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บรรยากาศพาไป
ภาพประชาชนเต็มความจุสนาม
ฟุตบอลสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 
เพื่อรอรับ “ลุงตู่” บรรยากาศไม่
ต่างจากการเชียร์ฟุตบอล เสียง
เชยีร์ทีเ่ร่งเร้าย่อมท�าให้ผูเ้ล่นเกดิ
ความฮึกเหิม จากนายทหารท่ี 
ไปไหนมาไหนก็มีแต่ลูกน้องใน 
เครือ่งแบบให้การต้อนรบั มนัคน
ละฟิลกันกับบรรยากาศต้อนรับ
แบบการเมืองที่มีทั้งเสียงโห่ร้อง 
เสียงตะโกนให้สู้ๆ และค�าพูด

หวานๆ ยกย่องเยินยอ ไม่ว่าจะ
เป็นของจริงหรือแค่แสดงกัน 
ไปตามบทที่มีคนก�ากับ แต่บรร 
ยากาศแบบนีก็้ท�าให้คิดไปได้ว่า 
“แผ่นดินนี้เรียกร้องให้ผมท�า 
ให้เขา” ไม่ต้องถอดรหัสให้วุ่น 
วาย เพราะค�าพูดชัดเจนแล้วว่า
ต้องการเดินบนเส้นทางสายอ�า 
นาจต่อไป เพยีงแต่ต้องรอจงัหวะ  
และเลือกวิธีที่เหมาะสม
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วนันีร้อด วนัหน้าอาจถกูสอยร่วง
 เป็นค�าเตือนล่าสุดถึงพรรค
เพ่ือไทยทีป่ล่อยให้อดตี ส.ส. ของ
พรรคทั้งที่เป็นแกนน�าและไม่ใช่
แกนน�าแห่บินไปพบ “ทักษิณ-
ยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร” ถงึประเทศ
สิงคโปร์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
	 “แกนน�ำพรรคเพื่อไทยเดิน
ทำงไปพบนำยทักษิณนั้นไม่ผิด	
เพียงแต่	กกต.	ต้องกำรเตือนให้
ระวังควำมผิดพลำด	 เช่น	 มีกำร
พูดคุย	 บันทึกเทป	 โพสต์ข ้อ 
ควำม	ซึง่อำจจะมคีนหวงัโยงเร่ือง
ดังกล่ำวให้เกิดเรื่องขึ้นได้	เพรำะ
หลำยเรือ่งไม่มคีวำมผิดในวันทีท่�ำ	
แต่จะมีควำมผิดในวันข้ำงหน้ำ”
 เป็นค�ากล่าวของมือกฎ 
หมายรัฐบาลอย่างนายวิษณุ 
เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
 อย่างที่เคยบอกไว้ ทุกความ
เคลือ่นไหว ทกุค�าพดู ทกุรปูภาพ
ที่ โพสต ์อวดในสื่อสังคมออน 
ไลน์ ถูกมอนิเตอร์เอาไว้หมด 
แล้ว วันนี้ยังไม่ใช้ประโยชน์ แต่
วันหน้าอาจได้ใช้ประโยชน์หาก

บรรยากาศพาไป

ต้องเดินหมากยุบพรรค
 แม้จะมั่นใจว่าหลักฐานเท่าที่
มีตอนน้ียุบพรรคไม่ได้ แต่คนที่ 
ร่วมขบวนแห่ไปมั่นใจได้หรือไม่
ว่าเชือ่ใจได้หมด ไม่มกีารแอบบนั 
ทึกเทปสิ่งที่พูดคุยกันหลังไมค์ไว้
 เรื่องแบบนี้ใช่ว ่าจะเกิดขึ้น 
ไม่ได้ ซึ่งที่ผ ่านมาก็เคยมีบท 
เรียนมาแล้วจากการเผยแพร่บท
สนทนาทางโทรศัพท์ของอดีต 
นายกฯกับนายพลถั่งเช่า ทั้งที่
เป ็นการคุยกันส ่วนตัวก็ยังมี 
คนบันทึกและน�ามาเผยแพร่ได้
 ทุกการเคล่ือนไหวจึงควร
ระมัดระวัง เพราะแผนล้าง 3 น�้า
มีมาตั้งแต่การปฏิวัติปี 2549 
 ตัดฉากไปท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ 
ภาพประชาชนเต็มความจุสนาม

ฟุตบอลสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 
เพื่อรอรับ “ลุงตู่” พล.อ.ประ 
ยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมน 
ตรีและหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาต ิ(คสช.) บรรยากาศ 
ไม่ต่างจากการเชียร์ฟุตบอล
 เสียงเชียร์ที่เร่งเร้าย่อมท�าให้
ผู ้เล่นเกิดความฮึกเหิม ไม่ต่าง
จาก “ลุงตู่” ที่เกิดความฮึกเหิม
ตามเสียงเชียร์ ถึงขั้นประกาศ 
ว่า “แผ่นดินนี้เรียกร้องให้ผม
ท�าให้เขา”
 ไม่ต ้องถอดรหัสกันให้วุ ่น 
วาย เพราะเป็นค�าพูดท่ีชัดเจน 
อยู ่แล้วว่าต้องการเดินบนเส้น
ทางสายอ�านาจต่อไป เพียงแต ่
ยังต้องรอจังหวะเวลา และเลือก
วิธีการเดินที่เหมาะสม

 การประชุมคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) สัญจรที่จังหวัดบุรีรัมย์  
มี 121 โครงการพัฒนากลุ่มจัง 
หวัดอีสานใต้ถูกส ่งให้ ครม. 
พิจารณาเห็นชอบในวงเงินงบ
ประมาณกว่า 20,000 ล้านบาท 
โดยจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าภาพขอ 
งบพัฒนากว่า 10,000 ล้านบาท
 แม้ผู ้เกี่ยวข้องยืนยันว่าการ
ลงพื้นที่ไม ่ได ้หวังผลทางการ
เมือง แต่การไปอนุมัติงบในพื้น 
ที่ที่ก�าลังตกเป็นข่าวว่าแกนน�า
ของกลุ่มการเมืองจะให้การสนับ 
สนุนให้ “ลุงตู่” กลับมาเป็นนา
ยกฯอีกครั้งหลังเลือกตั้งย ่อม 
ถูกมองว่าใช้งบประมาณในการ
หาเสียงล่วงหน้า และใช้งบประ 
มาณตกเขียวนักการเมือง
 ไม่ว่าจะถูกมองอย่างไรเชื่อ
ว ่าการสัญจรในลักษณะนี้จะ 
เกิดขึ้นอีก โดยเฉพาะในพื้นที่ 
เป้าหมาย เพราะต้องชิงออก 
วิ่งน�าคู ่แข่งไปให้ไกลที่สุดเท่า 
ท่ีจะท�าได้ก่อนท่ีจะไขกุญแจปลด 
ล็อกให้คู่แข่งออกวิ่งตามได้
	 จำกนำยทหำรที่ไปไหนมำ
ไหนก็มีแต่ลูกน้องในเครื่องแบบ
ให้กำรต้อนรับ	 มันคนละฟิลกัน 
กับบรรยำกำศต้อนรับแบบกำร 
เมืองที่มีทั้งเสียงโห่ร้อง	 เสียงตะ 
โกนให้สู้ๆและค�ำพูดหวำนๆยก 
ย่องเยินยอ
 ไม่ว่าจะเป็นของจริงหรือ 
แค่แสดงกนัไปตามบททีมี่คน 
ก�ากบั แต่บรรยากาศแบบนีก็้
ท�าให้คิดไปได้ว่า “แผ่นดินนี้ 
เรียกร้องให้ผมท�าให้เขา”

ต้องชิงออกวิ่งนำ�คู่แข่ง
ให้ไกลที่สุดเท่�ที่จะทำ�ได้

ก่อนจะปลดล็อกให้คู่แข่งวิ่งต�ม
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In Brief : ย่อความ

ทางสายกลาง

ทรรศนะ

ทุกคนรักธรรมชาติ แต่อย่ารักจน
หลงธรรมชาติ หลงป่า หลงเกินไป 
รกัจนเกนิไป รกัพอดีๆ  ท�าอะไรกใ็ห้
อยู่ในทางสายกลาง อย่าสุดโต่งไป
ทั้งหมด

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

รวมเหล่าเห่าหอน? 

ภาพการต้อนรับ “ลุงตู่” อย่างยิ่งใหญ่
ของ “เฮียห้อย” เจ้าของฉายาทางการ
เมือง “ยี้ห้อยร้อยยี่สิบ” ที่วันนี้กลาย
เป็น “เจ้าพ่อวงการกีฬา” ที่มีทั้ง
สโมสรฟุตบอลระดับเอเชียและสนาม
แข่งรถระดับโลก 
 ในฐานะนักการเมือง “เฮียห้อย” 
ถือเป็นคนส�าคัญที่ท�าให้หน้าประวัติ 
ศาสตร์การเมืองไทยหลายยุคเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าในนาม “กลุ่ม 16” 
“กลุ ่มเพื่อนเนวิน” และ “แก๊ง 
ออฟโฟร ์ ”  ซึ่ ง เพื่ อนฝู งนั กการ 
เมอืงให้การยอมรบั “เฮยีห้อย” เพราะ 
“ใจถึง พึ่งได้” 
 งานการเมืองส�าคัญก่อนเข้าสู่สโม 
สรฟุตบอลคือการ “ถีบหัวเรือส่ง” 
ตจีาก “เสีย่แม้ว” ด้วยวาทกรรม “มัน
จบแล้วครับนาย” เปล่ียนมาสู่ภาพ 
“กอดอมตะ” ระหว่าง “ห้อยกับ
มาร์ค” ร่วมจัดต้ัง “รัฐบาลในค่าย
ทหาร” พร้อมค�าพูดหลังรับกุหลาบ
แดงจาก “มาร์ค-เทพเทือก”
	 “อย่ำให้ควำมสูญเสียและควำม 
เจ็บปวดของพวกผมสูญเปล่ำ	 ซ่ึงเป็น
ควำมหวังและเป็นควำมตั้งใจของผม 
ที่ยอมเสียเพื่อน	 เสียพรรค	 เสียนำย	 
มำร่วมงำนกับพรรคประชำธิปัตย์” 
 ภาพของ “เฮยีห้อย” ต้อนรบั “ลงุ
ตู่” พร้อมทุ่มงบประมาณนับหมื่นล้าน
บาทลงพื้นที่ ตอกย�้า “พลังไดโว่” ที่
ทั้งดูด ทั้งแจก และแชร์อ�านาจ ทั้งที่ 
เมือ่ก่อนด่านกัการเมอืง “เลวสารพดั” 
แต่วนันีบ้อก “ไม่รงัเกยีจนกัการเมอืง”
 ภาพการเมืองขณะนี้เหมือน 
จัดเลี้ยง “โต๊ะจีน” รวบรวม “ศิษย์
เก ่า” ภายใต้ “นายใหม่” แต่ 
“ประสงค์ สุ ่นศิริ” กลับบอกว่า 
“รวมเหล่าเห่าหอน” ระดมผู้คน 
ไม่เลือกหน้า ดีหรือชั่วมาก่อนไม่
ส�าคัญและไม่ค�านึงถึง!

ขนาดมอี�านาจสงูสดุยงับอกว่าขอระดมความ
คิดเพื่อหาทางออกกรณีบ้านพักตุลาการที ่
ป่าดอยสุเทพ ไม่กล้าตัดสินใจด้วยตัวเอง คน
เชียงใหม่ออกมาต่อต้านให้รื้อทิ้ง แต่น่า
เสยีดายงบประมาณเป็นร้อยเป็นพนัล้านบาท 
เป็นเงินไม่ใช่น้อย แม้ผลการเจรจาจะให ้
คนืพืน้ทีก่รมธนารกัษ์และให้เป็นเขตอทุยาน
แห่งชาติ โดยไม่รื้ออาคารชุด 9 หลัง และ 
บ้านพัก 45 หลัง คือห้ามคนเข้าไปอยู่ แล้ว
น�าพืน้ท่ีฟ้ืนฟปูลกูป่า ท�าให้คนในพืน้ทีพ่อใจ  
 เรื่องนี้ถือเป็นบทเรียนราคาแพงเพื่อ 
เราจะได้ไม่ “เสียค่าโง่” หรือ “เสียค่า
สะเพร่า” อย่างนี้อีก หน่วยงานราชการท�า
อะไรต้องคิดให้ดี ตรวจสอบให้แน่นอน งบ
ประมาณที่ใช้ไปไม่ใช่น้อย ถ้าทุบทิ้งก็จะ 
เหลือแค่เศษปูน กว่าจะปลูกต้นไม้ให้ได้
เหมือนเดิมก็ต้องใช้เวลาไม่น้อย อาจใช้งบ
ประมาณอีก 20-30% เพื่อฟื้นฟูป่า 
 ไม่รู้ว่าสมองคนไทยเป็นอย่างไร ท�าอะไร
ก็มีปัญหา ต้องตามแก้ไข ต้องระดมความ 
คิดหาทางออก เสียงบประมาณแผ่นดิน 
ไปเปล่าๆมากมายเพราะค่าโง่หลายเรื่อง 
กรณีบ้านพักตุลาการจะผิดจะถูกอย่างไรก็มี
ผลเสียมากกว่าผลได้แน่นอน เสียทั้งป่า  
เสียทั้งงบประมาณ 
	 กรณีนี้ถ้ำถำมว่ำท�ำไมจึงปล่อยให้ท�ำได ้
ในเขตป่ำ	แม้เป็นที่กรมธนำรักษ์ก็ต้องมีกำร
ส�ำรวจว่ำจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อย่ำงไร	 เหมือนป่ำหลำยแห่งที่มีกำรออก
โฉนด	 ถำมว่ำใครออก	 ก็เป็นกรมที่ดินออก 

