอื่นก็เคย 
เกิดขึ้นให้เห็นมาแล้ว
 ระยะเวลาจากนี้ไปก่อนถึง
วันหมดเขตตามกฎหมายก�า 
หนดว่าจะต้องเป็นสมาชกิพรรค 
การเมืองกี่วันจึงลงสมัคร ส.ส. 
ได้ เป็นเวลาทองของอดีต ส.ส. 
ที่ยังไม่ยืนยันสถานะสมาชิก 
กับต ้นสั งกั ด เดิ มที่ จ ะ มีคน 
แย่งกันยื่นข ้อเสนอเพื่อโน้ม 
น้าวใจให้ย้ายไปอยู ่ในสังกัด 
จนหัวกระไดไม่แห้ง
 อดีต ส.ส. ที่ยังไม่ยืนยัน
สถานะย่อมเลือกเก็บอุดม 
การณ์ไว้ข้างหลังแล้ว การ
ตัดสินใจจึงน่าจะขึ้นอยู ่กับ
เง่ือนไขข้อเสนอท่ีได้รับเป็น
หลัก แม้จะเสี่ยงสอบตก 
อยู ่บ ้างในกลุ ่มอดีต ส.ส. 
เกรดบี แต่ถ้าได้ข้อเสนอ 
ที่ดีก็คุ้มเสี่ยง

หมดเวลาส�าหรบัการยนืยนัเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองในส่วน
ของพรรคการเมืองเก่าที่มีอยู ่
ก่อนรฐัประหารไปเรยีบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา
 จากน้ีไปบรรดาอดีต ส.ส.  
ที่ไม่ได้ยืนยันสถานะการเป็น
สมาชิกกับพรรคการเมืองเดิม 
มีอิสระเต็มที่ที่จะโยกย้ายสังกัด
ไปอยู่กับพรรคการเมืองใดก็ได้
ไม่ว่าจะเป็นพรรคใหม่หรอืพรรค 
เก่า แต่ต้องรอให้ คสช. ปลด
ล็อกพรรคการเมืองก่อนจึงจะ 
ยื่นใบสมัครได้
 การโยกย้ายพรรคเป็นเรื่อง
ธรรมดาทางการเมืองที่มีอยู ่
ตลอดเวลาท้ังยามการเมือง
ปรกติและไม่ปรกติเหมือนใน
ปัจจุบัน ซึ่งปัจจัยการย้ายพรรค
ก็แตกต่างกันไปตามแนวทาง
การเมืองของแต่ละคน บางคน
ย้ายเพราะที่ใหม่หยิบยื่นผล
ประโยชน์ให้มากกว่า บางคน
ย้ายเพราะไม่ชอบแนวทางการ 
เมืองของสังกัดเดิม เรียกว่า 
เคมีไม่เข้ากันทนอยู่ต่อไปก็ไม ่
รุ่งก็ต้องไปหาที่อยู่ใหม่
 ความจริงประการหนึ่งทาง 
การเมืองที่ได้เห็นจากการให้
ยืนยันสถานะการเป็นสมาชิก
พรรค และต้องมีค่าใช้จ่ายเป็น
เงนิบ�ารงุพรรคคอื จ�านวนสมาชิก 
ของพรรคการเมืองทุกพรรค 
ลดลงไปค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะ
เป็นพรรคใหญ่อย่างเพื่อไทย 
ประชาธิปัตย์ หรือพรรคเล็ก
อย่างชาตไิทยพฒันา ชาตพิฒันา 
ภูมิใจไทย
 ที่เป็นเช่นนี้เพราะมีประชา 
ชนไม่มากที่พร้อมจ่ายค่าบ�ารุง

หัวกระไดไม่แห้ง
การตัดสินใจขึ้นอยู่กับเงื่อนไข

ข้อเสนอที่ได้รับเป็นหลัก 
แม้จะเสี่ยงสอบตกก็คุ้มเสี่ยง

พรรคการเมืองท่ีตัวเองชื่นชอบ 
การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
ก่อนหน้านี้ส่วนมากเป็นตาม 
ค�าแนะน�า ตามค�าชักชวนของ 
หัวคะแนนนักการเมือง บ้างก็
สมัครเพราะถูกขอให ้สมัคร 
และเกรงใจคนที่มาขอให้ช่วย
 การที่ประชาชนเป็นสมา 
ชิกพรรคการเมืองน้อยย่อม
สวนทางกับความต้องการ
ปฏริปูพรรคการเมอืงให้เป็น
พรรคของมหาชน ไม่ให้คน
ใดคนหนึ่ง ครอบครัวใด
ครอบครัวหนึ่งเป็นเจ้าของ
หรือครอบง�าพรรคการเมือง 
สั่งซ ้ายหันขวาหันได้ตาม
อ�าเภอใจ
 การที่ประชาชนเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองน้อยจะยงัท�าให้ผู้
มีอ�านาจในพรรคการเมอืงนัน้ๆ
ครอบง�าพรรคการเมอืงได้ต่อไป 

เพราะคนทีย่นืยนัการเป็นสมาชกิ 
พรรคล้วนเป็นแนวร่วมทีใ่ห้การ
สนับสนุนแกนน�าพรรคอย่าง
เต็มที่ ท�าให้แกนน�ายังสามารถ
สั่งซ้ายหันขวาหันได้อยู ่ต่อไป 
แม้กฎหมายพรรคการเมอืงใหม่
จะพยายามลดอ�านาจการตัด 
สินใจของคณะกรรมการบริหาร
พรรค เพ่ิมอ�านาจตัดสินใจให้
สมาชิกมีส่วนร่วมมากขึ้นก็ตาม
 อย่างไรก็ตาม จ�านวน 
สมาชิกไม ่ใช ่ เครื่องช ่วย
ยืนยันว่าพรรคไหนจะชนะ
หรือแพ้เลือกตั้ง
 ความจริงความน่าสนใจของ
สมาชิกพรรคการเมืองไม่ได้อยู ่
ที่จ�านวน แต่อยู่ที่รายชื่อ โดย
เฉพาะรายชื่อของอดีต ส.ส.  
ว่าจะยังยืนยันร่วมหัวจมท้าย 
กับพรรคเดิมหรือจะย้ายไปอยู่
พรรคใหม่
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In Brief : ย่อความ

ความอัศจรรย์

ทรรศนะ

ที่วัดสวนแก้วทุกอาทิตย์จนถึงสิ้น
เดอืนพฤษภาคมจะพยายามให้มผีล
ไม้ขายตลอด ญาติโยมท่ีมาซ้ือกิน
กไ็ด้บญุ ไส้กเ็ตม็ ช่วยให้วดัมรีายได้
ไปเป็นทนุการศกึษาเดก็ ซือ้ทีด่นิให้
คนยากจนท�ามาหากินกันต่อไป

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

มีประชาชนไว้ท�าไม?

“ทั่นผู้น�า” ยังตะแบงไม่ใช่นักการ
เมือง แต่ลีลากลับยิ่งกว ่านักการ 
เมือง เดินสายและแต่งตัวรอให้ม ี
เทียบเชิญนั่งในอ�านาจต่อ
 ปัญหาไม่ใช่แค่ “ดูด” นักการ
เมืองทั้งน�้าเน่าและน�้าคล�าให้ได้มาก
ที่สุด แต่ต ้องชนะการเลือกตั้งได ้
เป็น “ส.ส.” ด้วย ซึ่งไม่ง่ายเหมือน 
“ปอกกล้วยเข้าปาก” ในยุคที่ข้อมูล
ข่าวสารเข้าถึงทุกซอกมุม
 นักการเมืองขายตัวเยี่ยง “อีตัว” 
เป็นพวก “นกสองหวั” หรือ “เหยียบ
เรือสองแคม” จึงจะถูกแห่ประจาน
ไปทั่ว อย่างที่ “สมชัย ศรีสุทธิยา
กร” ให้ประชาชนไม่เลือกนักการ 
เมือง “อีตัว” เพราะไม่มีจุดยืนทาง 
การเมือง 
 “จาตุรนต์ ฉายแสง” ชูธงชัด 
เจนยก 10 เหตุผล “ต่อต้านคสช.
สืบทอดอ�านาจ” ไม่สนับสนุน “ลุง
ตู่” มีอ�านาจต่อไม่ว่าจะเป็น “บัญชี
รายชื่อ” หรือ “นายกฯคนนอก” 
 การเมืองวันนี้จึงไม่ใช่เรื่องของ  
“สี ”  แต ่ เป ็น  2  ทาง เลื อก คือ  
“สนับสนุน คสช.” หรือ “ต ้าน  
คสช.”  ซึง่ไม่ได้สะท้อนถงึภาพลกัษณ์
ของพรรคการเมืองและนักการเมือง
เท ่านั้น แต ่ยั งสะท ้อนถึ งจุดยืน 
ของ “กองทัพ” ว่าเป็น “กองทัพ 
ของประชาชน” และยืนอยู ่ ข ้ าง
ประชาชนจริงหรือไม่?
 แม ้กฎกติกาการเลือกตั้ งและ
รัฐธรรมนูญที่สร้างขึ้นจะอัปลักษณ์
เพียงใด อนาคตประเทศก็อยู ่ที่
ประชาชนทุกคนทุกวัยจะเป็นผู ้ให ้
ค�าตอบ 
 โดยเฉพาะ “คนรุ่นใหม่” ที ่
ไม่ต ้องการจมปลักกับ “วงจร
อุบาทว์” ซ�้าซาก!