ให้	ทั้งที่ผิดกฎหมำย	แต่มีพวกผีที่ดินเก่ำๆที่
เฮีย้นมำกไปออกโฉนดให้ปลกูบ้ำน	ท�ำรสีอร์ต	 
ถำมว่ำท�ำได้อย่ำงไร	ประเทศเรำนีถ้่ำรวบรวม
เรื่องเสียค่ำโง่คงมีมำกมำย	 หำกไม่มีแผ่น 
ดินไทยคงเจริญก้ำวหน้ำไปได้อีกเยอะ
 ทางด่วนโฮปเวลล์วันนี้ยังเหลือซากเสา
ตอม่อ บ่อบ�าบดัน�า้เสียท่ีสมุทรปราการกย็งัมี
อยู ่ ไม่รวมเรื่องอื่นๆที่เอางบประมาณไป
ลงทุนแล้วเสียค่าโง่อีกมากมาย ขอให้รัฐบาล
และหน่วยงานราชการคิดอะไรให้รอบคอบ
รอบด้าน อย่างกรณีบ้านพักตุลาการนี้ถือ 
เป็นบทเรยีนส�าคญัทีค่ดิว่าจะท�าอะไรกไ็ด้ แม้
ไม่ผิดกฎหมายแต่มันไม่เหมาะสม สุดท้าย 
ก็เหลือไว้เป็นอนุสรณ์ให้เห็นความอัปยศ  
เสียค่าโง่แบบนี้เพราะอะไร  
 ประเทศไทยเสยีค่าโง่ซ�า้ซาก ไม่รูว่้าจะถงึ
แสนล้านบาทหรือไม่ แม้แต่เขื่อนกั้นน�้าแถว
คลองรังสิตก็พังไปเยอะ รื้อก็ล�าบาก ท�าใหม่
ก็ไม่ได้ ถ้าพูดกันสมัยอาตมาท�างานก่อสร้าง 
เขาถามว่ามันงานลื้อหรืองานอั๊ว แต่ที่แน่ๆ
ประชาชนเสยีโอกาส ประเทศเสยีงบประมาณ  
	 ขอให้ต่อไปนี้อย่ำท�ำอะไรไม่คิด	 ไม่รอบ 
คอบ	 ไม่ไตร่ตรอง	 อำตมำขอฝำกว่ำ	 อะไรก็ 
ตำมถ้ำต้องทุบหมด	 มันก็หำย	 แล้วก็ลืมกัน 
ไป	 แต่ถ้ำเหลือไว้สักนิดหนึ่งให้มันติดหูติด 
ตำ	ขวำงหขูวำงตำไว้	ต่อไปจะได้ไม่สร้ำงอะไร
โง่ๆอีก	 กำรหำทำงออกทั้งสองฝ่ำยที่ไม่สุด 
โต่ง	 เลือกทำงสำยกลำง	 ให้เป็นประโยชน์ 
ต่อประเทศชำติและประชำชนมำกที่สุด	 เอำ
ป่ำไว้แม้จะเสียงบประมำณไปแล้วก็ตำม	 
บ้ำนพกัและอำคำรทีไ่ม่ทบุทิง้มันกจ็ะแสลงใจ
ให้อีกฝ่ำยหนึ่งไม่ท�ำโง่ๆอีก	 เป็นบทเรียนให้
ฉลำดในอนำคต		
 ทุกคนรักธรรมชาติ แต่อย่ารักจน
หลงธรรมชาติ หลงป่า หลงเกินไป รัก
จนเกินไป รักพอดีๆ ท�าอะไรก็ให้อยู่ใน
ทางสายกลาง อย่าสุดโต่งไปทั้งหมด
	 เจริญพร
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เศรษฐกิจ

‘หัวเว่ย’สร้างถนนอัจฉริยะยุค5G

นายเดวิด หวัง ประธานบริหาร
ฝ ่ายผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นของ 
หัวเว่ย เปิดเผยปรัชญาใหม่ด้าน
นวัตกรรม 3 ด้านในงานประชุม 
Huawei Global Analyst Summit 
คือด้านผลิตภัณฑ์ สถาปัตยกรรม
ระบบ และรูปแบบธุรกิจ เพื่อ 
สร้างถนนอัจฉริยะที่เชื่อมโยงทุก
การสื่อสารบนระบบคลาวด์และ
ก้าวไปสู ่โลกอัจฉริยะในอนาคต 
โดยเทคโนโลยี 5G และอัลตรา
บรอดแบนด์ส�าหรับผู ้ใช ้ทั่วไป 
และองค์กรไม่ได้มีไว้ส�าหรับโทร 
ศัพท์เคลื่อนที่เท่านั้น แต่จะเป็น
เทคโนโลยีหลักส�าหรับอุตสาห 
กรรม การใช้งานเทคโนโลยี NB-
IoT เชิงพาณิชย์สเกลใหญ่ ซ่ึง 
จีนเริ่มใช้งานเทคโนโลยี NB-IoT 

หวัเว่ยประกาศน�าดจิทิลัสูผู่ค้น ครวัเรอืน และองค์กรใน 5G และ
อลัตราบรอดแบนด์ จะเป็นเทคโนโลยหีลกัสร้างโลกอจัฉรยิะทีเ่ชือ่ม
โยงสือ่สารเต็มรปูแบบทีม่คีวามชาญฉลาด สามารถเชือ่มโยงถงึกนั

  
 

ประกาศจ่ายเงินปันผล

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	วโรปกรณ์	จำากัด	(มหาชน)

 
 ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2561	(ครั้งที่	40)	เมื่อ

วันที่	27	เมษายน	2561	มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำาหรับรอบระยะเวลา 

บัญชี	 ตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 ถึง	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 ให้แก่ผู้ถือ

หุ้นจำานวน	 99,902,123	 หุ้น	 ในอัตราหุ้นละ	 0.20	 บาท	 (ศูนย์จุดสอง 

ศูนย์บาท)	 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	 19,980,424.60	 บาท	 (สิบเก้าล้านเก้า

แสนแปดหมื่นสี่ร้อยยี่สิบส่ีบาทหกสิบสตางค์)	 กำาหนดจ่ายเงินปันผลใน 

วันที่	24	พฤษภาคม	2561

	 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  

	 	 		 ประกาศ	ณ	วันที่	9	พฤษภาคม	2561
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อย่างจริงจังจนได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวาง  
 ขณะท่ีบริการคลาวด์ วิดีโอ  
อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ และอ่ืนๆ  
มีปริมาณดาต้าสูงขึ้นอย่างมาก 
อัลตราบรอดแบนด์ท�าประโยชน์
ได ้มากขึ้น โดยหัวเว ่ยจะเป ิด 
ตัวอัลตราบรอดแบนด์เน็ตเวิร์ค 
400G ครบวงจรตัวแรกที่มีความจุ
ปริมาณมหาศาล รับ-ส่งข้อมูลได้
ไกลมากและมคีวามหน่วงในระดบั
ท่ีต�่ามาก รองรับการพัฒนาเครือ
ข่ายโทรคมนาคมจาก 100G สู่ 
400G ซึ่งหัวเว่ยคลาวด์เปรียบ
เสมอืน “ผืนดินอันสมบูรณ์” ที่บ่ม
เพาะโซลูชั่นไอซีทีใหม่ๆ น�าทุกสิ่ง
บนคลาวด์ให้ก้าวสู่อีกระดับตาม
กลยุทธ์ All Cloud ปี 2016 และ 

สู ่ตลาดพับลิกคลาวด์ป ี 2017  
การใช ้งานแบบ Real-t ime,  
On-demand, All Online, DIY 
และ Social หรือ ROADS ที่จะ
ช่วยให้องค์กรหรือบริษัทต่างๆใช้
เทคโนโลย ีเช่น คลาวด์ คอมพวิติง้ 
SDN และบิ๊กดาต้า ปรับเปลี่ยน
ธุรกิจให้เป็นดิจิทัลให้เกิดความ
คล่องตัวและมีความเป็นอัจฉริยะ
 หัวเว่ยยังปรับเทคโนโลยี AI 
ในดีไวซ์ เน็ตเวิร์ค และคลาวด์  
เพื่อพัฒนาโซลูชั่นทุกระดับ สถา 

ปัตยกรรม AI แบบ Full-stack 
รวมถึงชิพ อัลกอริธึม ผลิตภัณฑ์  
เน็ตเวิร ์ค บริการคลาวด์ และ  
O&M โดยเปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์
และโซลูชั่นรวมถึงกล้องที่ควบ 
คุมด้วยซอฟต์แวร์ AI แบบ Soft 
COM และ Cloud EI การน�า AI 
มาใช้ เช่น การปรับปรุงประสิทธิ 
ภาพของกล้อง ช่วยให้การประ 
มวลผลภาพในสภาพแวดล้อม 
ที่ซับซ้อนดีขึ้นกว่าเดิมถึง 25 เท่า 
และมีความถูกต้องในการแปลง
ข้อมูลสูงกว่า 85% แม้แต่ในที่ 
แสงน้อย Kir in 970 ชิพเซ็ต
โทรศัพท์มือถือมีหน่วยประมวลผล
พิเศษ จึงรู้จักผู้ใช้ดีขึ้น สามารถ 
ดู ฟัง และจับความรู้สึกได้ดีขึ้น  
ซึง่โลกอัจฉริยะแห่งอนาคตท่ีเปล่ียน 
แปลงจะกลายเป็นส่ิงปรกติที่มี
โอกาสทุกที่  แต ่จะมีความไม ่
แน่นอนมากมายในอุตสาหกรรม 
ธุรกิจ และเทคโนโลยี 

‘ร้อยเรียงแสง’มือจับสไตล์ไทย 
สรินยา แท่นชวาล ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายบรหิาร บรษิทั สกลุไทย จ�ากดั 
กล ่าวถึงการปรับกลยุทธ ์ทาง 
ธุรกิจภายใต้แบรนด์ “สกุลไทย 
ยูไนเต็ด” โดยพัฒนาสินค้าที่มี
คุณภาพ เป็นมือจับสไตล์ไทย 
โมเดิร์นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
และน�านวัตกรรมใหม่เข้ามาช่วย
ในการผลิต เพิ่มจุดแข็งและมูลค่า
ให้กับธุรกิจในคอลเลคชั่น “ร้อย 
เรียง แสง” (Garland of Light - 
The Masterpiece Collection) 
ซึ่งเปิดตวัในงานสถาปนกิ’61 ออก 
แบบโดย ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง  
สถาปนิกและมัณฑนากรแถวหน้า
ระดับนานาชาติ ด ้วยศาสตร ์ 
4DNA พัฒนามาจากแนวคิดที่
บริษัทสกุลไทยมีชื่อเป็นไทย จึง
ควรจะมีมือจับที่มี เอกลักษณ ์
ความเป็นไทย
 การดีไซน์และคอนเซ็ปต์คอล 
เลคชั่น “ร้อย เรียง แสง” สามารถ

น�าทกุชิน้งานมาร้อยต่อเป็นมอืจบั
ประตูทางเข้าชุดใหญ่ที่ปรับขนาด
ตามสัดส่วนของประตู หรือแยก 
ช้ินย่อยเพ่ือใช้เป็นอุปกรณ์มือจับ
ของเคร่ืองเรือนได้หลากหลายรูป
แบบ เข้ากับอัตลักษณ์ของแต่ละ
สถานที่ที่จะน�าไปใช้ประยุกต์แบบ 
Mix & Match กบัมอืจบัเดมิ ทัง้ใน
บ้าน อาคาร โรงแรม และรีสอร์ต
สไตล์ไทยหรือไทยประยุกต์
 ส�าหรบัแผนของบริษัทปี 2561 
ยังเน้นงานเมกะโปรเจกต์ของ 
ภาครัฐและเอกชน
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ต่างประเทศ

น�า้มนัดบิลดรอบ3ปีคร่ึง 
ปี 2558 เพราะเกรงว่าจะท�าให้ตะวันออกกลาง
วุ ่นวายขึ้น แนวโน้มดังกล่าวมีส่วนผลักดัน 
ให้ราคาน�า้มนัทะยานขึน้นบัจากปลายปี 2557 
แต่การเข้าซื้อเพ่ือท�าก�าไรมีส่วนท�าให้ราคา
น�้ามันดิ่งลงได้ 
 ประธานาธิบดีทรัมป์เคยกล่าวว่า หากประ 
เทศพนัธมติรยุโรปไม่แก้ไขเนือ้หาในข้อตกลงที่
ร่วมลงนามไว้กับอิหร่านภายในวันที่ 12 พฤษ 
ภาคมนี้ เขาจะไม่ผ่อนปรนมาตรการคว�่าบาตร
ของสหรัฐที่มีต่ออิหร่าน อย่างไรก็ตาม อังกฤษ 
ฝรั่งเศส เยอรมนี ยังคงยึดมั่นตามข้อสัญญาที่
มีกับอิหร่าน ขณะที่พยายามคลายความกังวล

  
 

ประกาศจ่่ายเงินปันผล

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

	 	 บริษัท	 โรงพยาบาลรามคำาแหง	 จำากัด	 (มหาชน)	 ใคร่ขอเรียนให้ 
ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	 ครั้งที่	 1/2561	 ของ 
บริษัทฯ	 เมื่อวันที่	 23	 เมษายน	 2561	 ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	 
และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำาปี	 สำาหรับผลการดำาเนินงานตั้งแต่	 1	 มกราคม		
2560	 -	 31	 ธันวาคม	 2560	 รวมจ่ายในอัตราหุ้นละ	 16	 บาท	 ซึ่งได้จ่ายส่วน 
หนึ่งเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่	 10	พฤศจิกายน	 2560	 ในอัตรา 
หุ้นละ	8.00	บาท	(จากผลการดำาเนินงาน	1	มกราคม	2560	-	30	มิถุนายน	2560)		 
และจะจ่ายอีกครั้ง	 	 ในวันที่	 	 22	พฤษภาคม	2561	 ในอัตราหุ้นละ	8.00	บาท 
(จากผลการดำาเนินงาน	 1	 กรกฎาคม	 2560	 -	 31	 ธันวาคม	 2560)	 โดยจ่าย 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 จำานวน	 12,000,000	 หุ้น	 ทั้งนี้บริษัทฯ	 ได้กำาหนด 
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	 และสิทธิใน 
การรับเงินปันผลในวันที่	27	มีนาคม	2561		

	 จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

	 		 	 	 											ประกาศ	ณ.	วันที่	8	พฤษภาคม	2561
  

	 	 	 	 	 (ทันตแพทย์ชำานาญ	ชนะภัย)
	 	 	 	 	 กรรมการผู้จัดการใหญ่
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ราคาน�้ามันดิบด่ิงลงในตลาดเอเชียหลัง
จากทะยานขึ้นในรอบ 3 ปีครึ่ง ขณะที ่
นกัลงทนุเฝ้ารอการตดัสนิใจของประธานา 
ธบิดสีหรฐัว่าจะสานต่อข้อตกลงนิวเคลยีร์ 
ที่ท�าไว้กับอิหร่านหรือไม่
 ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ  
ทวีตว่าจะประกาศให้ทราบว่าสหรัฐจะถอนตัว
หรือไม่ในข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ลงนามไว้กับ
อหิร่าน ซึง่รวมถงึการรือ้ฟ้ืนมาตรการคว�า่บาตร
กับอิหร่านขึ้นมาอีก เช่น การจ�ากัดการส่งออก
น�้ามันดิบ ขณะที่ผู้น�าหลายประเทศเรียกร้อง 
ให้สหรัฐท�าตามข้อตกลงเดิมที่เคยสัญญาไว้ใน

ของสหรัฐโดยต้องการเจรจาเรื่องโครงการขีป 
นาวุธและนิวเคลียร์ของอิหร่าน ซึ่งสามารถ 
เดินหน้าพัฒนาต่อไปได้หลังจากปี 2568 ภาย
หลงัสญัญาสิน้สดุลง รวมทัง้อทิธพิลของอหิร่าน
จากความขัดแย้งในตะวันออกกลางท้ังท่ีซีเรีย
และเยเมน 
 นายบอรสิ จอห์นสนั รฐัมนตรต่ีางประเทศ
อังกฤษ ซึ่งเยือนสหรัฐเป็นเวลา 2 วัน กล่าว
เรียกร้องประธานาธิบดีทรัมป์ว่าอย่าถอนตัว
จากข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ท�าไว้กับอิหร่าน แม ้
ยังมีเนื้อหาที่ เป ็นจุดบกพร่องอยู ่บ ้าง แต่
สามารถแก้ไขได้ โดยมีก�าหนดพบกับนาย 
ไมค์ เพนซ์ รองประธานาธิบดี และนาย 
จอห์น โบลตัน ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่ง
ชาติสหรัฐ
 ขณะที่ประธานาธิบดีฮัสซัน โรว์ฮานี ของ
อิหร่าน กล่าวว่า สหรัฐจะเสียใจหากตัดสินใจ
ถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์ปี 2558 ที่สหรัฐ
และกลุม่ประเทศมหาอ�านาจโลกลงนามร่วมกบั
อิหร่าน โดยอิหร่านจะยืนหยัดต้านทานอย่าง
แข็งขันต่อความพยายามของสหรัฐท่ีจะจ�ากัด
อิทธิพลของอิหร่านในตะวันออกกลาง 

แนะญีปุ่น่คยุโสมแดง
สื่อญี่ปุ่นรายงานว่า ประธานาธิบดีมุน แจ-อิน 
ของเกาหลีใต้ กล่าวว่าญี่ปุ่นและเกาหลีเหนือ
ควรหาทางเจรจาสถาปนาความสัมพันธ์ใน
ระดบัปรกตริะหว่างกนั เพือ่เสริมสร้างสนัตภิาพ
และความมั่นคงในภูมิภาค
 ผู้น�าเกาหลีใต้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ ์
โยมิอูริของญี่ปุ ่นว่า ญี่ปุ ่นกับเกาหลีเหนือ 
ควรร้ือฟื้นการเจรจาระหว่างกัน หากญี่ปุ่น-
เกาหลีเหนือสถาปนาความสัมพันธ์ในระดับ
ปรกติกันแล้วจะถือเป็นเรื่องดีอย่างยิ่งในการ 
น�าไปสู ่สันติภาพและความมั่นคงของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงเหนือและคาบสมุทรเกาหลี 
 ผู้น�าเกาหลีใต้ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้าการ
ประชุมสุดยอดร่วมกับนายกรัฐมนตรีชินโซ  
อาเบะ ของญี่ปุ ่น และนายกรัฐมนตรีหล่ี  
เค่อเฉยีง ของจนี ทีก่รงุโตเกยีว คาดว่าประเดน็
เกาหลีเหนือเป็นหัวข้อส�าคัญในการเจรจา
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท วโรปกรณ์ จ�ำกัด (มหำชน)

ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัท วโรปกรณ์ จ�ำกัด (มหำชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะ 
กำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 งบก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้ และงบกระแส 
เงนิสด ส�ำหรบัปีส้ินสุดวันเดียวกนั และหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิรวมถงึหมำยเหตสุรปุนโยบำยกำรบญัชทีีส่�ำคญั

ข้ำพเจ้ำเหน็ว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนีแ้สดงฐำนะกำรเงนิ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2560 ผลกำรด�ำเนนิงำนและกระแสเงนิสด  
ส�ำหรบัปีส้ินสุดวันเดยีวกนัของบรษิทั วโรปกรณ์ จ�ำกดั (มหำชน) โดยถกูต้องตำมทีค่วรในสำระส�ำคญัตำมมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระ                        
จำกบริษัทฯตำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณของผู ้ประกอบวิชำชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี                                       
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณอ่ืน ๆ                                                                                
ตำมที่ระบุในข้อก�ำหนดนั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสม                                                                                             
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 
เรือ่งส�ำคญัในกำรตรวจสอบคอืเรือ่งต่ำงๆ ทีม่นียัส�ำคญัทีส่ดุตำมดลุยพนิจิเยีย่งผู้ประกอบวชิำชพีของข้ำพเจ้ำในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงนิส�ำหรับงวดปัจจบุนั ข้ำพเจ้ำได้น�ำเรือ่งเหล่ำนีม้ำพจิำรณำในบรบิทของกำรตรวจสอบงบกำรเงนิ
โดยรวมและในกำรแสดงควำมเหน็ของข้ำพเจ้ำ ทัง้น้ี ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเหน็แยกต่ำงหำกส�ำหรบัเรือ่งเหล่ำนี้ 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ 
งบการเงนิในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึง่ได้รวมควำมรับผิดชอบทีเ่กีย่วกบัเร่ืองเหล่ำนีด้้วย กำรปฏบิตังิำนของข้ำพเจ้ำ
ได้รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 
ข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระส�ำคญัในงบกำรเงนิ ผลของวธีิกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซ่ึงได้รวมวธิกีำรตรวจสอบส�ำหรบั
เรื่องเหล่ำนี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม

เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส�ำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

รายได้จากการขาย
รำยได้จำกกำรขำยถือเป็นรำยกำรบัญชีที่มีสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทฯเนื่องจำกจ�ำนวนรำยได้ที่บันทึก 
ในบัญชีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อก�ำไรขำดทุนประจ�ำปีของบริษัทฯ นอกจำกน้ีควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบ
หลักในกำรผลิตและกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมกำรรีดอลูมิเนียมคอยล์และแผ่น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรำยได้
จำกกำรขำยของบริษัทฯ ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมส�ำคัญในกำรตรวจสอบกำรรับรู้รำยได้ของบริษัทฯโดยเฉพำะเรื่อง
งวดเวลำในกำรรับรู้รำยได้

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบกำรรบัรูร้ำยได้ของบริษัทฯโดยกำรประเมนิและทดสอบระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิทัฯ 
ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรำยได้โดยกำรสอบถำมผู้รับผิดชอบ ท�ำควำมเข้ำใจและเลือกตัวอย่ำงมำสุ่มทดสอบกำร
ปฏิบัติตำมกำรควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว้ และข้ำพเจ้ำได้สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยที่เกิด
ขึ้นในระหว่ำงปีและขยำยขอบเขตกำรตรวจสอบส�ำหรับรำยกำรขำยที่เกิดขึ้นช่วงใกล้ส้ินรอบระยะเวลำบัญชี 
ประกอบกับได้สอบทำนใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภำยหลังวันสิ้นรอบระยะเวลำบัญชี รวมถึงวิเครำะห์เปรียบเทียบ
ข้อมูลบัญชีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ

สินค้าคงเหลือ
กำรประมำณกำรมลูค่ำสทุธทิีค่ำดว่ำจะได้รับของสินค้ำคงเหลือตำมท่ีเปิดเผยไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิข้อ 9  
ต้องอำศัยดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร ประกอบกับสินค้ำคงเหลือส่วนใหญ่ของบริษัทฯเป็นผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม 
กึง่ส�ำเรจ็รปู โดยมวัีตถดุบิหลกัในกำรผลติเป็นอลมูเินยีมอนิกอทซึง่มรีำคำอ้ำงองิตำมรำคำตลำดโลก จงึอำจท�ำให้
เกิดควำมเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่ำของค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ

ข้ำพเจ้ำได้ประเมนิวธิกีำรและข้อสมมตทิีฝ่่ำยบรหิำรใช้ในกำรพจิำรณำค่ำเผือ่กำรลดลงของมลูค่ำสนิค้ำคงเหลอืโดย 
กำรท�ำควำมเข้ำใจเกณฑ์ทีใ่ช้ในกำรพจิำรณำค่ำเผือ่กำรลดลงของมลูค่สนิค้ำคงเหลอื รวมถงึสอบทำนควำมสม�ำ่เสมอของ 
กำรใช้เกณฑ์ดงักล่ำว วเิครำะห์เปรยีบเทยีบข้อมลูระยะเวลำกำรถอืครองและกำรเคลือ่นไหวของสินค้ำคงเหลอืเพ่ือระบถุงึ 
กลุม่สนิค้ำทีมี่ข้อบ่งชีว่้ำมีกำรหมนุเวยีนของสนิค้ำทีช้่ำกว่ำปกต ิและวเิครำะห์เปรยีบเทยีบจ�ำนวนเงินสทุธท่ีิกิจกำร 
ได้รับจำกกำรขำยสินค้ำและแนวโน้มของดัชนีรำคำของวัตถุดิบหลักซึ่งถูกใช้ในกำรก�ำหนดรำคำขำยตำมสัญญำ
ภำยหลังวันที่ในงบกำรเงินกับรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้ำ 

ข้อมูลอื่น 
ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึง 
งบกำรเงินและรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรำยงำนนั้น) ซึ่งคำดว่ำจะถูกจัดเตรียมให้กับข้ำพเจ้ำภำย 
หลังวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีนี้

ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะกำรให้ควำม 
เชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนั้นมี
ควำมขดัแย้งทีม่สีำระส�ำคญักบังบกำรเงนิหรอืกบัควำมรูท้ีไ่ด้รบัจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรอืไม่ หรอืปรำกฏ
ว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่ 

เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯตำมที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว และหำกสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัด 
ตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส�ำคัญ ข้ำพเจ้ำจะสื่อสำรเรือ่งดงักล่ำวให้ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดแูลทรำบเพื่อให้มีกำร
ด�ำเนินกำรแก้ไขที่เหมำะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดท�ำและน�ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับกำรควบคมุภำยในทีผู้่บริหำรพิจำรณำว่ำจ�ำเป็นเพือ่ให้สำมำรถจดัท�ำงบ
กำรเงนิทีป่รำศจำกกำรแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระส�ำคญัไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทุจรติหรอืข้อผิดพลำด

ในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิ ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมนิควำมสำมำรถของบริษทัฯในกำรด�ำเนนิงำนต่อเนือ่ง กำร 
เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส�ำหรับกิจกำร 
ที่ด�ำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดด�ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด�ำเนินงำน
ต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ได้ควำมเชือ่มัน่อย่ำงสมเหตสุมผลว่ำงบกำรเงนิโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสำระส�ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทจุรติหรอืข้อผดิพลำด และเสนอ
รำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมั่นใน
ระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริต
หรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส�ำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ
รำยกำรหรอืทกุรำยกำรรวมกนัจะมผีลต่อกำรตดัสนิใจทำงเศรษฐกจิของผูใ้ช้งบกำรเงนิจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้

ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยง                                           
ผู้ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้ด้วย