สิ่งที่เราไม่เคยคาดฝันเร่ืองความอัศจรรย์ของ 
สื่อ เดี๋ยวนี้สื่อมีอิทธิพลด้านต่างๆมากมาย  
โดยเฉพาะธุรกิจ การค้าขาย ใครจะนึกว่า 
“แจค็ หม่า” สามารถท�าให้ขายทเุรยีนได้นาที
เดียว 7-8 หมื่นลูก ทีแรกอาตมาฟังก็ไม ่
อยากจะเชื่อ เพราะเกิดมาก็ไม่เคยพบเคยเห็น 
แม้แต่ทีว่ดัสวนแก้วเมือ่ไม่นานมานีก้ป็ระหลาด
มาก ไม่ว่าจะเป็นมะม่วง ทุเรียน ขนุน ออก 
ผลและสุกพร้อมๆกัน อาตมาก็นึกว่าแย่แล้ว  
คงเน่าเสยี ขนนุเน่ากต้็องทิง้เป็นสบิๆลกู หลายๆ 
เข่ง มะม่วงก็ต้องทิ้ง  
 บังเอิญคุณดนัย เอกมหาสวัสดิ์ โทร. 
มาในรายการทางโทรทัศน์ สัมภาษณ์เร่ือง 
พระสรยุทธ สุทัศนะจินดา เลยฝากทิ้งท้าย
ว ่าตอนนี้ผลไม ้ที่วัดล ้นให ้ช ่วยมาระบาย 
หน่อย เท่านั้นแหละมีไลน์ มีโทรศัพท์ทั้ง 
วัน คนทะลักมาที่วัดเป็นพันคน ทุเรียน 15  
นาทีหมดเกลี้ยง มะม่วง 70-80 เข่ง 2 ชั่วโมง
หมดเกลี้ยง ที่เก็บไว้ต้องเอาออกมา แต่ก็ 
ไม่พอขาย จนถูกญาติโยมต่อว่าเหมือนหลอก
เขาให้มาวัด ความจริงตอนเช้ามันมีเต็มไป 
หมด แต่ตอนเที่ยงกว่าๆ บ่ายกว่าๆ คนมา 
ทั่วสารทิศ 
 โดยเฉพาะกองอ�านวยการรักษาความมั่น 
คงภายใน (กอ.รมน.) และองค์การบริหารส่วน
ต�าบล (อบต.) คลองหลวง อยากได้ทุเรียน 
มะม่วง เราจัดกระเช้าเป็นร้อยๆกระเช้าก็หมด
อีก ก็นึกเหมือนกันว่าเราตั้งรับไม่ถูก น่าจะมี
ของเก็บไว้ให้เต็มที่ ผลไม้ที่อยู ่บนต้นก็ยังม ี

อีกเยอะ ตอนนี้จึงต้องเก็บทุกวัน ทุกสาขา 
ต่างก็ทยอยกันส่งมาที่วัด ทุเรียนต้องแก่ตาม
ก�าหนดเวลา ไม่ใช่ตัดมาที่ยังอ่อน 
 ทุกอาทิตย์จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 
ยงัมผีลไม้ท่ีเกบ็มา แต่คงจะหมดหลงัจาก
นั้น จะเหลือแต่หน่อไม้ กล้วย ที่มีตลอด 
ส่วนมังคุด เงาะ ก็จะเริ่มทยอยออก  
 ก็ขอชี้แจงให้ญาติโยมเข้าใจ เพราะทุกป ี
ไม่เคยมีพืชผลออกมากอย่างนี้ ทุเรียนปีก่อน
ออกดอกมาก็ร่วงเกือบหมด เพราะแล้งจัด  
มีมากก็ขายมาก มีน้อยก็ขายน้อย ไม่นึกว่าปีนี้
จะมากขนาดนี้ กองพะเนินไปหมด ส่วน
ญาติโยมที่สนิทชิดเช้ือ ใจบุญใจกุศล ก็เอา
ทุเรียนดีๆจากปราจีนบุรี อุตรดิตถ์ มาช่วย
แก้ขัดให้วัดด้วย เพราะคนอยากกิน จึงเหมือน
แจ็ค หม่า ที่ใช้สื่อออนไลน์ช่วยขาย 
 ดังนั้น ที่วัดสวนแก้วทุกอาทิตย์จนถึง
ส้ินเดอืนพฤษภาคมจะพยายามให้มผีลไม้
ขายตลอด ญาติโยมที่มาซื้อกินก็ได้บุญ  
ไส้ก็เต็ม ช่วยให้วัดมีรายได้ไปเป็นทุน 
การศึกษาเด็ก ซื้อที่ดินให้คนยากจนท�า 
มาหากินกันต่อไป อาตมาซ้ือที่ ดินไว ้ 
3,000 กว่าไร่ ให้เขาปลูกและมันก็ออก 
มามากมายอย่างนี้ มาช่วยกันท�ากุศลให้
กองทนุชบุชวีติคนยามตกอบั กองทนุผูส้งู
วัย กองทุนสัมมาชีพ ให้เข้มแข็งต่อไป  
 เจริญพร
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เศรษฐกิจ

บรหิารคนยคุ‘Disrupted Economy’
เศรษฐกิจยุค Disruption Economy มีสิ่ง
ท้าทายมาก ทัง้มโีอกาสมากมายทีน่กับรหิาร
สามารถคว้ามาสร้างความได้เปรียบให้กับ
องค์กร โดยเฉพาะการบริหารคน

รศ.ดร.ศิริยุพา รุ ่งเริงสุข รองผู ้อ�านวยการ
สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั เผยแพร่บทความ “บรหิารคนยคุ 
Disrupted Economy” (เศรษฐกิจทีมี่การสะดดุ
หยุดชะงักแล้วเปลี่ยนรูปแบบอย่างพลิกผัน)  
ซึง่ในโลกยคุดจิติอลนีท้กุอย่างเปลีย่นแปลงรวด 
เร็วเพราะเทคโนโลยี ซึ่งมีผลให้ธุรกิจต้องเร่ง

  
 

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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ปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง ต้องเปลี่ยนวิธี
การในการผลติ การท�าการตลาด การขาย การ
บรกิารลกูค้า ฯลฯ คือต้องเปลีย่นวิธีการบริหาร
จดัการแทบทัง้หมด หากปรับเปลีย่นไม่ทนักจ็ะ
สูญเสียตลาดให้บริษัทเกิดใหม่ที่คล่องตัวใน 
การใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่ในการจดัการและเจาะ
หาตลาดใหม่ๆได้เรว็กว่าองค์กรรุน่เก่า
 การบรหิารคนจงึมคีวามส�าคญัมาก ส�าหรับ
ผู้น�าองค์กรที่จะต้องรู้ทันสถานการณ์ว่าจะต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารบุคลากรอย่างไรเพื่อ
ให้มีความสามารถและแรงจงูใจในการสร้างผล
งานและนวตักรรมตอบโจทย์ความต้องการของ

ลกูค้าทีเ่ปลีย่นแปลงตามสิง่แวดล้อมรอบตวัได้
 ยุค Disrupted economy องค์กรต้องพร้อม
ต้อนรับพนักงานวัย Millennial ในปี 2568 ผู้
เชีย่วชาญด้านประชากรศาสตร์ได้คาดการณ์ว่า 
พนักงานวัย Millennial จะเข้ามาเป็นแรงงาน
ในองค์กรต่างๆ ทั่วโลกถึง 75%  ขณะที่คนวัย 
Baby Boomers ก็ยังท�างานอยู่หากมีความ
สามารถสงู เพราะองค์กรทัว่โลกยงัประสบปัญหา
การเตรียมความพร้อมให้คนรุ่น Millennial ก้าว
เป็นผู้น�าได้อย่างเตม็ตวั  ผนวกกบัอัตราการเกดิ
ทั่วโลกลดลงมาก แรงงานหนุ่มสาวมีไม่พอใช้ 
แรงงานรุ่นหนุ่มและสาวมากกว่า ผู้บริหารและ
เจ้าของกิจการต้องท�าความเข้าใจให้ได้ว่าคน 
รุ่น Millennial มีค่านิยม วิธีการเรียนรู้และ 
ไลฟ์สไตล์อย่างไรจึงจะสามารถดึงดูดให้อยาก 
มาท�างานด้วย 
 คนรุ่นใหม่จะมคีวามมัน่ใจในตนเอง กล้า
แสดงออกซึ่งความคิดเห็น ไม่ยึดติดกับธรรม 
เนียมประเพณีเก่าๆมากนัก ชอบเทคโนโลยี 
ชอบความรวดเร็ว 
 นักบริหารบุคคลต้องน�าเทคโนโลยีมาใช้
ปรับปรุงการบริหารบุคคลในทุกภาระงานเพื่อ
ความรวดเร็ว ทัว่ถึง ลดต้นทนุและถูกต้องแม่นย�า 
องค์กรอย่างกูเกิ้ล ไมโครซอฟต์ ซัมซุงและ 
อีกหลายแห่งทัว่โลกมคีลปิแสดงเร่ืองราววธิกีาร
ท�างานขององค์กรเผยแพร่ไปทั่วโลก เพื่อให้
เห็นว่าองค์กรเป็นแบบไหน เหมาะกับบุคลิก 
ภาพและความสนใจขอผู้จะมาท�างานหรือไม่ 
ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก สมัครท�างาน
ก่อน ไม่ชอบแล้วจึงลาออก ส่วนนายจ้างก็
สามารถรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ว่าผู้ใดมี
คุณสมบัติขั้นต้นเหมาะสมที่จะนัดสัมภาษณ์ 
 เศรษฐกจิยคุ Disruption Economy จงึมสีิง่
ท้าทายมาก เวลาเดยีวกนักม็โีอกาสมากมายท่ี 
นกับรหิารสามารถคว้ามาสร้างความได้เปรยีบให้
กับองค์กร ดึงดูดคนเก่งคนดียุคใหม่มาเป็น
ทรพัยากรไม่ยาก ขึน้อยูก่บัมคีวามว่องไว ทันสมยั
และเปิดใจกว้างเพยีงใดกบัการเปิดรบัเทคโนโลยี
ใหม่ๆ และทดลองท�าสิง่ใหม่หรอืไม่
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เศรษฐกิจ

  
 

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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กยศ.เตรียมความพร้อม
หกัเงนิเดอืน ‘ช�าระหนี’้

นายชัยณรงค์ กจัฉปานนัท์ ผูจ้ดัการกองทนุ
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เปิดเผย 
ว่า สืบเนื่องมาจากประกาศพ.ร.บ.กองทุน
เงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 มี 
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 
ที่ผ ่านมา ซึ่งสาระส�าคัญของกฎหมาย
ก�าหนดให้องค์กรนายจ้างทั้งภาครัฐและ
เอกชน มีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของ
พนักงานหรือลูกจ้างท่ีเป็นผู ้ กู ้ยืม เพ่ือ 
ช�าระเงินกู้ยืมคืนตามจ�านวนที่กองทุนแจ้ง
ให้ทราบผ่านกรมสรรพากร ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการที่กองทุนก�าหนด กองทุนจึงมี
ความจ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจ และเตรียม
ความพร้อมให้แก่หน่วยงานองค์กรนายจ้าง
ทุกแห่ง โดยเริ่มด�าเนินการจากหน่วยงาน
ราชการก่อน รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ และ
ภาคเอกชนตามล�าดับ 
 กยศ. กรมบญัชกีลางและกรมสรรพากร 
จึงจัดงานสัมมนาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 
เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์เง่ือนไข 
และวิธีการหักเงินเดือน ให้แก่ผู้แทนหน่วย
งานราชการที่มีการใช้ระบบจ่ายตรงเงิน
เดือน หรือ direct payment จ�านวน 224 
แห่งได้รบัทราบ และร่วมมอืกนัด�าเนนิการ 
ตามพ.ร.บ.ดังกล่าว เพื่อส่งเสริมวินัยทาง 
การเงินและความรับผิดชอบของข้าราชการ
และลูกจ้างที่เป็นผู ้กู ้ ยืมกองทุนจ�านวน 
กว่า 195,000 ราย ในการช�าระเงินคืนเพื่อ
ส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน 
นักศึกษารุ่นต่อไป”
 อนึง่ .พ.ร.บ.กองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การ
ศึกษา พ.ศ. 2560 จะเป็นการช่วยเพ่ิมโอกาส 
ทางการศกึษาให้กบันกัเรยีน นกัศกึษา โดย
มีการให้กู้ยืม 4 ลักษณะ คือ (1) นักเรียน
นกัศึกษาทีข่าดแคลนทนุทรพัย์ (2) นกัเรยีน
นักศึกษาในสาขาวชิาความต้องการหลกัต่อ
การพัฒนาประเทศ (3) นักเรียนนักศึกษา
ที่ศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลน หรือมุ่งส่ง
เสริมเป็นพิเศษ และ (4) นักเรียนนักศึกษา
ทีเ่รยีนดเีพือ่สร้างความเป็นเลิศ เพ่ือรองรบั
การผลิตก�าลังคนไปสู่ยุคประเทศไทย 4.0 
ในอนาคต

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : บันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ และ สุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้อ�านวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน) พร้อมคณะกรรมการบริษัทฯ  
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 ณ ห้องจามจุรีบอลรูม  ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส 
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ต่างประเทศ

  
 

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  
เงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุ้นภายใน 1 เดอืน นับตัง้แตว่นัที ่26 เมษายน 
2561 เป็นต้นไป
  
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

             นายพงศ์ศักดิ์ เที่ยงวิบูลย์วงศ์
           กรรมการผู้จัดการ

UPF-p1-040418=4*7

ไต้หวนัโวยจนีให้โดมินกัินตัดสมัพนัธ์
ไต้หวันประณามจีนใช้มาตรการจูงใจ
ทางการเงินดึงสาธารณรัฐโดมินิกัน ซึ่ง
เป็นพันธมิตรยาวนานของไต้หวัน ให้
ประกาศตัดสมัพนัธ์ทางการทตูกบัไต้หวนั 
 นายโจเซฟ หว ูรฐัมนตรต่ีางประเทศไต้หวนั 
กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ประธานาธิบดีดานีโล เม
ดีนา ของโดมินิกัน มองข้ามความเป็นหุ้นส่วน
ยาวนานกับไต้หวัน ความปรารถนาของชาว
โดมนิิกนั และความช่วยเหลอืด้านการพฒันาที่
ไต้หวนัจดัสรรให้หลายปี หนัไปรบัสญัญาลวงๆ
เรื่องการลงทุนและความช่วยเหลือของจีน 
ไต้หวันขอประณามอย่างรุนแรงที่จีนตัดสินใจ

อย่างน่ารังเกียจด้วยการใช้นโยบายดอลลาร์
เปลี่ยนใจพันธมิตรของไต้หวัน นโยบายต่าง
ประเทศของจีนรังแต่จะเพิ่มช่องว่างระหว่าง
ประชาชนสองฝ่ังช่องแคบไต้หวนั ท�าลายความ
ไว้วางใจระหว่างกัน และท�าร้ายความรู้สึกของ
ชาวไต้หวัน 
 เว็บไซต์ประธานาธิบดโีดมินกินัแถลงว่า ขอ
ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันเพื่อไป
มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนตั้งแต่วันนี้ 
เป็นการตัดสินใจหลังจากได้ปรึกษาหารือ 
ทบทวนความจ�าเป็นและโอกาสต่างๆมาเป็น
เวลานานพอสมควรแล ้ว ที่ปรึกษาด ้าน
กฎหมายของประธานาธิบดีโดมินิกันกล่าวว่า 
จีนเป็นผู้ส่งออกสินค้ารายใหญ่อันดับสองของ
โดมนิกินัตัง้แต่ยงัไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางการทูต
ระหว่างกัน ดังนั้น เมื่อสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูต โอกาสที่ความสัมพันธ์การค้าจะ
เตบิโตยิง่มสีงูมาก ขณะเดยีวกนัรัฐบาลกซ็าบซึง้
อย่างยิง่ทีไ่ด้มคีวามร่วมมอืกบัไต้หวนัมาหลาย
ปี แต่ประวัติศาสตร์และความเป็นจริงทาง
เศรษฐกิจและสังคมท�าให้ต้องเปล่ียนทิศทาง 
ด้านนายหวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศจีน เปิด
การแถลงข่าวทนัทว่ีา โดมินกินัตัดสนิใจถกูแล้ว
เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน
 โดมินิกันเป็นประเทศในทะเลแคริบเบียน 
มคีวามสมัพนัธ์ทางการทตูกบัไต้หวันตัง้แต่ 77 
ปีก่อน นับย้อนไปตั้งแต่รัฐบาลก๊กมินตั๋งที่
ปกครองจีนก่อนแพ้สงครามกลางเมืองให้แก่
พรรคคอมมิวนิสต์และต้องหนีไปเกาะไต้หวัน
ในปี 2492 การเสียพันธมิตรรายล่าสุดท�าให้
ไต้หวนัเหลอืประเทศทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางการ
ทูตเพียง 19 ประเทศเท่านั้น ปีที่แล้วปานามา
ก็เพิ่งตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน
แล้วหันไปมีความสัมพันธ์กับจีน
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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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ต่างประเทศ

‘ทรมัป์’พร้อมถก‘คมิ’เขตปลอดทหาร
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ เปิด
เผยว่า สนใจที่จะให้จัดประชุมสุดยอดกับนาย
คิม จอง-อึน ผู้น�าเกาหลีเหนือ ในเขตปลอด 
ทหารบริเวณพรมแดน 2 เกาหลี เพราะการ
เจรจาดังกล่าวเป็นเรื่องของเกาหลี ซ่ึงหาก 
การเจรจาประสบความส�าเร็จและมีการเฉลิม
ฉลองก็ควรจะเกิดในดินแดนเกาหลีแทนที่จะ
เป็นประเทศทีส่าม อย่างไรกต็าม ประธานาธบิดี
ทรัมป์บอกด้วยว่า ก�าลังพิจารณาอยู ่หลาย
ประเทศ รวมทั้งสิงคโปร์ยังมีโอกาสจะได้ 
เป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่ครั้งนี้
 ขณะที่ประธานาธิบดีมุน แจ-อิน ของ