 • ระบุและประเมินควำมเสี่ยงที่อำจมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญในงบ
  กำรเงิน ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบ 
  เพือ่ตอบสนองต่อควำมเสีย่งเหล่ำนัน้ และได้หลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมำะสมเพือ่เป็น 
  เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเหน็ของข้ำพเจ้ำ ควำมเสีย่งทีไ่ม่พบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระส�ำคญั 
  ซึง่เป็นผลมำจำกกำรทจุรติจะสงูกว่ำควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกข้อผดิพลำด เน่ืองจำกกำรทจุริตอำจเกีย่วกบั 
  กำรสมรูร่้วมคิดกำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรต้ังใจละเว้นกำรแสดงข้อมลู กำรแสดงข้อมลูทีไ่ม่ 
  ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน

 • ท�ำควำมเข้ำใจเกีย่วกบัระบบกำรควบคมุภำยในทีเ่กีย่วข้องกบักำรตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีำรตรวจ 
  สอบให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมม ี
  ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ

 • ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณ 
  กำรทำงบัญชีและกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหำรจัดท�ำ

 •  สรปุเกีย่วกบัควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชสี�ำหรบักจิกำรทีด่�ำเนนิงำนต่อเนือ่งของผูบ้รหิำร  
  และสรปุจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีไ่ด้รบัว่ำมคีวำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส�ำคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุำรณ์หรอื 
  สถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อควำมสำมำรถของบริษัทฯในกำร 
  ด�ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส�ำคัญ ข้ำพเจ้ำจะ 
  ต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชขีองข้ำพเจ้ำถงึกำรเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้องในงบกำรเงนิ  
  หรือหำกเห็นว่ำกำรเปิดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป  
  ข้อสรปุของข้ำพเจ้ำขึน้อยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีไ่ด้รบัจนถงึวนัทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบัญชขีอง 
  ข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดกำร 
  ด�ำเนินงำนต่อเนื่องได้

 • ประเมนิกำรน�ำเสนอ โครงสร้ำงและเนือ้หำของงบกำรเงนิโดยรวม รวมถงึกำรเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง  
  ตลอดจนประเมนิว่ำงบกำรเงนิแสดงรำยกำรและเหตกุำรณ์ทีเ่กิดข้ึนโดยถูกต้องตำมทีค่วรหรอืไม่ 

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลในเรื่องต่ำงๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ 
ตำมทีไ่ด้วำงแผนไว้ ประเดน็ทีมี่นัยส�ำคญัทีพ่บจำกกำรตรวจสอบรวมถงึข้อบกพร่องทีมี่นยัส�ำคญัในระบบกำรควบคมุ 
ภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับควำมเป็นอิสระและได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรื่องอ่ืน
ซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำร
ที่ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำขำดควำมเป็นอิสระ

จำกเรื่องทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในกำร 
ตรวจสอบงบกำรเงนิในงวดปัจจบุนัและก�ำหนดเป็นเรือ่งส�ำคญัในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธบิำยเรือ่งเหล่ำนีไ้ว้ใน 
รำยงำนของผูส้อบบญัช ีเว้นแต่กฎหมำยหรอืข้อบงัคบัห้ำมไม่ให้เปิดเผยเรือ่งดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือในสถำนกำรณ์ 
ทีย่ำกทีจ่ะเกดิขึน้ ข้ำพเจ้ำพจิำรณำว่ำไม่ควรสือ่สำรเรือ่งดงักล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท�ำดงักล่ำว 
สำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตสุมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ทีผู่ม้ส่ีวนได้เสยีสำธำรณะ
จะได้จำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว

ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรน�ำเสนอรำยงำนฉบับนี้

ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5419

บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 26 กุมภำพันธ์ 2561

      (หน่วย : บำท) 
         หมำยเหตุ 2560 2559 

สินทรัพย์   

สินทรัพย์หมุนเวียน    

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 7     4,636,752           637,163  

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 6, 8 311,382,584     300,362,481  

สินค้ำคงเหลือ 9 653,067,585     486,250,231  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 10  27,287,448       20,317,280  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  996,374,369     807,567,155  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 11  856,336,825     893,058,994  

สินทรัพย์ไม่ม ีต ัวตน 12  5,238,284         6,463,529  

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 19  1,090,871  -   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  32,459,716 969,500

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  895,125,696 900,492,023  

รวมสินทรัพย์  1,891,500,065    1,708,059,178  

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หนี้สินหมุนเวียน    

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 13 8,594,453 130,875  

เจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีทส์ 13 606,803,257  449,001,118  

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น  6, 14 107,125,401 78,617,760  

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 15 28,080,000       28,080,000  

หนี้ส ินหมุนเวียนอื่น  24,668,097         1,500,078  

รวมหนี้สินหมุนเวียน  775,271,208     557,329,831  

หนี้สินไม่หมุนเวียน    

เงินกู้ยืมระยะยำว-สุทธิจำกส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี  15 16,720,000 44,800,000

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวพนักงำน 16    27,428,985 27,423,029 

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 19 -  6,534,683  

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   2,503,922 2,098,464  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  46,652,907   80,856,176  

รวมหนี้สิน  821,924,115 638,186,007  

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

ทุนเรือนหุ้น    

  ทุนจดทะเบียน    

    หุ้นสำมัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 5 บำท   500,000,000  500,000,000  

    ทุนออกจ�ำหน่ำยและช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว    

   หุ้นสำมัญ 99,902,123 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 5 บำท   499,510,615 499,510,615  

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ   374,400,000 374,400,000  

ก�ำไรสะสม    

  จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตำมกฎหมำย 17  50,000,000      50,000,000  

   ยังไม่ได้จัดสรร    145,665,335 145,962,556  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  1,069,575,950  1,069,873,171  

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,891,500,065 1,708,059,178

      -   -

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

      (หน่วย : บำท) 
         หมำยเหตุ 2560 2559 
ก�าไรขาดทุน:    
รายได้  
รำยได้จำกกำรขำย 6, 20 1,562,625,671 1,463,133,553  
รำยได้อื่น    
  ก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน  9,545,833   - 
  ก�ำไรจำกสัญญำแลกเปลี่ยนรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์     -  453,164 
  ก�ำไรจำกกำรขำยสินทรัพย์  1,351,657  -  
  อื่นๆ  5,876,908       3,418,709  
รวมรายได้   1,579,400,069 1,467,005,426 
ค่าใช้จ่าย    
ต้นทุนขำย  1,463,451,367  1,358,596,559  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย   11,172,655 14,702,966  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร  60,867,567 61,865,108  
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน  - 3,113,388  
ขำดทุนจำกสัญญำแลกเปลี่ยนรำคำสินค้ำในโภคภัณฑ์                26,797,272 -  
รวมค่าใช้จ่าย  1,562,288,861 1,438,278,021  
ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้          17,111,208 28,727,405  
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน  (13,045,740) (9,689,418) 
ก�าไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้  4,065,468 19,037,987  
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้ 19 7,625,554 (580,525) 
ก�าไรส�าหรับปี  11,691,022 18,457,462

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :    
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง    
ผลก�ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย       16 -  1,461,871  
หัก : ผลกระทบของภำษีเงินได้ 19 -  (292,374) 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  - 1,169,497 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  11,691,022 19,626,959

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
ก�ำไรสุทธิ 21 0.12 0.18 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน   
ก�ำไรก่อนภำษี  4,065,468 19,037,987  
รำยกำรปรับกระทบก�ำไรก่อนภำษีเป็นเงินสดรับ (จ่ำย)  
  จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน    
  ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย  103,973,291 105,802,507 
    ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยเครื่องจักรและอุปกรณ์                (1,351,657) - 
    ขำดทุนจำกกำรตัดจ�ำหน่ำยอุปกรณ์              122,004  - 
    ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)             (517,105) 517,105 
    กำรปรับลดสินค้ำคงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ           3,041,817  10,133,329 
    (ก�ำไร) ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง         (4,177,336) 1,897,147 
    ขำดทุนจำกสัญญำแลกเปลี่ยนรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  18,007,128  - 
    รำยได้จำกเงินอุดหนุนรัฐบำล       (251,972)  (120,487)
    ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย  13,045,740 6,972,451 
    ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวพนักงำน                   3,134,156 3,433,558 
ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์    
  และหนี้สินด�ำเนินงำน  139,091,534  147,673,597 
สินทรัพย์ด�ำเนินงำน (เพิ่มขึ้น) ลดลง    
  ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น  (10,698,276) (8,236,872)
  สินค้ำคงเหลือ  (172,744,020)  (182,399,717)
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (6,962,458) (8,822,149)
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (90,000) (260,000)
หนี้สินด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)    
  เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น  20,013,884  (14,029,375)
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น  1,097,380 5,031,676 
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  (2,470,770) (4,288,514)
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงำน  (32,762,726) (65,331,354)
   จ่ำยดอกเบี้ย  (12,648,505) (6,777,588)
   จ่ำยภำษีเงินได้  (7,710)         (470)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน             (45,418,941) (72,109,412)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  
เงินมัดจ�ำค่ำซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น  (31,400,216) - 
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์  (55,016,147) (10,772,519)
เงินรับจำกกำรขำยเครื่องจักรและอุปกรณ์  1,355,742 -
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (51,300)  (202,400)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (85,111,921) (10,974,919)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)   8,463,578 (21,042,956)
เจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น  166,125,724 134,920,997 
ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำว  (28,080,000) (35,350,000)
เงินปันผลจ่ำย  (11,978,851)  - 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน              134,530,451 78,528,041 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ         3,999,589  (4,556,290)
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี  637,163 5,193,453 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี  4,636,752 637,163 
     ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม    
รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด    
  เจ้ำหนี้ค่ำซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์  8,199,670       2,866 
    เงินปันผลค้ำงจ่ำย  9,392            -
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท วโรปกรณ์ จ�ำกัด (มหำชน)

ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัท วโรปกรณ์ จ�ำกัด (มหำชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะ 
กำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 งบก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้ และงบกระแส 
เงนิสด ส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิรวมถงึหมำยเหตสุรปุนโยบำยกำรบญัชทีีส่�ำคญั

ข้ำพเจ้ำเหน็ว่ำงบกำรเงนิข้ำงต้นนีแ้สดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 ผลกำรด�ำเนนิงำนและกระแสเงนิสด  
ส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษิทั วโรปกรณ์ จ�ำกดั (มหำชน) โดยถกูต้องตำมทีค่วรในสำระส�ำคญัตำมมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระ                        
จำกบริษัทฯตำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณของผู ้ประกอบวิชำชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี                                       
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณอ่ืน ๆ                                                                                
ตำมที่ระบุในข้อก�ำหนดนั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสม                                                                                             
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 
เรือ่งส�ำคญัในกำรตรวจสอบคอืเรือ่งต่ำงๆ ท่ีมนียัส�ำคญัท่ีสดุตำมดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีของข้ำพเจ้ำในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงนิส�ำหรบังวดปัจจบุนั ข้ำพเจ้ำได้น�ำเรือ่งเหล่ำนีม้ำพจิำรณำในบรบิทของกำรตรวจสอบงบกำรเงนิ
โดยรวมและในกำรแสดงควำมเหน็ของข้ำพเจ้ำ ทัง้นี ้ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเหน็แยกต่ำงหำกส�ำหรบัเรือ่งเหล่ำนี้ 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ 
งบการเงนิในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึง่ได้รวมควำมรบัผดิชอบทีเ่ก่ียวกับเรือ่งเหล่ำนีด้้วย กำรปฏบิตังิำนของข้ำพเจ้ำ
ได้รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 
ข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระส�ำคญัในงบกำรเงนิ ผลของวธิกีำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึง่ได้รวมวธิกีำรตรวจสอบส�ำหรบั
เรื่องเหล่ำนี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม

เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส�ำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

รายได้จากการขาย
รำยได้จำกกำรขำยถือเป็นรำยกำรบัญชีที่มีสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทฯเนื่องจำกจ�ำนวนรำยได้ที่บันทึก 
ในบัญชีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อก�ำไรขำดทุนประจ�ำปีของบริษัทฯ นอกจำกนี้ควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบ
หลักในกำรผลิตและกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมกำรรีดอลูมิเนียมคอยล์และแผ่น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรำยได้
จำกกำรขำยของบริษัทฯ ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมส�ำคัญในกำรตรวจสอบกำรรับรู้รำยได้ของบริษัทฯโดยเฉพำะเรื่อง
งวดเวลำในกำรรับรู้รำยได้

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบกำรรบัรูร้ำยได้ของบรษิทัฯโดยกำรประเมนิและทดสอบระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิทัฯ 
ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรำยได้โดยกำรสอบถำมผู้รับผิดชอบ ท�ำควำมเข้ำใจและเลือกตัวอย่ำงมำสุ่มทดสอบกำร
ปฏิบัติตำมกำรควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว้ และข้ำพเจ้ำได้สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยที่เกิด
ขึ้นในระหว่ำงปีและขยำยขอบเขตกำรตรวจสอบส�ำหรับรำยกำรขำยที่เกิดขึ้นช่วงใกล้ส้ินรอบระยะเวลำบัญชี 
ประกอบกับได้สอบทำนใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภำยหลังวันสิ้นรอบระยะเวลำบัญชี รวมถึงวิเครำะห์เปรียบเทียบ
ข้อมูลบัญชีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ

สินค้าคงเหลือ
กำรประมำณกำรมลูค่ำสทุธทิีค่ำดว่ำจะได้รบัของสนิค้ำคงเหลอืตำมทีเ่ปิดเผยไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิข้อ 9  
ต้องอำศัยดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร ประกอบกับสินค้ำคงเหลือส่วนใหญ่ของบริษัทฯเป็นผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม 
ก่ึงส�ำเร็จรปู โดยมวีตัถดุบิหลกัในกำรผลติเป็นอลมูเินยีมอนิกอทซึง่มรีำคำอ้ำงองิตำมรำคำตลำดโลก จงึอำจท�ำให้
เกิดควำมเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่ำของค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ

ข้ำพเจ้ำได้ประเมนิวธิกีำรและข้อสมมตทิีฝ่่ำยบรหิำรใช้ในกำรพจิำรณำค่ำเผือ่กำรลดลงของมลูค่ำสนิค้ำคงเหลอืโดย 
กำรท�ำควำมเข้ำใจเกณฑ์ทีใ่ช้ในกำรพจิำรณำค่ำเผือ่กำรลดลงของมลูค่สนิค้ำคงเหลอื รวมถงึสอบทำนควำมสม�ำ่เสมอของ 
กำรใช้เกณฑ์ดังกล่ำว วิเครำะห์เปรยีบเทยีบข้อมูลระยะเวลำกำรถอืครองและกำรเคลือ่นไหวของสนิค้ำคงเหลอืเพ่ือระบถุงึ 
กลุม่สนิค้ำท่ีมีข้อบ่งชีว่้ำมีกำรหมุนเวยีนของสนิค้ำท่ีช้ำกว่ำปกติ และวเิครำะห์เปรยีบเทียบจ�ำนวนเงินสทุธิท่ีกจิกำร 
ได้รับจำกกำรขำยสินค้ำและแนวโน้มของดัชนีรำคำของวัตถุดิบหลักซึ่งถูกใช้ในกำรก�ำหนดรำคำขำยตำมสัญญำ
ภำยหลังวันที่ในงบกำรเงินกับรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้ำ 

ข้อมูลอื่น 
ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึง 
งบกำรเงินและรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรำยงำนนั้น) ซึ่งคำดว่ำจะถูกจัดเตรียมให้กับข้ำพเจ้ำภำย 
หลังวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีนี้

ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะกำรให้ควำม 
เชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนั้นมี
ควำมขดัแย้งทีม่สีำระส�ำคญักบังบกำรเงนิหรอืกบัควำมรูท้ีไ่ด้รบัจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรอืไม่ หรอืปรำกฏ
ว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่ 

เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯตำมที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว และหำกสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัด 
ตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส�ำคัญ ข้ำพเจ้ำจะสื่อสำรเรือ่งดงักล่ำวให้ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดแูลทรำบเพื่อให้มีกำร
ด�ำเนินกำรแก้ไขที่เหมำะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดท�ำและน�ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบักำรควบคมุภำยในทีผู่บ้รหิำรพจิำรณำว่ำจ�ำเป็นเพือ่ให้สำมำรถจดัท�ำงบ
กำรเงนิทีป่รำศจำกกำรแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระส�ำคญัไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทจุรติหรอืข้อผิดพลำด

ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน ผูบ้รหิำรรบัผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบรษิทัฯในกำรด�ำเนนิงำนต่อเนือ่ง กำร 
เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส�ำหรับกิจกำร 
ที่ด�ำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดด�ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด�ำเนินงำน
ต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ได้ควำมเชือ่มัน่อย่ำงสมเหตสุมผลว่ำงบกำรเงนิโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอันเป็นสำระส�ำคญัหรอืไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจรติหรอืข้อผดิพลำด และเสนอ
รำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมั่นใน
ระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริต
หรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส�ำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ
รำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมผีลต่อกำรตดัสนิใจทำงเศรษฐกจิของผูใ้ช้งบกำรเงนิจำกกำรใช้งบกำรเงนิเหล่ำนี้

ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเย่ียง                                           
ผู้ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้ด้วย

 • ระบุและประเมินควำมเสี่ยงท่ีอำจมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญในงบ
  กำรเงิน ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบ 
  เพือ่ตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนัน้ และได้หลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมำะสมเพือ่เป็น 
  เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเหน็ของข้ำพเจ้ำ ควำมเส่ียงทีไ่ม่พบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระส�ำคญั 
  ซึง่เป็นผลมำจำกกำรทจุรติจะสงูกว่ำควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกข้อผดิพลำด เนือ่งจำกกำรทจุรติอำจเกีย่วกบั 
  กำรสมรู้ร่วมคดิกำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตัง้ใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมลูทีไ่ม่ 
  ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน

 • ท�ำควำมเข้ำใจเกีย่วกบัระบบกำรควบคมุภำยในทีเ่กีย่วข้องกบักำรตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธีิกำรตรวจ 
  สอบให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมม ี
  ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ

 • ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณ 
  กำรทำงบัญชีและกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหำรจัดท�ำ

 •  สรปุเกีย่วกบัควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชสี�ำหรบักจิกำรทีด่�ำเนนิงำนต่อเนือ่งของผูบ้ริหำร  
  และสรปุจำกหลกัฐำนกำรสอบบัญชีทีไ่ด้รบัว่ำมคีวำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส�ำคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุำรณ์หรือ 
  สถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อควำมสำมำรถของบริษัทฯในกำร 
  ด�ำเนินงำนต่อเนื่องหรือไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส�ำคัญ ข้ำพเจ้ำจะ 
  ต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรำยงำนของผูส้อบบญัชขีองข้ำพเจ้ำถงึกำรเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้องในงบกำรเงนิ  
  หรือหำกเห็นว่ำกำรเปิดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป  
  ข้อสรปุของข้ำพเจ้ำข้ึนอยู่กับหลกัฐำนกำรสอบบัญชทีีไ่ด้รบัจนถงึวนัทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบญัชขีอง 
  ข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดกำร 
  ด�ำเนินงำนต่อเนื่องได้

 • ประเมินกำรน�ำเสนอ โครงสร้ำงและเนือ้หำของงบกำรเงนิโดยรวม รวมถงึกำรเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง  
  ตลอดจนประเมนิว่ำงบกำรเงนิแสดงรำยกำรและเหตกุำรณ์ท่ีเกดิขึน้โดยถกูต้องตำมทีค่วรหรือไม่ 

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลในเรื่องต่ำงๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ 
ตำมทีไ่ด้วำงแผนไว้ ประเดน็ทีม่นียัส�ำคญัทีพ่บจำกกำรตรวจสอบรวมถงึข้อบกพร่องทีม่นียัส�ำคัญในระบบกำรควบคมุ 
ภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับควำมเป็นอิสระและได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น
ซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำร
ที่ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำขำดควำมเป็นอิสระ

จำกเรื่องทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในกำร 
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจบุนัและก�ำหนดเป็นเรือ่งส�ำคญัในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธบิำยเรือ่งเหล่ำนีไ้ว้ใน 
รำยงำนของผูส้อบบญัช ีเว้นแต่กฎหมำยหรอืข้อบงัคบัห้ำมไม่ให้เปิดเผยเรือ่งดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรอืในสถำนกำรณ์ 
ทีย่ำกทีจ่ะเกดิขึน้ ข้ำพเจ้ำพจิำรณำว่ำไม่ควรสือ่สำรเรือ่งดงักล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท�ำดงักล่ำว 
สำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตสุมผลว่ำจะมผีลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ทีผู่ม้ส่ีวนได้เสยีสำธำรณะ
จะได้จำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว

ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรน�ำเสนอรำยงำนฉบับนี้

ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5419

บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 26 กุมภำพันธ์ 2561

      (หน่วย : บำท) 
         หมำยเหตุ 2560 2559 

สินทรัพย์   

สินทรัพย์หมุนเวียน    

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 7     4,636,752           637,163  

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 6, 8 311,382,584     300,362,481  

สินค้ำคงเหลือ 9 653,067,585     486,250,231  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 10  27,287,448       20,317,280  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  996,374,369     807,567,155  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 11  856,336,825     893,058,994  

สินทรัพย์ไม่ม ีต ัวตน 12  5,238,284         6,463,529  

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 19  1,090,871  -   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  32,459,716 969,500

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  895,125,696 900,492,023  

รวมสินทรัพย์  1,891,500,065    1,708,059,178  

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หนี้สินหมุนเวียน    

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 13 8,594,453 130,875  

เจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีทส์ 13 606,803,257  449,001,118  

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น  6, 14 107,125,401 78,617,760  

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 15 28,080,000       28,080,000  

หนี้ส ินหมุนเวียนอื่น  24,668,097         1,500,078  

รวมหนี้สินหมุนเวียน  775,271,208     557,329,831  

หนี้สินไม่หมุนเวียน    

เงินกู้ยืมระยะยำว-สุทธิจำกส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี  15 16,720,000 44,800,000

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวพนักงำน 16    27,428,985 27,423,029 

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 19 -  6,534,683  

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   2,503,922 2,098,464  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  46,652,907   80,856,176  

รวมหนี้สิน  821,924,115 638,186,007  

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

ทุนเรือนหุ้น    

  ทุนจดทะเบียน    

    หุ้นสำมัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 5 บำท   500,000,000  500,000,000  

    ทุนออกจ�ำหน่ำยและช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว    

   หุ้นสำมัญ 99,902,123 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 5 บำท   499,510,615 499,510,615  

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ   374,400,000 374,400,000  

ก�ำไรสะสม    

  จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตำมกฎหมำย 17  50,000,000      50,000,000  

   ยังไม่ได้จัดสรร    145,665,335 145,962,556  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  1,069,575,950  1,069,873,171  

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,891,500,065 1,708,059,178

      -   -

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

      (หน่วย : บำท) 
         หมำยเหตุ 2560 2559 
ก�าไรขาดทุน:    
รายได้  
รำยได้จำกกำรขำย 6, 20 1,562,625,671 1,463,133,553  
รำยได้อื่น    
  ก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน  9,545,833   - 
  ก�ำไรจำกสัญญำแลกเปลี่ยนรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์     -  453,164 
  ก�ำไรจำกกำรขำยสินทรัพย์  1,351,657  -  
  อื่นๆ  5,876,908       3,418,709  
รวมรายได้   1,579,400,069 1,467,005,426 
ค่าใช้จ่าย    
ต้นทุนขำย  1,463,451,367  1,358,596,559  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย   11,172,655 14,702,966  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร  60,867,567 61,865,108  
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน  - 3,113,388  
ขำดทุนจำกสัญญำแลกเปลี่ยนรำคำสินค้ำในโภคภัณฑ์                26,797,272 -  
รวมค่าใช้จ่าย  1,562,288,861 1,438,278,021  
ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้          17,111,208 28,727,405  
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน  (13,045,740) (9,689,418) 
ก�าไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้  4,065,468 19,037,987  
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้ 19 7,625,554 (580,525) 
ก�าไรส�าหรับปี  11,691,022 18,457,462

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :    
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง    
ผลก�ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย       16 -  1,461,871  
หัก : ผลกระทบของภำษีเงินได้ 19 -  (292,374) 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  - 1,169,497 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  11,691,022 19,626,959

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
ก�ำไรสุทธิ 21 0.12 0.18 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน   
ก�ำไรก่อนภำษี  4,065,468 19,037,987  
รำยกำรปรับกระทบก�ำไรก่อนภำษีเป็นเงินสดรับ (จ่ำย)  
  จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน    
  ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย  103,973,291 105,802,507 
    ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยเครื่องจักรและอุปกรณ์                (1,351,657) - 
    ขำดทุนจำกกำรตัดจ�ำหน่ำยอุปกรณ์              122,004  - 
    ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)             (517,105) 517,105 
    กำรปรับลดสินค้ำคงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ           3,041,817  10,133,329 
    (ก�ำไร) ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง         (4,177,336) 1,897,147 
    ขำดทุนจำกสัญญำแลกเปลี่ยนรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  18,007,128  - 
    รำยได้จำกเงินอุดหนุนรัฐบำล       (251,972)  (120,487)
    ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย  13,045,740 6,972,451 
    ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวพนักงำน                   3,134,156 3,433,558 
ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์    
  และหนี้สินด�ำเนินงำน  139,091,534  147,673,597 
สินทรัพย์ด�ำเนินงำน (เพิ่มขึ้น) ลดลง    
  ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น  (10,698,276) (8,236,872)
  สินค้ำคงเหลือ  (172,744,020)  (182,399,717)
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (6,962,458) (8,822,149)
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (90,000) (260,000)
หนี้สินด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)    
  เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น  20,013,884  (14,029,375)
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น  1,097,380 5,031,676 
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  (2,470,770) (4,288,514)
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงำน  (32,762,726) (65,331,354)
   จ่ำยดอกเบี้ย  (12,648,505) (6,777,588)
   จ่ำยภำษีเงินได้  (7,710)         (470)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน             (45,418,941) (72,109,412)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  
เงินมัดจ�ำค่ำซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น  (31,400,216) - 
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์  (55,016,147) (10,772,519)
เงินรับจำกกำรขำยเครื่องจักรและอุปกรณ์  1,355,742 -
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (51,300)  (202,400)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (85,111,921) (10,974,919)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)   8,463,578 (21,042,956)
เจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น  166,125,724 134,920,997 
ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำว  (28,080,000) (35,350,000)
เงินปันผลจ่ำย  (11,978,851)  - 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน              134,530,451 78,528,041 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ         3,999,589  (4,556,290)
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี  637,163 5,193,453 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี  4,636,752 637,163 
     ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม    
รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด    
  เจ้ำหนี้ค่ำซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์  8,199,670       2,866 
    เงินปันผลค้ำงจ่ำย  9,392            -
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท จุฑานาวี จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั จฑุานาว ีจ�ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุม่
บริษัท) และของเฉพาะบริษัท จุฑานาวี จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ 
และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัและหมายเหตปุระกอบงบการเงิน
รวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ 
ของบริษัท จุฑานาวี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท จุฑานาวี จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 ผลการด�าเนินงานรวม และผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิด
ชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความ
เป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่
เกีย่วข้องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการและข้าพเจ้าได้ปฏบิติัตามความรบัผดิชอบด้านจรรยา
บรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม 
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