ขึ้นเมื่อนางลี ฮี-โฮ ภริยาม่ายของอดีตประ 
ธานาธิบดีคิม แด-จุง ส่งสารมาแสดงความ
ยินดีกับประธานาธิบดีมุน โดยในจดหมายนั้น
เธอกล่าวว่า ประธานาธิบดีมุนสมควรได้รับ
รางวลัโนเบลสาขาสนัตภิาพ แต่ประธานาธบิดี
มุนกล่าวตอบว่า ประธานาธิบดีทรัมป์สมควร
ได้รางวัลมากกว่า  
 ประธานาธิบดีมุนกล่าวว่า ประธานาธิบดี
ทรัมป์สมควรได้รับค�าชื่นชมที่เป็นผู ้ท�าให้ 
เกิดการเจรจาระหว่าง 2 เกาหลี ซึ่งเป็นผล 
มาจากการท�างานทีม่สีหรฐัเป็นแกนน�าในการ
ใช้มาตรการลงโทษและกดดัน ประธานาธิบดี
มุนและนายคิมพบกันเมื่อวันศุกร ์และให้ 
ค�ามั่นจะยุติความเป็นปรปักษ์ระหว่างกัน และ
ร่วมมือกันในการท�าให้คาบสมุทรเกาหลี 
ปลอดจากอาวุธนิวเคลียร์ ในขณะที่ประธา 
นาธิบดีทรัมป์ก�าลังเตรียมตัวประชุมสุดยอด 
กับผู ้น�าเกาหลีเหนือเช่นกัน ซึ่งจะมีขึ้นใน 
อีก 3-4 สัปดาห์ข้างหน้านี้
 นายจอห์น โบลตัน ที่ปรึกษาด้านความ
ม่ันคงของผู้น�าสหรัฐ ระบุว่า การปล่อยตัว 
ชาวอเมริกัน 3 คนที่เกาหลีเหนือจับตัวไว้จะ
เป็นการแสดงออกถึงความจริงใจ ก่อนการ
ประชุมสุดยอดของผู้น�า 2 ประเทศท่ียังไม่ม ี
การก�าหนดวันแน่นอนจะเกิดขึ้น
 นายจอห์นกล่าวในรายการเฟซ เดอะ เนชัน่ 
ทางสถานโีทรทศัน์ซบีีเอสว่า รัฐบาลสหรฐัก�าลงั
รอที่จะเห็นเกาหลีเหนือตัดสินใจท�าเช่นนั้น 
ขณะที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่า 
สหรัฐก�าลังพยายามอย่างหนักที่จะช่วยให้ชาว
อเมริกันทั้งสามได้รับอิสรภาพ ส่วนในราย 
การฟอกซ์นิวส์ ซันเดย์ นายโบลตันได้ย�้าให้
เกาหลีเหนือยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ทั้งหมด 
และอนุญาตให้นานาชาติเขา้ไปตรวจสอบก่อน
ที่จะมีการท�าข้อตกลงผ่อนปรนใดๆ เช่นเดียว
กับนายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีต่างประเทศ
สหรัฐ ซึ่งพูดถึงเงื่อนไขเดียวกันนี้ โดยเชื่อว่า 
มีโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงที่น่าพอใจ

เกาหลใีต้ กล่าวว่า ประธานาธบิดทีรัมป์สมควร
ท่ีจะได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ จาก
ความพยายามในการหาทางยุติการเผชิญหน้า
กับเกาหลีเหนือเกี่ยวกับโครงการอาวุธนิว 
เคลียร์ของเกาหลีเหนือ 
 เจ้าหน้าที่ของท�าเนียบประธานาธิบดีเกา 
หลีใต้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า ประธานาธิบด ี
มุนกล่าวกับเจ้าหน้าที่อาวุโสของเกาหลีใต้ว่า 
ประธานาธิบดีทรัมป์ควรจะได้รับรางวัลโนเบล 
สาขาสันติภาพ และสิ่งที่ทุกคนต้องการคือ
สันติภาพ การแสดงความเห็นของผู ้น�าเกา 
หลีใต้เกี่ยวกับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเกิด
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	 	 	 	 	 	 	 																					(หน่วย	:	บาท)						

                         งบการเงินรวม                   งบการเงินเฉพาะกิจการ      

     หมายเหตุ		 2560   2559   2560 2559   

กำาไรขาดทุน:       

รายได้         

รายได้จากการขาย	 	 984,101,408	 949,158,027	 961,549,788	 923,102,684

รายได้ค่าเช่าและบริการ	 	 121,097,251	 139,205,232	 122,113,346	 139,530,100

รายได้ค่านายหน้า	 	 8,021,500	 4,621,973	 8,021,500	 4,621,973

เงินปันผลรับ	 	 	 14,660,059	 13,325,673	 14,660,059	 13,325,673

ดอกเบี้ยรับ	 	 	 11,534,549	 12,918,237	 11,394,287	 12,736,457

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	 	 -	 2,974,124	 -	 2,836,233

รายได้อื่น	 	 	 	 1,230,554	 1,726,933	 1,050,661	 1,489,650

รวมรายได้	 	 	 1,140,645,321	 1,123,930,199			1,118,789,641			1,097,642,770

ต้นทุน         

ต้นทุนสินค้าที่ขาย	 	 770,261,661	 740,774,314	 756,957,468	 726,847,159

ต้นทุนการให้เช่าและบริการ	 	 55,004,770	 51,362,146	 54,489,039	 50,409,441

ค่าใช้จ่ายในการขาย	 	 38,033,504	 36,646,665	 36,003,786	 34,633,418

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 	 92,917,525	 73,481,494	 77,579,766	 67,256,020

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	 	 11,023,470	 -	 10,997,495	 -

รวมค่าใช้จ่าย		 	 967,240,930	 902,264,619	 936,027,554	 879,146,038

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 	 173,404,391	 221,665,580	 182,762,087	 218,496,732

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 22.1	 (35,384,367)	 (40,792,788)	 (35,327,412)	 (40,720,230)

กำาไรสำาหรับปี 	 	 138,020,024	 180,872,792	 147,434,675	 177,776,502

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:      

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง      

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 19	 (250,180)	 -	 (106,628)	 -

ผลกระทบของภาษีเงินได้	 22.2	 50,037	 -	 21,326	 -		

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

	 -	สุทธิจากภาษีเงินได้	 	 (200,143)	 -	 (85,302)	 -	

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี	 	 (200,143)	 -	 (85,302)	 -	

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี	 	 137,819,881	 180,872,792	 147,349,373	 177,776,502

การแบ่งปันกำาไร     

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 138,108,213	 180,862,792	 147,434,675		 177,776,502

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย	 	 (88,189)	 10,000	

	 	 	 	 	 	 138,020,024	 180,872,792

การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม      

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 137,909,012	 180,862,792	 147,349,373	 177,776,502

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย								 (89,131)	 10,000	

																																																																										 137,819,881	 180,872,792	

กำาไรต่อหุ้น        

	 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	      

	 	 กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 23 								 				7.74	 10.13	 8.26	 9.96

	 	 	 	 	 	 	 	 		(หน่วย	:	บาท)							

                        งบการเงินรวม                 งบการเงินเฉพาะกิจการ

     หมายเหตุ		  2560  2559  2560    2559  

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 7	 175,734,346	 449,342,787	 173,100,893	 438,978,003

เงินลงทุนชั่วคราว		 8	 844,000,000	 554,000,000	 	835,000,000	 545,000,000

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 	6, 9	 188,506,251	 	211,378,052	 	186,862,875	 203,490,427

สินค้าคงเหลือ																																					 10	 195,671,148	 170,674,594	 176,257,340	 150,735,067

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 11	 9,974,752	 8,897,618	 9,420,902	 8,491,442

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 1,413,886,497	 1,394,293,051	 1,380,642,010	1,346,694,939

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 12	 -		 									-						27,751,020	 27,751,020

เงินลงทุนทั่วไป	 13	 100,000,000	 100,000,000	 		100,000,000	 100,000,000

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		 14	 273,016,566	 259,712,908	 390,747,324	 378,287,869

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์		 15	 156,122,328	 158,873,400	 22,733,502		 23,463,534

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 16	 							536,231	 764,916	 440,144	 643,332

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 22.3	 671,482	 699,726	 -		 -		

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 1,587,002	 427,357	 1,567,352	 421,207	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 531,933,609	 520,478,307	 543,239,342	 530,566,962

รวมสินทรัพย์ 	 	 1,945,820,106	 1,914,771,358		1,923,881,352	1,877,261,901

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น      

หนี้สินหมุนเวียน      

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 6, 17	 		119,190,406		 123,151,904					121,406,440			121,170,203

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	 	 14,310,091	 17,497,380	 4,310,091			 17,454,578

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 18	 14,956,195					14,765,676							14,626,629				12,780,010

รวมหนี้สินหมุนเวียน	 		 148,456,692	 155,414,960		 150,343,160			 151,404,791	

หนี้สินไม่หมุนเวียน      

เงินมัดจำารับจากลูกค้า	 	 22,356,474		 	33,314,580	 	22,956,474			 33,914,580

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 19	 18,075,869		 	17,084,658		 14,714,550			 13,578,765

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 22.3	 1,953,087		 				2,553,557		 1,953,087		 2,553,557	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 42,385,430		 		52,952,795		 	39,624,111	 50,046,902

รวมหนี้สิน																													 	 190,842,122		 	208,367,755		 	189,967,271			201,451,693

ส่วนของผู้ถือหุ้น      

ทุนเรือนหุ้น	 	 	 	 	 	 	

	 ทุนจดทะเบียน		 	 	 	 	 	

	 	 หุ้นสามัญ	30,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	 		 300,000,000	 300,000,000	 300,000,000	 300,000,000

			ทุนที่ออกและชำาระแล้ว      

	 	 หุ้นสามัญ	17,850,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	 			 178,500,000	 		178,500,000	 178,500,000	 178,500,000	

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	 	 225,335,000	 225,335,000	 225,335,000	 225,335,000

กำาไรสะสม       

	 จัดสรรแล้ว	-	สำารองตามกฎหมาย 20	 30,000,000					30,000,000	 		30,000,000	 30,000,000

	 ยังไม่ได้จัดสรร	 	 1,320,716,017	 1,271,853,304	 1,299,936,092	1,241,746,917

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 (597,507)	 (398,306)	 142,989	 228,291

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 1,753,953,510	 1,705,289,998	 1,733,914,081	1,675,810,208

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย	 	 1,024,474	 1,113,605	 	-		 -	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	1,754,977,984	 1,706,403,603	 1,733,914,081	1,675,810,208

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 1,945,820,106	 1,914,771,358	 1,923,881,352	1,877,261,901

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	ไว้ท์กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท	ไว้ท์กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	(กลุ่มบริษัท)	ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม	สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม	รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ	และได้ตรวจสอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	ไว้ท์กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด	สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท	ไว้ท์กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	และ
เฉพาะของบริษัท	ไว้ท์กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้าม ี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน	 และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้าน
จรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำาหนดนั้นด้วย	ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ	 ที่มีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำาหรับงวดปัจจุบัน	 ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	ทั้งนี้	ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า	 ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย	 
การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน	ผลของวิธีการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า	ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำาหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย	ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ	พร้อมวิธีการตรวจสอบสำาหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้
เนื่องจากบริษัทฯมีลูกค้าเป็นจำานวนมากรายซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกันออกไป	ประกอบกับรายได้เป็นตัวชี้วัดหลักในแง่ผลการดำาเนินงานของธุรกิจซึ่งผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ	ดังนั้น	 บริษัทฯ
จึงมีความเสี่ยงในการรับรู้รายได้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงและระยะเวลาในการรับรู้รายได้	

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการ
	 •		ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้	 โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ	 ทำาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการ 
	 	 ปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว้
	 •		สุ่มตัวอย่างเอกสารการขายและการให้บริการเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขและสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ
	 •		สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายและการให้บริการที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
	 •		สอบทานการบันทึกบัญชีสำาหรับใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี	
	 •		วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย	(Disaggregated	data)	เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายและให้บริการตลอดรอบระยะเวลาบัญชี

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 4.4	 และ	 10	 ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือสำาหรับสินค้าที่ล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพซึ่งขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรอายุของสินค้า	การแข่งขันทางการตลาด	ซึ่งอาจทำาให้เกิด
ความเสี่ยงในการรับรู้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือในจำานวนที่ไม่เพียงพอและทำาให้บริษัทฯแสดงมูลค่าสินค้าคงเหลือในจำานวนที่สูงเกินไป

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	 โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ	 ทำาความเข้าใจ	 และเลือกตัวอย่างมา 
สุ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว้	นอกจากนี้	ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและ	ข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือดังนี้
	 •		ทำาความเข้าใจเกณฑ์ในการพจิารณาค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลอื	รวมถงึสอบทานความสมำา่เสมอของการใช้เกณฑ์ดงักล่าว	และเหตผุลสำาหรบัการรบัรูค่้าเผือ่การลดลงของมลูค่าสนิค้า 
	 	 คงเหลือแบบเฉพาะเจาะจงในบางกรณี
	 •		วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนของสินค้าที่ช้ากว่าปกติ	
	 •		วิเคราะห์เปรียบเทียบจำานวนเงินสุทธิจากการขายภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้า	

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น	ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัท	(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)	ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้
กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ	การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า
หรือไม่	หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่	

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว	และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ	ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำากับ
ดูแลทราบเพื่อให้มีการดำาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อ
ให้สามารถจัดทำา	งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำางบการเงนิ	ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนนิงานต่อเนือ่ง	การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดำาเนนิงานต่อเนือ่งในกรณีทีมี่เรือ่งดังกล่าว		และการใช้เกณฑ์
การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท	

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสำาคญัหรอืไม่	ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อ
ผดิพลาด	และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยูด้่วย	ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป	ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสม
เหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี	ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ	และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
	 •		ระบแุละประเมนิความเส่ียงท่ีอาจมกีารแสดงข้อมลูท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสำาคญัในงบการเงิน		ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด	ออกแบบและปฏบิติังานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ 
	 	 ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านัน้	และได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า	ความเสีย่งทีไ่ม่พบข้อมูลทีข่ดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระ 
	 	 สำาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด	เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด	การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน	การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล	 
	 	 การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
	 •		ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ	เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความ 
	 	 มีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
	 •		ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำา
	 •		สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสีำาหรบักจิการทีด่ำาเนนิงานต่อเนือ่งของผู้บรหิาร	และสรปุจากหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบัว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสำาคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์ 
	 	 หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกดิข้อสงสยัอย่างมนียัสำาคญัต่อความสามารถของกลุม่บรษิทัในการดำาเนนิงานต่อเนือ่งหรอืไม่	หากข้าพเจ้าได้ข้อสรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสำาคญั	ข้าพเจ้า 
	 	 จะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผูส้อบบัญชขีองข้าพเจ้าถงึการเปิดเผยข้อมลูท่ีเกีย่วข้องในงบการเงนิ	หรอืหากเหน็ว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ	ข้าพเจ้าจะแสดงความเหน็ทีเ่ปลีย่นแปลงไป	 
	 	 ข้อสรปุของข้าพเจ้าขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบัจนถงึวันทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้า	อย่างไรกต็าม	เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุม่บรษิทัต้องหยดุ 
	 	 การดำาเนินงานต่อเนื่องได้
	 •		ประเมินการนำาเสนอ	โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงนิโดยรวม	รวมถงึการเปิดเผยข้อมูลท่ีเกีย่วข้อง	ตลอดจนประเมินว่างบการเงนิแสดงรายการและเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้โดยถกูต้องตามทีค่วรหรอืไม่	
	 •		รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัข้อมลูทางการเงนิของกจิการหรอืของกจิกรรมทางธรุกจิภายในกลุ่มบรษัิทเพ่ือแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม	ข้าพเจ้า 
	 	 รับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง	การควบคุมดูแล	และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท	ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกบัผู้มีหน้าทีใ่นการกำากบัดแูลในเร่ืองต่างๆซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้วางแผนไว้	ประเดน็ทีมี่นยัสำาคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม่นียัสำาคญั
ในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าทีใ่นการกำากบัดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏบัิติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้องกบัความเป็นอิสระและได้สือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการกำากบัดแูลเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอด
จนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรือ่งทัง้หลายทีส่ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการกำากบัดแูล	ข้าพเจ้าได้พจิารณาเรือ่งต่างๆ	ทีม่นียัสำาคญัทีส่ดุในการตรวจสอบงบการเงนิในงวดปัจจบุนัและกำาหนดเป็นเร่ืองสำาคัญในการตรวจสอบ	ข้าพเจ้าได้อธบิาย 
เรือ่งเหล่าน้ีไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชี	เว้นแต่กฎหมายหรอืข้อบงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่งดงักล่าวต่อสาธารณะ	หรอืในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกดิขึน้	ข้าพเจ้าพจิารณาว่าไม่ควรสือ่สารเรือ่งดงักล่าวในรายงาน 
ของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี้

โสภณ	เพิ่มศิริวัลลภ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	3182
บริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด
กรุงเทพฯ:	26	กุมภาพันธ์	2561
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	 	 	 	 	 	 	 																					(หน่วย	:	บาท)						

                         งบการเงินรวม                   งบการเงินเฉพาะกิจการ      

     หมายเหตุ		 2560   2559   2560 2559   

กำาไรขาดทุน:       

รายได้         

รายได้จากการขาย	 	 984,101,408	 949,158,027	 961,549,788	 923,102,684

รายได้ค่าเช่าและบริการ	 	 121,097,251	 139,205,232	 122,113,346	 139,530,100

รายได้ค่านายหน้า	 	 8,021,500	 4,621,973	 8,021,500	 4,621,973

เงินปันผลรับ	 	 	 14,660,059	 13,325,673	 14,660,059	 13,325,673

ดอกเบี้ยรับ	 	 	 11,534,549	 12,918,237	 11,394,287	 12,736,457

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	 	 -	 2,974,124	 -	 2,836,233

รายได้อื่น	 	 	 	 1,230,554	 1,726,933	 1,050,661	 1,489,650

รวมรายได้	 	 	 1,140,645,321	 1,123,930,199			1,118,789,641			1,097,642,770

ต้นทุน         

ต้นทุนสินค้าที่ขาย	 	 770,261,661	 740,774,314	 756,957,468	 726,847,159

ต้นทุนการให้เช่าและบริการ	 	 55,004,770	 51,362,146	 54,489,039	 50,409,441

ค่าใช้จ่ายในการขาย	 	 38,033,504	 36,646,665	 36,003,786	 34,633,418

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 	 92,917,525	 73,481,494	 77,579,766	 67,256,020

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	 	 11,023,470	 -	 10,997,495	 -