โดยมิใช่เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 ซึ่งอธิบายถึง
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน เน่ืองจากกลุ่มบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามที่ก�าหนดของสัญญากับทาง 
สถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ ซึ่งมีสองธนาคาร โดยจ�านวน 61.89 ล้านบาท หลังวันที่ในงบการเงินได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้ว 
และจ�านวน 297.39 ล้านบาท อยู่ระหว่างการเจรจาขอผ่อนผัน กลุ่มบริษัทคาดว่าจะสามารถเจรจาได้

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจ
สอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส�าหรบังวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้น�าเรือ่งเหล่านีม้าพิจารณาในบรบิทของการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้ 

ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 กลุ่มบริษัท มีรายได้จากการให้บริการเรือจ้างเหมาเป็นระยะเวลา
จ�านวน 295 ล้านบาท ซึ่งเป็นจ�านวนที่มีนัยส�าคัญ มีผลมาจากปัจจัยโดยค่าระวางเรือซึ่งเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าระวาง
เรือในตลาดโลก นอกจากนี้ จากแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานการณ์การแข่งขันใน
อุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลที่รุนแรงขึ้น ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงพิจารณาเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้รบัความเชือ่มัน่เกีย่วกบัการรบัรูร้ายได้จากการให้บรกิารเรอืจ้างเหมาเป็นระยะเวลาเกีย่วกบัการเกดิขึน้จรงิและ
ความครบถ้วนของรายได้ โดย
 • ท�าความเข้าใจในระบบการรับงานและระบบการรับรู้รายได้
 • ทดสอบการควบคุมที่ส�าคัญเกี่ยวกับการเกิดขึ้นจริงและความครบถ้วนของรายได้
 • วเิคราะห์และทดสอบการค�านวณของระยะเวลาการเดนิเรอื ปรมิาณการขนส่งกบัอตัราการสิน้เปลอืงของน�า้มนัทีใ่ช้ 
  ว่าสอดคล้องกับรายได้ที่เกิดขึ้น

การด้อยค่าเรือ 

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจพาณิชย์นาวี โดยมีเรือเดินทะเลจ�านวน  
5 ล�า เป็นสินทรัพย์สุทธิจ�านวน 1,657 ล้านบาท ในงบการเงินรวมคิดเป็นร้อยละ 92.33 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งบริษัทฯ  
มีผลการด�าเนินงานขาดทุนสุทธิติดต่อกันหลายปีท�าให้มีข้อบ่งชี้ในเรื่องของการด้อยค่า การวัดการด้อยค่าของสินทรัพย์จึง
ใช้วธิวีดัมลูค่าจากรายงานประเมนิการสอบทานมลูค่าทรพัย์สนิโดยใช้หลกัเกณฑ์การประเมนิเพือ่ก�าหนดมลูค่าตลาด ดงันัน้ 
ข้าพเจ้าจึงพิจารณาเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากการประเมินสภาพของทรัพย์สินเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรม
ของทรพัย์สนิมีความซบัซ้อน และเป็นการใช้ดลุยพนิจิทีม่นียัส�าคญัภายใต้ข้อสมมตฐิานทีถ่กูกระทบโดยสภาพเศรษฐกจิโลก
และตลาดซื้อขายเรือในอนาคต ซ่ึงบริษัทด�าเนินการทดสอบการด้อยค่าของเรือโดยผู้เช่ียวชาญตามหลักเกณฑ์ของมูลค่า
ตลาดและใช้ดุลยพินิจที่มีนัยส�าคัญในการประเมินสภาพขององค์ประกอบหลักของเรือ

ข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจและประเมินในเรื่องดังต่อไปนี้
 • ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินมูลค่าตลาดของกลุ่มบริษัท โดยการท�าความเข้าใจในกระบวนการที่ท�าให้ได้มา 
  ซึ่งตัวเลขดังกล่าว เปรียบเทียบข้อสมมติฐานดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของกลุ่มบริษัท  
  ผลการด�าเนนิงานทีเ่กดิข้ึนจรงิ เพือ่ประเมนิการใช้ดุลยพนิจิของฝ่ายบรหิารในการพจิารณาว่าราคาทนุของทรัพย์สิน 
  กับราคาที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • ซักถามผู้บริหารเก่ียวกับความเหมาะสมของสมมติฐานที่ส�าคัญส�าหรับการค�านวณมูลค่ายุติธรรมเพ่ือทดสอบ 
  การด้อยค่าเรือ และเปรียบเทียบมูลค่ากับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย เพ่ือน�ามาค�านวณการปรับลด 
  มูลค่าองค์ประกอบหลักตามสภาพของเรือ

ข้อมูลอื่น

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมลูอืน่ ข้อมลูอืน่ประกอบด้วย ข้อมลูซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ�าปีของกลุม่บรษิทั (แต่ไม่รวม
ถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งข้าพเจ้าได้รับก่อนวันที่ 
ในรายงานของผู้สอบบัญชี และข้อมูลอื่นในรายงานประจ�าปีส่วนที่เหลือ ซึ่งคาดว่าจะถูกเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่
ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือ
ปรากฏว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

หากในการปฏิบัติงานข้างต้นต่อข้อมูลอื่นที่ข้าพเจ้าได้รับก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่น
มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่อง 
ดังกล่าวที่ต้องรายงาน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผูบ้ริหารมหีน้าทีรั่บผดิชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านีโ้ดยถกูต้องตาม
ที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้
สามารถจัดท�างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการท่ีปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคัญ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัท
และบริษัทในการด�าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และการใช้
เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่
สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิ
พลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลคอืความเชือ่
มัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมลู
ท่ีขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคญัท่ีมอียูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเทจ็จริงอาจเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาดและ
ถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวม
กันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 • ระบแุละประเมนิความเส่ียงจากการแสดงข้อมลูท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิรวมและงบการ 
  เงนิเฉพาะกจิการไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบ 
  สนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 
  ของข้าพเจ้า ความเสีย่งทีไ่ม่พบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะสงูกว่าความ 
  เสีย่งทีเ่กดิจากข้อผดิพลาด เนือ่งจากการทจุรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การ 
  ตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 • ท�าความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวิธกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบั 
  สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในของกลุม่บรษิทั
 • ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชแีละ 
  การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร
 • สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งของผูบ้รหิารจากหลกัฐานการ 
  สอบบญัชทีีไ่ด้รบั ว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกดิข้อ 
  สงสัยอย่างมนียัส�าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด�าเนนิงานต่อเนือ่งหรอืไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อ 
  สรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสงัเกต 
  ถงึการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีเ่กีย่วข้องหรอืถ้าการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวไม่ 
  เพยีงพอ ความเหน็ของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรปุของข้าพเจ้าขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบัจนถงึ 
  วนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุม่ 
  บริษัทและบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง
 • ประเมนิการน�าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผย 
  ข้อมูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตกุารณ์ในรปูแบบทีท่�าให้มกีารน�าเสนอข้อมลู 
  โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
 • ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัข้อมลูทางการเงนิของกจิการภายในกลุม่หรอืกจิกรรมทาง 
  ธรุกจิภายในกลุม่บรษิทัเพือ่แสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ข้าพเจ้ารบัผดิชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคมุ 
  ดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่ส�าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีไ่ด้วางแผนไว้ ประเดน็ทีม่นียัส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถงึข้อบกพร่องทีม่นียัส�าคญัในระบบการควบคมุภายใน 
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารบัรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามข้อก�าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้องกบัความเป็น 
อสิระและได้สือ่สารกบัผู้มีหน้าท่ีในการก�ากบัดแูลเกีย่วกบัความสมัพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ข้าพเจ้าเชือ่ว่ามเีหตผุลที่ 
บคุคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข้่าพเจ้าใช้เพือ่ป้องกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาด 
ความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก�าหนดเป็นเรือ่งส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเร่ือง 
เหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือใน 
สถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ข้าพเจ้าพจิารณาว่าไม่ควรสือ่สารเรือ่งดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดงักล่าว 
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจาก
การสื่อสารดังกล่าว

   บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

   (นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์)
                                                             ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

                                                 งบการเงินรวม (บาท)             งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

         สินทรัพย์  หมายเหตุ  2559   2558   2559   2558

สินทรัพย์หมุนเวียน       

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 1,530,968.15 11,962,501.98 861,029.96 170,610.37 

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 6   5,374,125.29 4,603,283.25 7,709,568.74 24,758,164.87 

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4.2 - - 64,513.73   -   

 พัสดุคงเหลือ  65,623,442.63 76,523,825.20 46,432,698.52 55,865,876.26 

    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   72,528,536.07 93,089,610.43 55,067,810.95 80,794,651.50 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 7  23,854,261.48 25,717,473.45 6,385,831.85 7,001,301.22 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 8 -    -  120,042,570.08 131,612,327.56 

 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 9 15,545,021.40 17,043,257.64 15,545,021.40 17,043,257.64 

 เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ 10 1,679,727,155.84 2,105,166,753.64 1,012,017,921.07 1,338,579,799.96 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 11 71,306.13 292,290.73   57,823.62  131,427.01 

 ลูกหนี้เงินชดใช้ค่าเสียหาย 12 848,254.00 1,015,447.77 848,254.00 1,015,447.77 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  2,327,246.43  2,226,626.83  2,327,246.43  2,226,626.83 

    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,722,373,245.28 2,151,461,850.06 1,157,224,668.45 1,497,610,187.99 

รวมสินทรัพย์   1,794,901,781.35 2,244,551,460.49 1,212,292,479.40 1,578,404,839.49 

หนี้สินหมุนเวียน      

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 13 53,851,233.08 82,305,758.87 43,918,405.24 72,371,908.34 

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 14 217,642,656.98  245,798,581.70 211,930,950.73 241,862,374.34 

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน      

 ส่วนที่ครบก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี  15 42,331,320.74 416,492,469.80 9,650,420.74 13,713,765.09 

 เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน 15 359,292,065.84 - 61,895,875.84 -   

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4.2 106,309,035.93 113,321,648.47 106,309,035.93 113,321,648.47 

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น  23,413,545.49 23,420,392.01  23,413,545.49 23,420,392.01 

    รวมหนี้สินหมุนเวียน  802,839,858.06  881,338,850.85 457,118,233.97 464,690,088.25 

หนี้สินไม่หมุนเวียน     

      เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 15 533,755,341.55 649,898,231.26 533,755,341.55 649,898,231.26 

       เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4.2 11,438,315.00 11,623,035.14  11,438,315.00 11,623,035.14 

       ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับ

  ผลประโยชน์พนักงาน 16 21,263,140.63 21,416,899.78  21,263,140.63 21,416,899.78 

    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน        566,456,797.18 682,938,166.18 566,456,797.18 682,938,166.18 

รวมหนี้สิน    1,369,296,655.24 1,564,277,017.03 1,023,575,031.15 1,147,628,254.43 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

 ทุนเรือนหุ้น        

  ทุนจดทะเบียน        

   หุ้นสามัญ 214,350,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3 บาท  643,050,000.00  643,050,000.00 643,050,000.00 643,050,000.00 

   หุ้นบุริมสิทธิ 2,550,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3 บาท 18 7,650,000.00 7,650,000.00 7,650,000.00 7,650,000.00 

    รวมทุนจดทะเบียน  650,700,000.00 650,700,000.00 650,700,000.00 650,700,000.00 

  ทุนที่ช�าระแล้ว       

   หุ้นสามัญ 138,245,071 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3 บาท  414,735,213.00 414,735,213.00 414,735,213.00 414,735,213.00 

   หุ้นบุริมสิทธิ 2,550,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3 บาท  7,650,000.00 7,650,000.00 7,650,000.00 7,650,000.00 

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  82,192,606.50 82,192,606.50 82,192,606.50 82,192,606.50 

 ก�าไร(ขาดทุน)สะสม         

  จัดสรรแล้ว       

   ส�ารองตามกฎหมาย  25,800,000.00 25,800,000.00 25,800,000.00 25,800,000.00 

 ยังไม่ได้จัดสรร  (98,145,562.47) 110,404,493.97 (169,460,866.43) 44,257,832.97 

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น     (172,963,521.89) (138,069,804.97) (172,199,504.82) (143,859,067.41)

 รวมส่วนของบริษัทใหญ่  259,268,735.14 502,712,508.50 188,717,448.25 430,776,585.06 

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  166,336,390.97 177,561,934.96 -  -   

   รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  425,605,126.11  680,274,443.46 188,717,448.25 430,776,585.06 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   1,794,901,781.35 2,244,551,460.49 1,212,292,479.40 1,578,404,839.49 

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

               งบการเงินรวม (บาท)               งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

          หมายเหตุ  2559  2558   2559    2558  

รายได้             

 รายได้จากการให้บริการ 22 295,529,426.43 327,905,993.14 195,155,524.44 223,631,112.99  

 รายได้จากการรับบริหารจัดการเรือ  17,057,644.15 20,707,130.13 21,391,953.39 24,584,552.43  

 ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 19 - 1,805,295.69  -     2,182,987.69  

 รายได้อื่น   24,173,787.41 6,191,008.15 27,150,782.04 7,699,143.20 

  รวมรายได้  336,760,857.99 356,609,427.11 243,698,259.87 258,097,796.31 

ค่าใช้จ่าย         

 ต้นทุนการให้บริการ  (331,363,812.27) (360,538,140.48) (262,683,506.87) (293,847,236.54) 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (136,870,840.98) (59,089,685.81) (135,907,727.17) (58,353,450.89) 

 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 19 (34,162,621.37) - (32,152,944.05)  -  

  รวมค่าใช้จ่าย  (502,397,274.62) (419,627,826.29) (430,744,178.09) (352,200,687.43) 

ก�าไร(ขาดทุน)จากการด�าเนินงาน     (165,636,416.63)  (63,018,399.18)  (187,045,918.22) (94,102,891.12) 

 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม   3,394,131.29 4,588,986.00  -  -   

ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้   (162,242,285.34) (58,429,413.18) (187,045,918.22) (94,102,891.12) 

 ต้นทุนทางการเงิน   (42,554,007.85) (49,768,699.83) (27,506,272.89) (35,339,321.58) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้  (204,796,293.19) (108,198,113.01) (214,552,191.11) (129,442,212.70) 

 ภาษีเงินได้   -       -       -   -  

ขาดทุนส�าหรับปี   (204,796,293.19) (108,198,113.01) (214,552,191.11) (129,442,212.70) 

ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น       

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง       

 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า       

  งบการเงินจากสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงาน       

  เป็นสกุลเงินที่ใช้น�าเสนองบการเงิน  (50,706,515.87) (7,271,289.91) (28,340,437.41) (5,941,758.87) 

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง       

 ผลก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  833,491.71 - 833,491.71 -   

ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  (49,873,024.16) (7,271,289.91) (27,506,945.70) (5,941,758.87) 

ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี         (254,669,317.35) (115,469,402.92) (242,059,136.81) (135,383,971.57) 

การแบ่งปันก�าไร(ขาดทุน)       

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่       (209,383,548.15) (117,113,374.81) (214,552,191.11) (129,442,212.70) 

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม   4,587,254.96 8,915,261.80   -     -  

ขาดทุนส�าหรับปี   (204,796,293.19) (108,198,113.01) (214,552,191.11) (129,442,212.70) 

การแบ่งปันก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม       

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่          (243,443,773.36) (123,302,303.18) (242,059,136.81) (135,383,971.57) 

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  (11,225,543.99) 7,832,900.26 -   - 

ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี   (254,669,317.35) (115,469,402.92) (242,059,136.81) (135,383,971.57)

ขาดทุนต่อหุ้น        

 ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 21 (1.5201) (0.8527) (1.5575) (0.9419)  

      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้         
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท จุฑานาวี จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการของบริษทั จุฑานาว ีจ�ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุม่
บริษัท) และของเฉพาะบริษัท จุฑานาวี จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ 
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรบัปีสิน้สดุวันเดยีวกันและหมายเหตปุระกอบงบการเงิน
รวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ 
ของบริษัท จุฑานาวี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท จุฑานาวี จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 ผลการด�าเนินงานรวม และผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิด
ชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความ
เป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่
เกีย่วข้องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการและข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามความรบัผดิชอบด้านจรรยา
บรรณอ่ืนๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม 
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

โดยมิใช่เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 ซึ่งอธิบายถึง
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน เนื่องจากกลุ่มบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามที่ก�าหนดของสัญญากับทาง 
สถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ ซึ่งมีสองธนาคาร โดยจ�านวน 61.89 ล้านบาท หลังวันที่ในงบการเงินได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้ว 
และจ�านวน 297.39 ล้านบาท อยู่ระหว่างการเจรจาขอผ่อนผัน กลุ่มบริษัทคาดว่าจะสามารถเจรจาได้

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจ
สอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส�าหรบังวดปัจจบัุน ข้าพเจ้าได้น�าเรือ่งเหล่านีม้าพิจารณาในบรบิทของการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้ 

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 กลุ่มบริษัท มีรายได้จากการให้บริการเรือจ้างเหมาเป็นระยะเวลา
จ�านวน 295 ล้านบาท ซึ่งเป็นจ�านวนที่มีนัยส�าคัญ มีผลมาจากปัจจัยโดยค่าระวางเรือซึ่งเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าระวาง
เรือในตลาดโลก นอกจากนี้ จากแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานการณ์การแข่งขันใน
อุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลที่รุนแรงขึ้น ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงพิจารณาเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้รบัความเชือ่มัน่เกีย่วกบัการรบัรูร้ายได้จากการให้บรกิารเรอืจ้างเหมาเป็นระยะเวลาเกีย่วกบัการเกดิขึน้จรงิและ
ความครบถ้วนของรายได้ โดย
 • ท�าความเข้าใจในระบบการรับงานและระบบการรับรู้รายได้
 • ทดสอบการควบคุมที่ส�าคัญเกี่ยวกับการเกิดขึ้นจริงและความครบถ้วนของรายได้
 • วเิคราะห์และทดสอบการค�านวณของระยะเวลาการเดนิเรอื ปรมิาณการขนส่งกบัอตัราการสิน้เปลอืงของน�า้มนัทีใ่ช้ 
  ว่าสอดคล้องกับรายได้ที่เกิดขึ้น

การด้อยค่าเรือ 

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจพาณิชย์นาวี โดยมีเรือเดินทะเลจ�านวน  
5 ล�า เป็นสินทรัพย์สุทธิจ�านวน 1,657 ล้านบาท ในงบการเงินรวมคิดเป็นร้อยละ 92.33 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งบริษัทฯ  
มีผลการด�าเนินงานขาดทุนสุทธิติดต่อกันหลายปีท�าให้มีข้อบ่งชี้ในเรื่องของการด้อยค่า การวัดการด้อยค่าของสินทรัพย์จึง
ใช้วธิวีดัมลูค่าจากรายงานประเมนิการสอบทานมลูค่าทรพัย์สนิโดยใช้หลกัเกณฑ์การประเมนิเพือ่ก�าหนดมลูค่าตลาด ดงันัน้ 
ข้าพเจ้าจึงพิจารณาเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากการประเมินสภาพของทรัพย์สินเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรม
ของทรัพย์สนิมคีวามซบัซ้อน และเป็นการใช้ดลุยพนิจิทีม่นียัส�าคญัภายใต้ข้อสมมตฐิานทีถ่กูกระทบโดยสภาพเศรษฐกจิโลก
และตลาดซื้อขายเรือในอนาคต ซึ่งบริษัทด�าเนินการทดสอบการด้อยค่าของเรือโดยผู้เชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์ของมูลค่า
ตลาดและใช้ดุลยพินิจที่มีนัยส�าคัญในการประเมินสภาพขององค์ประกอบหลักของเรือ

ข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจและประเมินในเรื่องดังต่อไปนี้
 • ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินมูลค่าตลาดของกลุ่มบริษัท โดยการท�าความเข้าใจในกระบวนการที่ท�าให้ได้มา 
  ซึ่งตัวเลขดังกล่าว เปรียบเทียบข้อสมมติฐานดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของกลุ่มบริษัท  
  ผลการด�าเนนิงานทีเ่กดิขึน้จริง เพือ่ประเมินการใช้ดลุยพนิจิของฝ่ายบริหารในการพจิารณาว่าราคาทนุของทรัพย์สิน 
  กับราคาที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • ซักถามผู้บริหารเกี่ยวกับความเหมาะสมของสมมติฐานที่ส�าคัญส�าหรับการค�านวณมูลค่ายุติธรรมเพ่ือทดสอบ 
  การด้อยค่าเรือ และเปรียบเทียบมูลค่ากับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย เพื่อน�ามาค�านวณการปรับลด 
  มูลค่าองค์ประกอบหลักตามสภาพของเรือ

ข้อมูลอื่น

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมลูอ่ืน ข้อมลูอ่ืนประกอบด้วย ข้อมลูซึง่รวมอยูใ่นรายงานประจ�าปีของกลุม่บรษิทั (แต่ไม่รวม
ถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งข้าพเจ้าได้รับก่อนวันที่ 
ในรายงานของผู้สอบบัญชี และข้อมูลอื่นในรายงานประจ�าปีส่วนที่เหลือ ซ่ึงคาดว่าจะถูกเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่
ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือ
ปรากฏว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

หากในการปฏิบัติงานข้างต้นต่อข้อมูลอื่นที่ข้าพเจ้าได้รับก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่น
มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่อง 
ดังกล่าวที่ต้องรายงาน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผูบ้รหิารมีหน้าท่ีรบัผิดชอบในการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านีโ้ดยถกูต้องตาม
ที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้
สามารถจดัท�างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคัญ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัท
และบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้
เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่
สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคัญหรอืไม่ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิ
พลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลคอืความเชือ่
มัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมลู
ท่ีขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัทีม่อียูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอาจเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผิดพลาดและ
ถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวม
กันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 • ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิรวมและงบการ 
  เงนิเฉพาะกจิการไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธีิการตรวจสอบเพือ่ตอบ 
  สนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
  ของข้าพเจ้า ความเส่ียงทีไ่ม่พบข้อมูลทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะสงูกว่าความ 
  เสีย่งทีเ่กดิจากข้อผดิพลาด เนือ่งจากการทจุรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การ 
  ตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 • ท�าความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในทีเ่ก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกับ 
  สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมปีระสทิธิผลของการควบคมุภายในของกลุม่บรษิทั
 • ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชแีละ 
  การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร
 • สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรับการด�าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้รหิารจากหลกัฐานการ 
  สอบบญัชทีีไ่ด้รบั ว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกิดข้อ 
  สงสยัอย่างมนียัส�าคญัต่อความสามารถของกลุม่บรษิทัและบรษิทัในการด�าเนนิงานต่อเนือ่งหรอืไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อ 
  สรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้อบบัญชขีองข้าพเจ้าโดยให้ข้อสงัเกต 
  ถงึการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีเ่กีย่วข้องหรอืถ้าการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวไม่ 
  เพยีงพอ ความเหน็ของข้าพเจ้าจะเปลีย่นแปลงไป ข้อสรปุของข้าพเจ้าขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รับจนถงึ 
  วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้า อย่างไรกต็ามเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุม่ 
  บริษัทและบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง
 • ประเมนิการน�าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผย 
  ข้อมลูว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการและเหตกุารณ์ในรปูแบบทีท่�าให้มกีารน�าเสนอข้อมูล 
  โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
 • ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัข้อมลูทางการเงนิของกจิการภายในกลุม่หรอืกจิกรรมทาง 
  ธรุกจิภายในกลุม่บรษิทัเพือ่แสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ข้าพเจ้ารบัผดิชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคมุ 
  ดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่ส�าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีไ่ด้วางแผนไว้ ประเดน็ทีม่นียัส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถงึข้อบกพร่องทีม่นียัส�าคญัในระบบการควบคมุภายใน 
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารบัรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามข้อก�าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้องกบัความเป็น 
อสิระและได้สือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ท้ังหมดตลอดจนเร่ืองอืน่ซ่ึงข้าพเจ้าเชือ่ว่ามเีหตุผลที่ 
บคุคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพือ่ป้องกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาด 
ความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบ
การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจบุนัและก�าหนดเป็นเรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเรือ่ง 
เหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือใน 
สถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกิดข้ึน ข้าพเจ้าพจิารณาว่าไม่ควรส่ือสารเรือ่งดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดงักล่าว 
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจาก
การสื่อสารดังกล่าว

   บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

   (นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์)
                                                             ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

                                                 งบการเงินรวม (บาท)             งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

         สินทรัพย์  หมายเหตุ  2559   2558   2559   2558

สินทรัพย์หมุนเวียน       

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 1,530,968.15 11,962,501.98 861,029.96 170,610.37 

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 6   5,374,125.29 4,603,283.25 7,709,568.74 24,758,164.87 

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4.2 - - 64,513.73   -   

 พัสดุคงเหลือ  65,623,442.63 76,523,825.20 46,432,698.52 55,865,876.26 

    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   72,528,536.07 93,089,610.43 55,067,810.95 80,794,651.50 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 7  23,854,261.48 25,717,473.45 6,385,831.85 7,001,301.22 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 8 -    -  120,042,570.08 131,612,327.56 

 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 9 15,545,021.40 17,043,257.64 15,545,021.40 17,043,257.64 

 เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ 10 1,679,727,155.84 2,105,166,753.64 1,012,017,921.07 1,338,579,799.96 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 11 71,306.13 292,290.73   57,823.62  131,427.01 

 ลูกหนี้เงินชดใช้ค่าเสียหาย 12 848,254.00 1,015,447.77 848,254.00 1,015,447.77 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  2,327,246.43  2,226,626.83  2,327,246.43  2,226,626.83 

    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,722,373,245.28 2,151,461,850.06 1,157,224,668.45 1,497,610,187.99 

รวมสินทรัพย์   1,794,901,781.35 2,244,551,460.49 1,212,292,479.40 1,578,404,839.49 

หนี้สินหมุนเวียน      

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 13 53,851,233.08 82,305,758.87 43,918,405.24 72,371,908.34 

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 14 217,642,656.98  245,798,581.70 211,930,950.73 241,862,374.34 

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน      

 ส่วนที่ครบก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี  15 42,331,320.74 416,492,469.80 9,650,420.74 13,713,765.09 

 เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน 15 359,292,065.84 - 61,895,875.84 -   