รวมค่าใช้จ่าย		 	 967,240,930	 902,264,619	 936,027,554	 879,146,038

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 	 173,404,391	 221,665,580	 182,762,087	 218,496,732

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 22.1	 (35,384,367)	 (40,792,788)	 (35,327,412)	 (40,720,230)

กำาไรสำาหรับปี 	 	 138,020,024	 180,872,792	 147,434,675	 177,776,502

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:      

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง      

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 19	 (250,180)	 -	 (106,628)	 -

ผลกระทบของภาษีเงินได้	 22.2	 50,037	 -	 21,326	 -		

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

	 -	สุทธิจากภาษีเงินได้	 	 (200,143)	 -	 (85,302)	 -	

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี	 	 (200,143)	 -	 (85,302)	 -	

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี	 	 137,819,881	 180,872,792	 147,349,373	 177,776,502

การแบ่งปันกำาไร     

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 138,108,213	 180,862,792	 147,434,675		 177,776,502

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย	 	 (88,189)	 10,000	

	 	 	 	 	 	 138,020,024	 180,872,792

การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม      

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 137,909,012	 180,862,792	 147,349,373	 177,776,502

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย								 (89,131)	 10,000	

																																																																										 137,819,881	 180,872,792	

กำาไรต่อหุ้น        

	 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	      

	 	 กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 23 								 				7.74	 10.13	 8.26	 9.96

	 	 	 	 	 	 	 	 		(หน่วย	:	บาท)							

                        งบการเงินรวม                 งบการเงินเฉพาะกิจการ

     หมายเหตุ		  2560  2559  2560    2559  

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 7	 175,734,346	 449,342,787	 173,100,893	 438,978,003

เงินลงทุนชั่วคราว		 8	 844,000,000	 554,000,000	 	835,000,000	 545,000,000

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 	6, 9	 188,506,251	 	211,378,052	 	186,862,875	 203,490,427

สินค้าคงเหลือ																																					 10	 195,671,148	 170,674,594	 176,257,340	 150,735,067

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 11	 9,974,752	 8,897,618	 9,420,902	 8,491,442

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 1,413,886,497	 1,394,293,051	 1,380,642,010	1,346,694,939

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 12	 -		 									-						27,751,020	 27,751,020

เงินลงทุนทั่วไป	 13	 100,000,000	 100,000,000	 		100,000,000	 100,000,000

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		 14	 273,016,566	 259,712,908	 390,747,324	 378,287,869

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์		 15	 156,122,328	 158,873,400	 22,733,502		 23,463,534

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 16	 							536,231	 764,916	 440,144	 643,332

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 22.3	 671,482	 699,726	 -		 -		

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 1,587,002	 427,357	 1,567,352	 421,207	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 531,933,609	 520,478,307	 543,239,342	 530,566,962

รวมสินทรัพย์ 	 	 1,945,820,106	 1,914,771,358		1,923,881,352	1,877,261,901

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น      

หนี้สินหมุนเวียน      

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 6, 17	 		119,190,406		 123,151,904					121,406,440			121,170,203

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	 	 14,310,091	 17,497,380	 4,310,091			 17,454,578

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 18	 14,956,195					14,765,676							14,626,629				12,780,010

รวมหนี้สินหมุนเวียน	 		 148,456,692	 155,414,960		 150,343,160			 151,404,791	

หนี้สินไม่หมุนเวียน      

เงินมัดจำารับจากลูกค้า	 	 22,356,474		 	33,314,580	 	22,956,474			 33,914,580

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 19	 18,075,869		 	17,084,658		 14,714,550			 13,578,765

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 22.3	 1,953,087		 				2,553,557		 1,953,087		 2,553,557	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 42,385,430		 		52,952,795		 	39,624,111	 50,046,902

รวมหนี้สิน																													 	 190,842,122		 	208,367,755		 	189,967,271			201,451,693

ส่วนของผู้ถือหุ้น      

ทุนเรือนหุ้น	 	 	 	 	 	 	

	 ทุนจดทะเบียน		 	 	 	 	 	

	 	 หุ้นสามัญ	30,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	 		 300,000,000	 300,000,000	 300,000,000	 300,000,000

			ทุนที่ออกและชำาระแล้ว      

	 	 หุ้นสามัญ	17,850,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	 			 178,500,000	 		178,500,000	 178,500,000	 178,500,000	

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	 	 225,335,000	 225,335,000	 225,335,000	 225,335,000

กำาไรสะสม       

	 จัดสรรแล้ว	-	สำารองตามกฎหมาย 20	 30,000,000					30,000,000	 		30,000,000	 30,000,000

	 ยังไม่ได้จัดสรร	 	 1,320,716,017	 1,271,853,304	 1,299,936,092	1,241,746,917

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 (597,507)	 (398,306)	 142,989	 228,291

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 1,753,953,510	 1,705,289,998	 1,733,914,081	1,675,810,208

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย	 	 1,024,474	 1,113,605	 	-		 -	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	1,754,977,984	 1,706,403,603	 1,733,914,081	1,675,810,208

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 1,945,820,106	 1,914,771,358	 1,923,881,352	1,877,261,901

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	ไว้ท์กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท	ไว้ท์กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	(กลุ่มบริษัท)	ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม	สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม	รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ	และได้ตรวจสอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	ไว้ท์กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด	สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท	ไว้ท์กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	และ
เฉพาะของบริษัท	ไว้ท์กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้าม ี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน	 และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้าน
จรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำาหนดนั้นด้วย	ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ	 ที่มีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำาหรับงวดปัจจุบัน	 ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	ทั้งนี้	ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า	 ซ่ึงได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเร่ืองเหล่านี้ด้วย	 
การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน	ผลของวิธีการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า	ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำาหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย	ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ	พร้อมวิธีการตรวจสอบสำาหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้
เนื่องจากบริษัทฯมีลูกค้าเป็นจำานวนมากรายซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกันออกไป	ประกอบกับรายได้เป็นตัวชี้วัดหลักในแง่ผลการดำาเนินงานของธุรกิจซึ่งผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ	ดังนั้น	 บริษัทฯ
จึงมีความเสี่ยงในการรับรู้รายได้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงและระยะเวลาในการรับรู้รายได้	

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการ
	 •		ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เก่ียวข้องกับวงจรรายได้	 โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ	 ทำาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการ 
	 	 ปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว้
	 •		สุ่มตัวอย่างเอกสารการขายและการให้บริการเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขและสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ
	 •		สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายและการให้บริการที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
	 •		สอบทานการบันทึกบัญชีสำาหรับใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี	
	 •		วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย	(Disaggregated	data)	เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายและให้บริการตลอดรอบระยะเวลาบัญชี

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 4.4	 และ	 10	 ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือสำาหรับสินค้าที่ล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพซึ่งขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรอายุของสินค้า	การแข่งขันทางการตลาด	ซึ่งอาจทำาให้เกิด
ความเสี่ยงในการรับรู้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือในจำานวนที่ไม่เพียงพอและทำาให้บริษัทฯแสดงมูลค่าสินค้าคงเหลือในจำานวนที่สูงเกินไป

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	 โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ	 ทำาความเข้าใจ	 และเลือกตัวอย่างมา 
สุ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว้	นอกจากนี้	ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและ	ข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือดังนี้
	 •		ทำาความเข้าใจเกณฑ์ในการพจิารณาค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าสนิค้าคงเหลือ	รวมถงึสอบทานความสมำา่เสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว	และเหตุผลสำาหรบัการรบัรูค่้าเผือ่การลดลงของมลูค่าสินค้า 
	 	 คงเหลือแบบเฉพาะเจาะจงในบางกรณี
	 •		วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนของสินค้าที่ช้ากว่าปกติ	
	 •		วิเคราะห์เปรียบเทียบจำานวนเงินสุทธิจากการขายภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้า	

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น	ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัท	(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)	ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้
กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ	การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า
หรือไม่	หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่	

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว	และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ	ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำากับ
ดูแลทราบเพื่อให้มีการดำาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อ
ให้สามารถจัดทำา	งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจดัทำางบการเงนิ	ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุม่บรษิทัในการดำาเนนิงานต่อเนือ่ง	การเปิดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการดำาเนนิงานต่อเนือ่งในกรณทีีม่เีรือ่งดงักล่าว		และการใช้เกณฑ์
การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท	

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสำาคญัหรอืไม่	ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อ
ผดิพลาด	และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึง่รวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยูด้่วย	ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลคอืความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกนัว่าการปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป	ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสม
เหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี	ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ	และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
	 •		ระบแุละประเมนิความเสีย่งทีอ่าจมกีารแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสำาคญัในงบการเงนิ		ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด	ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ 
	 	 ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้	และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า	ความเสีย่งทีไ่ม่พบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอันเป็นสาระ 
	 	 สำาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด	เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด	การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน	การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล	 
	 	 การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
	 •		ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ	เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความ 
	 	 มีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
	 •		ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำา
	 •		สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสีำาหรบักจิการทีด่ำาเนนิงานต่อเนือ่งของผูบ้รหิาร	และสรปุจากหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบัว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสำาคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์ 
	 	 หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุให้เกดิข้อสงสยัอย่างมีนยัสำาคัญต่อความสามารถของกลุม่บริษทัในการดำาเนนิงานต่อเนือ่งหรือไม่	หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมี่สาระสำาคญั	ข้าพเจ้า 
	 	 จะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้าถงึการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้องในงบการเงิน	หรอืหากเหน็ว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ	ข้าพเจ้าจะแสดงความเหน็ทีเ่ปลีย่นแปลงไป	 
	 	 ข้อสรปุของข้าพเจ้าขึน้อยูกั่บหลกัฐานการสอบบัญชท่ีีได้รับจนถงึวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบัญชขีองข้าพเจ้า	อย่างไรกต็าม	เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุม่บริษทัต้องหยดุ 
	 	 การดำาเนินงานต่อเนื่องได้
	 •		ประเมนิการนำาเสนอ	โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงนิโดยรวม	รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง	ตลอดจนประเมนิว่างบการเงนิแสดงรายการและเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้โดยถกูต้องตามทีค่วรหรอืไม่	
	 •		รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่วกบัข้อมลูทางการเงนิของกจิการหรือของกจิกรรมทางธรุกจิภายในกลุม่บริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงนิรวม	ข้าพเจ้า 
	 	 รับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง	การควบคุมดูแล	และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท	ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการกำากบัดแูลในเรือ่งต่างๆซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้วางแผนไว้	ประเดน็ทีม่นียัสำาคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึข้อบกพร่องทีมี่นยัสำาคญั
ในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำารบัรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการกำากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามข้อกำาหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้องกบัความเป็นอสิระและได้สือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการกำากบัดแูลเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอด
จนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรือ่งท้ังหลายท่ีสือ่สารกบัผูม้หีน้าท่ีในการกำากบัดแูล	ข้าพเจ้าได้พจิารณาเรือ่งต่างๆ	ทีมี่นยัสำาคญัทีส่ดุในการตรวจสอบงบการเงนิในงวดปัจจบุนัและกำาหนดเป็นเรือ่งสำาคญัในการตรวจสอบ	ข้าพเจ้าได้อธบิาย 
เร่ืองเหล่านีไ้ว้ในรายงานของผูส้อบบญัชี	เว้นแต่กฎหมายหรอืข้อบงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่งดงักล่าวต่อสาธารณะ	หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้	ข้าพเจ้าพจิารณาว่าไม่ควรสือ่สารเรือ่งดงักล่าวในรายงาน 
ของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี้

โสภณ	เพิ่มศิริวัลลภ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	3182
บริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด
กรุงเทพฯ:	26	กุมภาพันธ์	2561



ฉบับดิจิตอลรายวัน 10ปีที่ 19 ฉบับที่ 4821 (1346) วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

                   2560 2559
            หนี้สินและส่วนของเจ้าของ	 บาท	 บาท

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม																 	-	 -	
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย				 2,702,722,756	 2,563,431,911
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ								 720,917,961	 815,663,770	
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	 																	-												 -			
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		 	-				 								-			
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย					 27,153,990		 			21,174,131	
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี		 -						 -				
หนี้สินอื่น		 	 321,351,555	 274,296,971	
				 	 	 	 												รวมหนี้สิน																			 3,772,146,262		 3,674,566,783
ส่วนเกิน	(ต�่ากว่า)	มูลค่าหุ้น	 																-				 	-			
ส่วนของเจ้าของ	 	 	
ทุนช�าระแล้ว	(จดทะเบียน	650,000,000	บาท)			 650,000,000		 	650,000,000	
เงินลงทุนจากส�านักงานใหญ่	(สาขาของบริษัทต่างประเทศ)			 -					 -	
ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น							 	-				 -		
ส่วนเกิน	(ต�่ากว่า)	มูลค่าหุ้น
ส่วนเกินหุ้นทุนซื้อคืน	 -					 -	
ก�าไร	(ขาดทุน)	สะสม	 	 		
	 จัดสรรแล้ว
	 	 ทุนส�ารองตามกฎหมาย	 65,000,000	 65,000,000	
	 	 จัดสรรส�าหรับทุนหุ้นซื้อคืน	 																							-					 -	
	 	 อื่นๆ																																																								 -																			-	
	 ยังไม่ได้จัดสรร	 																																				(76,807,291)			 80,952,301
	 หัก	หุ้นทุนซื้อคืน	 																																																			-				 								-				
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	 				16,873,209		 			14,852,364
																					รวมส่วนของเจ้าของ	 655,065,918		 810,804,665	

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	 4,427,212,180					4,485,371,448

  

Alianz(งบ)-P1-270418=7x10

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559

บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำากัด (มหาชน)
Allianz General Insurance Public Company Limited

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559

ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 	
 
          
ลงชื่อ	................................................................กรรมการผู้มีอ�านาจ	 	
												(นางสาวศิรินทิพย์	โชติธรรมาภรณ์)

     
ลงชื่อ	................................................................กรรมการผู้มีอ�านาจ	 	
																			(นายมนตรี	พ่วงพูล)
   
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่องบการเงินอย่างย่อ   
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำากัด (มหาชน)   

ความเห็น   

งบการเงินอย่างย่อประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	  
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	ซึ่งน�ามาจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท	อลิอันซ์	ประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560
   ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินอย่างย่อนี้มีความสอดคล้องในสาระส�าคัญกับงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วตามเกณฑ์ที่ประกาศ	
ของคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	เพื่อประกาศงบการเงินอย่างย่อในหนังสือพิมพ์และ	
ปิดประกาศไว้	ณ	ที่ท�าการของบริษัท	
 งบการเงินอย่างย่อ	
 งบการเงินอย่างย่อไม่ได้รวมการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดตามที่ก�าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ดังนั้น	การ	
อ่านงบการเงินอย่างย่อและรายงานของผู้สอบบัญชีไม่สามารถแทนการอ่านงบการงินที่ตรวจสอบแล้วและรายงานของ
ผู้สอบบัญชีได้	
  งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วและรายงานของข้าพเจ้าต่องบการเงินดังกล่าว  

ข้าพเจ้าได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้วตามรายงานลงวันที่	21	มีนาคม	2561 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินอย่างย่อ   

ผูบ้รหิารมหีน้าทีใ่นการจดัท�างบการเงนิอย่างย่อตามประกาศของคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั
เรื่อง	แบบรายการงบดุลและงบก�าไรขาดทุนของบริษัทประกันวินาศภัย	พ.ศ.	2560	เพื่อประกาศในหนังสือพิมพ์และปิ	
ประกาศไว้	ณ	ที่ท�าการของบริษัท	 	 	

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างย่อว่าสอดคล้องในสาระส�าคัญกับงบการเงินที ่
ตรวจสอบแล้วหรือไม่	จากการปฎิบัติงานของข้าพเจ้า	ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส	810	(ปรับปรุง)	
“งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ”	 	 	

(พรรณทิพย์	กุลสันติธ�ารงค์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	4208
บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด
1	ถนนสาทรใต้	กรุงเทพมหานคร
21	มีนาคม	2561

   2560 2559

	 	 																										รายการ	 บาท	 บาท

เบี้ยประกันภัยรับก่อนการเอาประกันภัยต่อ	 																				3,186,751,278		 2,857,414,557	

เบี้ยประกันภัยรับหลังการเอาประกันภัยต่อ	 																				1,672,961,686								1,309,979,451	

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ	 																																			1,495,373,456		 					1,203,172,792	

รายได้ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ	 																																						223,063,307	 	272,817,269	

รายได้จากการลงทุนสุทธิ	 																																																						37,372,811												45,230,649	

รายได้เงินสมทบ																																																																														-			 	 											-			

ผลก�าไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนและการปรับมูลค่ายุติธรรม	 					4,575												(2,575,165)

รายได้อื่น	 																																																																					48,058,102												31,130,202	

	 รวมรายได้																																																																		1,803,872,251								1,549,775,747	

ค่าสินไหมทดแทนก่อนการเอาประกันภัยต่อ																																					1,256,050,293								1,195,195,182	

ค่าสินไหมทดแทนหลังการเอาประกันภัยต่อ	 																									826,068,432		 	705,815,121	

ส�ารองประกันภัยส�าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่ม	(ลด)	 									-	 -			

ส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดเพิ่ม	(ลด)	 																																								-	 -			

ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ	 358,421,119											334,837,681	

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	 381,014,648											329,908,655	

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	 431,734,005		 372,611,518	

ค่าใช้จ่ายอื่น	 	5,656,449	 6,448,758	

	 รวมค่าใช้จ่าย	 			2,002,894,653	 	1,749,621,733	

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนภาษีเงินได้	 	(199,022,402)								(199,845,986)

ค่าใข้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้	 	(40,514,629)										(40,988,706)

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	 			(158,507,773)									(158,857,280)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 	 	

	 ผลก�าไร	(ขาดทุน)	จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย	 2,526,056	 1,998,672

	 ผลก�าไร	(ขาดทุน)	จากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่	 																										-																							-			

	 ผลก�าไร	(ขาดทุน)	จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	 			ส�าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	 																																	935,226	 (2,004,459)

	 ผลก�าไร	(ขาดทุน)	ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงอื่น	 																																											-																							-			

	 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 																(692,256)	 1,158	

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี-สุทธิจากภาษี	 																2,769,026		 (4,629)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	 																																							(155,738,747)	 (158,861,909)

                            2560 2559 
                     สินทรัพย์	 บาท	 บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 598,492,046	 632,962,179						
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ	 															331,630,475	 279,803,365				
รายได้จากการลงทุนค้างรับ	 			7,160,981	 8,267,283							
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ									 1,410,131,043	 1,404,634,196			
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อสุทธิ	 147,747,385	 165,769,406											
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์		 -																			-				
สินทรัพย์ลงทุน	 	 	

	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์	 1,532,537,330	 1,722,728,592											
	 เงินให้กู้ยืม						 -	 -	
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน					 -																		-																						
ทรัพย์สินรอการขาย	 -				 			-								
ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์สุทธิ					 29,353,368	 37,436,665		
ค่าความนิยม	 	-				 -							
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	 				80,653,574			 25,117,287						
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	 	174,955,278			 135,132,906	
สินทรัพย์อื่น			 114,550,700		 	 73,519,569

รวมสินทรัพย์             	4,427,212,180				4,485,371,448



ฉบับดิจิตอลรายวัน 11ปีที่ 19 ฉบับที่ 4821 (1346) วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สังคม

Workshop ท�าขวดสวนแก้ว

  
 

WG-p1-250418=4*57

ประกาศ
เรื่อง การจ่ายเงินปันผล

 ตามมตท่ีิประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นครัง้ที ่51 เมือ่วนัที ่19 เมษายน 2561 

อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 4.50 บาท (สี่บาทห้าสิบสตางค์) 

แก่ผู้ถือหุ้น ที่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่  

20 มนีาคม 2561 โดยกำาหนดจ่ายเงินปนัผลในวนัที ่15 พฤษภาคม 2561

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                                

   ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม  2561

                                                        

        (อารยา เตชานันท์)

                 กรรมการผู้จัดการ

โรงแรมในเครอืเคป แอนด์ แคนทาร ีในอ�าเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย โรงแรม
เคป ราชา, โรงแรมแคนทาร ีเบย์, คามิโอ เฮ้าส์ 
และคาราเวล เฮ้าส์ จดักจิกรรมสอนท�าสวนขวด
แก้ว ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติ โดย
เฉพาะชาวญ่ีปุ่นที่ชื่นชอบการประดิดประดอย
และใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ โดยโรงแรมได้
จดักจิกรรมนีข้ึน้เพือ่เป็นการขอบคณุลกูค้าทีใ่ห้
ความไว้วางใจกับโรงแรมด้วยดีเสมอมา 
 งาน Exclusive Moment นี้จัดขึ้นเป็น
ประจ�าทุกปีต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 แล้ว โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์อัน

ดีกับลูกค้าที่พักระยะยาวในโรงแรมทั้ง 4 แห่ง 
เชื่อมั่นว่าจะช่วยสานสายสัมพันธ์อันดีระหว่าง
โรงแรมและลูกค้า รวมทั้งช่วยส่งเสริมภาพ
ลักษณ์ธุรกิจโรงแรมไทยในด้านความใส่ใจ 
แขกชาวต่างชาติ และช่วยตอกย�า้ความมัน่ใจใน
การท่องเที่ยวของไทยให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย
 โดยกิจกรรม Exclusive Moment ครั้ง
ที่ 1 ประจ�าปี 2561 การจัดกิจกรรมสอนท�า
สวนขวดแก้ว เป็นการสอนงานศิลปะการสร้าง 
สรรค์จินตนาการ จัดสวนเล็กๆ ท่ีมีท้ังมอส
ต่างๆ กรวด หิน และอื่นๆ จัดให้เป็นสวนใน
ขวดแก้วทีส่วยงามและชาวญ่ีปุ่นช่ืนชอบ โดยได้
รับเกยีรตจิากบุศกร สายสวุรรณ และกสณิา มา
รุ่งเรือง วิทยากรจากกรุงเทพฯ มาให้ความรู้
เกี่ยวกับขั้นตอนในการท�าสวนขวดแก้วและ
ลงมอืปฏบิตัจิรงิ สามารถใช้ความคดิสร้างสรรค์
ท�าออกมาในแบบที่ตนเองชอบเพื่อเก็บเป็น
คอลเลคชั่นส่วนตัวหรือให้เป็นของที่ระลึกก็ได้ 
ซึง่ทีผ่่านๆมาทกุกจิกรรมได้รบัการตอบรบัจาก
ลกูค้าเป็นอย่างด ีไม่ว่าจะเป็นการสอนท�าพซิซ่า 
ท�าส้มต�า ท�าขนมบัวลอย วาดภาพสีน�้า งานวัด
แบบญี่ปุ่น ท�าลูกชุบ ท�าปั้นจิ๋ว การท�าเทียน 
เจลแฟนซี หรือท�ากุหลาบสวยด้วยแป้งข้าว
เหนียว และในครั้งนี้ชาวญี่ปุ่นกว่า 30 คนที่มา
ร่วมงานต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
 นายสมพงษ์ โสภณวงศากร ผู้จัดการ
ทั่วไป โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา กล่าวว่า กิจ 
กรรมสอนท�าสวนขวดแก้วคร้ังนี้จัดขึ้นตามค�า
เรียกร้องของแม่บ้านชาวญี่ปุ่นที่มีความสนใจ 
โดยกิจกรรมที่จัดเมื่อคร้ังที่ผ่านมาได้รับความ
สนใจและเสียงตอบรับที่ดีเป็นอย่างมาก ครั้งนี้
จึงจัดกิจกรรมขึ้นเพ่ือสร้างความประทับใจและ
ความอบอุ่นให้กับลูกค้าที่พักกับเรา รวมท้ัง
เป็นการคืนก�าไรให้กับลูกค้าด้วย โดยทางโรง 
แรมจะจดักจิกรรมอย่างนีเ้ป็นประจ�าทกุปีต่อไป
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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

  
 

สังคม

ศ.เจริญ วรรธนะสิน กรรมการ บรรษัทภิบาลบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด 
(มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน ‘คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 16’ ที่สถานีรถไฟฟ้าบางจาก 
จดัโดย กลุ่มบรษิทั บทีีเอส เพือ่ตรวจสขุภาพฟรีให้กบัประชาชน โดยมคีณะผูบ้รหิาร
ของหน่วยงานและโรงพยาบาลมาร่วมในงาน 

ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อ�านวยการสถาบันอาหาร เปิดงาน “NFI OPEN HOUSE 
2018” เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตสินค้าอาหารเชิงพาณิชย์ ศูนย์การเรียนรู้อาหาร 
ไทย และงานบริการด้านต่างๆของสถาบันอาหาร 

ธัญญรักข์ ชวาลดิฐ กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ แถลงแผน
ด�าเนินงานปี 2561 พร้อมเปิดตัวแคมเปญ 52 WEEKS OF DESIGN by SB 
DESIGN SQUARE แชร์ไอเดียแต่งบ้านจากอินทีเรียร์ดีไซเนอร์มืออาชีพ 52 คน 
ส�าหรับ 52 สัปดาห์ 

นพ.สีหราช โลหชิตรานนท์ ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาและคณะผู้
บริหาร จัดกิจกรรมขอบคุณสื่อมวลชน ประจ�าปี 2561 เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่
ดแีละขอบคณุสือ่มวลชนทีช่่วยประชาสมัพนัธ์ข่าวสารของโรงพยาบาลมาโดยตลอด  
ที่ร้านอาหาร ช.ซีฟู้ดส์ จ.ชลบุรี

ศลิปินไทยร่วมร้องเพลง‘Bee Gees’ 

ครั้งแรกส�าหรับศิลปินไทยชั้นแนวหน้าที่จะมา
ร่วมกนัขบัร้องบทเพลงของวง “Bee Gees” วง
ดนตรีระดับต�านานชื่อดังในช่วงยุค 60 ของ
ประเทศองักฤษทีม่ผีลงานโด่งดงัสดุขดีไปทัว่โลก
 บรษิทั คลาสส์ซี ่เรคคอร์ดส์ จ�ากดั ค่ายเพลง
ที่เน้นผลิตผลงานเพลงคุณภาพ ได้จัดงานคอน 
เสิร์ตใหญ่ Classy Live Project (Vol.4) โรซ่า
ไลโคปีน PRESENTS “Care For Each  
Other : The Night To Remember Bee Gees” 
เพือ่ให้แฟนเพลงชาวไทยได้หวนคดิถงึบทเพลง
ชื่อดังในยุคนั้นของ Bee Gees อีกครั้ง โดยขน
ศลิปินชือ่ดงัรุน่ใหญ่และรุน่ใหม่มากความสามารถ 
พร้อมแสง สี เสียง ตระการตา  โดยรายได้หลัง
หกัค่าใช้จ่ายจะจดัตัง้กองทนุ Classy For Friends  
เพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลคนอาชีพ “นัก
แต่งเพลง” ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง
 คอนเสร์ิตครัง้นีจ้ะจดัขึน้รอบเดยีวเท่านัน้ใน
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 ประตูเปิดเวลา 
16.00 น. เริ่มแสดง 17.00 น. ณ หอประชุม
ใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย บัตร
ราคา 3,000/ 2,500/ 2,000/ 1,500 และ 1,000 
บาท เริ่มจ�าหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 
2561 เป็นต้นไป ซือ้บตัรได้ทีไ่ทยทคิเกต็เมเจอร์ 
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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)
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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



Culture Klame 2080218=4*6.5

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
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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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่
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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 4821 (1346) วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 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 4821 (1346) วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 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 