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4.2 106,309,035.93 113,321,648.47 106,309,035.93 113,321,648.47 

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น  23,413,545.49 23,420,392.01  23,413,545.49 23,420,392.01 

    รวมหนี้สินหมุนเวียน  802,839,858.06  881,338,850.85 457,118,233.97 464,690,088.25 

หนี้สินไม่หมุนเวียน     

      เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 15 533,755,341.55 649,898,231.26 533,755,341.55 649,898,231.26 

       เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4.2 11,438,315.00 11,623,035.14  11,438,315.00 11,623,035.14 

       ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับ

  ผลประโยชน์พนักงาน 16 21,263,140.63 21,416,899.78  21,263,140.63 21,416,899.78 

    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน        566,456,797.18 682,938,166.18 566,456,797.18 682,938,166.18 

รวมหนี้สิน    1,369,296,655.24 1,564,277,017.03 1,023,575,031.15 1,147,628,254.43 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

 ทุนเรือนหุ้น        

  ทุนจดทะเบียน        

   หุ้นสามัญ 214,350,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3 บาท  643,050,000.00  643,050,000.00 643,050,000.00 643,050,000.00 

   หุ้นบุริมสิทธิ 2,550,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3 บาท 18 7,650,000.00 7,650,000.00 7,650,000.00 7,650,000.00 

    รวมทุนจดทะเบียน  650,700,000.00 650,700,000.00 650,700,000.00 650,700,000.00 

  ทุนที่ช�าระแล้ว       

   หุ้นสามัญ 138,245,071 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3 บาท  414,735,213.00 414,735,213.00 414,735,213.00 414,735,213.00 

   หุ้นบุริมสิทธิ 2,550,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3 บาท  7,650,000.00 7,650,000.00 7,650,000.00 7,650,000.00 

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  82,192,606.50 82,192,606.50 82,192,606.50 82,192,606.50 

 ก�าไร(ขาดทุน)สะสม         

  จัดสรรแล้ว       

   ส�ารองตามกฎหมาย  25,800,000.00 25,800,000.00 25,800,000.00 25,800,000.00 

 ยังไม่ได้จัดสรร  (98,145,562.47) 110,404,493.97 (169,460,866.43) 44,257,832.97 

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น     (172,963,521.89) (138,069,804.97) (172,199,504.82) (143,859,067.41)

 รวมส่วนของบริษัทใหญ่  259,268,735.14 502,712,508.50 188,717,448.25 430,776,585.06 

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  166,336,390.97 177,561,934.96 -  -   

   รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  425,605,126.11  680,274,443.46 188,717,448.25 430,776,585.06 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   1,794,901,781.35 2,244,551,460.49 1,212,292,479.40 1,578,404,839.49 

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

               งบการเงินรวม (บาท)               งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

          หมายเหตุ  2559  2558   2559    2558  

รายได้             

 รายได้จากการให้บริการ 22 295,529,426.43 327,905,993.14 195,155,524.44 223,631,112.99  

 รายได้จากการรับบริหารจัดการเรือ  17,057,644.15 20,707,130.13 21,391,953.39 24,584,552.43  

 ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 19 - 1,805,295.69  -     2,182,987.69  

 รายได้อื่น   24,173,787.41 6,191,008.15 27,150,782.04 7,699,143.20 

  รวมรายได้  336,760,857.99 356,609,427.11 243,698,259.87 258,097,796.31 

ค่าใช้จ่าย         

 ต้นทุนการให้บริการ  (331,363,812.27) (360,538,140.48) (262,683,506.87) (293,847,236.54) 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (136,870,840.98) (59,089,685.81) (135,907,727.17) (58,353,450.89) 

 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 19 (34,162,621.37) - (32,152,944.05)  -  

  รวมค่าใช้จ่าย  (502,397,274.62) (419,627,826.29) (430,744,178.09) (352,200,687.43) 

ก�าไร(ขาดทุน)จากการด�าเนินงาน     (165,636,416.63)  (63,018,399.18)  (187,045,918.22) (94,102,891.12) 

 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม   3,394,131.29 4,588,986.00  -  -   

ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้   (162,242,285.34) (58,429,413.18) (187,045,918.22) (94,102,891.12) 

 ต้นทุนทางการเงิน   (42,554,007.85) (49,768,699.83) (27,506,272.89) (35,339,321.58) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้  (204,796,293.19) (108,198,113.01) (214,552,191.11) (129,442,212.70) 

 ภาษีเงินได้   -       -       -   -  

ขาดทุนส�าหรับปี   (204,796,293.19) (108,198,113.01) (214,552,191.11) (129,442,212.70) 

ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น       

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง       

 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า       

  งบการเงินจากสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงาน       

  เป็นสกุลเงินที่ใช้น�าเสนองบการเงิน  (50,706,515.87) (7,271,289.91) (28,340,437.41) (5,941,758.87) 

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง       

 ผลก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  833,491.71 - 833,491.71 -   

ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  (49,873,024.16) (7,271,289.91) (27,506,945.70) (5,941,758.87) 

ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี         (254,669,317.35) (115,469,402.92) (242,059,136.81) (135,383,971.57) 

การแบ่งปันก�าไร(ขาดทุน)       

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่       (209,383,548.15) (117,113,374.81) (214,552,191.11) (129,442,212.70) 

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม   4,587,254.96 8,915,261.80   -     -  

ขาดทุนส�าหรับปี   (204,796,293.19) (108,198,113.01) (214,552,191.11) (129,442,212.70) 

การแบ่งปันก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม       

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่          (243,443,773.36) (123,302,303.18) (242,059,136.81) (135,383,971.57) 

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  (11,225,543.99) 7,832,900.26 -   - 

ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี   (254,669,317.35) (115,469,402.92) (242,059,136.81) (135,383,971.57)

ขาดทุนต่อหุ้น        

 ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 21 (1.5201) (0.8527) (1.5575) (0.9419)  

      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้         
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Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4826 (1351) วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

  KING-P1-300318

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

BOZENED-P1-230418=4*6

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.  หัวหนา้ฝา่ยขายอนิเทอรเ์นต็
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

4. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์



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 4826 (1351) วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

IT APP-P1-070518

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่ง E-mail มาท่ี บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด
เลขที่ 9 ซ.ลาดพร้าว 43 (สันติคาม 47) ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2512-5454  E-mail: admin@itapps.co.th

บริษัทฯพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำาหรับอำานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา
เที่ยวในประเทศไทย กำาลังเปิดรับสมัครพนักงานขาย และหาร้านค้าจำานวนมาก

บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด

1.Sale supervisor                2 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • วางแผนการตลาดและการหาร้านค้า • คุมทีม Sale     • ควบคุมการทำางานของทีมให้บรรลุเป้าหมาย
 คุณสมบัติ :
 • มีความอดทน ไม่ย่อท้อ  • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า  • มีทักษะในการพูดและเจรจาที่ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  • มีประสบการณ์ในธุรกิจไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 ค่�ตอบแทน : • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

2.Sales                  5 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • ออกพบร้านค้าใหม่ ๆ เพื่อแนะนำาแอพพลิเคชั่นของบริษัท
 • ติดต่อและประสานงานกับร้านค้า เพื่อนำาข้อมูลมาลงในแอพพลิเคชั่นสร้างฐานผู้ประกอบการร้านค้า / ร้านอาหาร
 •  เข้าเยี่ยมลูกค้าเก่าเป็นประจำา ขยายฐานลูกค้าใหม่
 คุณสมบัติ : 
 • เพศชาย/หญิง  วุฒิ ปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป อายุ 23-30 ปี  • มีมอเตอร์ไซค์   • มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองกับลูกค้า
  • สามารถสื่อสาร และเข้าใจภาษาอังกฤษ   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า 
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้ • รับผิดชอบงานขายและรักงานบริการ
 ค่�ตอบแทน :  • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

รับสมัครด่วน
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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

่

่

่

่

HUG NESS-P1-060418

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 4826 (1351) วันพุธที่ 9 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



ฉบับดิจิตอลรายวัน 13ปีที่ 19 ฉบับที่ 4826 (1351) วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สังคม
The Joy of Scent by Mercedes-Benz Leasing

บริษัทเ มอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง 
(ประเทศไทย) จ�ากัด จัดกิจกรรม
สุดเอ็กซ์คลูซีฟ “The Joy of 
Scent by Mercedes-Benz 
Leasing” เพื่อขอบคุณและ
ตอบแทนลูกค้า
 มร.ไมเคิล บราวน์ กรรมการ
บริหารฝ่ายขายและการตลาด 
บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง 
(ประเทศไทย) จ�ากดั กล่าวว่า บรษิทั
ให้ความส�าคัญกับการจัดกิจกรรม
เพื่อขอบคุณและตอบแทนลูกค้า
ทุกท่านที่ให้ความเชื่อถือ และ
ความไว้วางใจในการเลือกใช้ผลิต 
ภณัฑ์ของบรษิทัผ่านกจิกรรมต่างๆ 
โดยครั้งนี้บริษัทได้จัดกิจกรรม 
“The Joy of Scent by Mercedes-
Benz Leasing” พร้อมเชิญลูกค้า
มาร่วมค้นหาธาตุประจ�าตัว และ
เรียนรู ้ความสัมพันธ์ของธาตุทั้ง  
5 กับศาสตร์การบ�าบัดด้วยกลิ่น 
อีกทั้งยังได้เข้าร่วมเวิร์คช็อปปรุง
ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวจากธรรมชาติ
ด้วยตนเอง มีทั้งบอดี้ออยล์ บอดี้ 
สครบั และบาธซอลท์ โดยมีผูเ้ชีย่ว 
ชาญจาก HARNN และ Asian 
Holistic Academy มาดแูลและให้
ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชดิทกุขัน้ตอน 
 อภริดี ธรรมสรณ์ ผูเ้ชีย่วชาญ
จาก HARNN และผู้อ�านวยการ
สถาบนั Asian Holistic Academy 
กล่าวว่า ตามหลักปรัชญาเอเชีย 
มีความเชื่อว่าสรรพสิ่งในจักรวาล

ธาตุไฟ และกลิ่น Concentration 
ของธาตุดินมาผสมกัน ซึ่งผลที่ได้
เป็นกลิ่นที่แปลกใหม่และหอม
หวานอย่างทีต้่องการ ปรกตติวัเอง
เป็นคนชอบใช้บอดี้สครับอยู่แล้ว 
เนือ่งจากเป็นคนทีช่อบอาบน�า้และ
ขัดผิวมาก โดยเฉพาะเวลาอากาศ
ร ้อนหรือมี เหงื่ อออก เพราะ
นอกจากจะท�าให้ร่างกายสดชื่น 
กระปรี้กระเปร่าแล้ว การขัดผิวยัง
ท�าให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสอีก
ด้วย”
 มนุญสินี ฟูตระกูล กล่าว
เสริมว่า “ธาตุประจ�าตัวของจอม
คือธาตุไฟ จอมเลยเลือกใช้กลิ่น 
Peace ซึ่งเป็นหนึ่งในกลิ่นประจ�า
ธาตุไฟเป็นหลัก น�ามาผสมกับ
กลิ่น Rose ของธาตุไม้ ที่เข้ากัน
ได้ดีอย่างที่จอมต้องการเลยค่ะ 
จอมเป็นคนที่ชอบใช้บอด้ีสครับ
มาก เพราะชอบท�าความสะอาดผวิ
กายแบบล�้าลึก หลังท�าแล้วจะรู้สึก
สบาย เบาตวั และผ่อนคลายด้วย”

ประกอบไปด้วย 5 ธาตุด้วยกัน ได้ 
แก่ ธาตุไฟ ธาตุดิน ธาตุไม้ ธาตุ
โลหะ และธาตุน�้า ซ่ึงธาตุจะเป็น
เครื่องบ่งบอกถึงอุปนิสัย บุคลิก ที่
แตกต่างกันในแต่ละบคุคล ส�าหรับ
กิจกรรมในครั้งนี้ได ้เชิญลูกค้า 
คนส�าคัญของเมอร์เซเดส-เบนซ์ 
ลสีซิง่ (ประเทศไทย) มาร่วมค้นหา 
“ธาตุเจ้าเรือน” พร้อมกับเรียนรู้
การผสมผสานกล่ินตามแบบฉบับ

ของอโรมาเธอราพีที่เป็นศาสตร์
ธรรมชาตบิ�าบัดให้เข้ากบัแต่ละธาตุ
ได้อย่างลงตัว เพ่ือเป็นการปรับ
สมดุลแห่งร่างกายและจิตใจอย่าง
สมบูรณ์แบบ 
 เพ็ญสุภา คชเสนี กล่าวว่า 
“วันนี้พอได้ท�าแบบทดสอบแล้ว 
ค้นพบว่าตนเองเป็นคนธาตุไฟ
และธาตุดิน จากที่ทางหาญได้
แนะน�าไว้เลยน�ากลิ่น Peace ของ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมพิททีมแข่ง “เอ.พี.ฮอนด้า 

เรซซิ่งไทยแลนด์” เตรียมความพร้อมก่อนไทยเป็นเจ้าภาพแข่งขันโมโตจีพี สนามที่ 15  

โดยมีสุชาติ อรุณแสงโรจน์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำากัด  

ให้การต้อนรับ 

ปณิธิ เชาว์วิศิษฐ ร่วมกับอนุษฐา เชาว์วิศิษฐ ผู้บริหาร บริษัท เจ เอ โอ เมเนจเม้นท์ 
จำากัด เปิดโซนใหม่ภายใต้แนวคิด White Village by the Sea เพื่อปลูกฝังจิตสำานึก 

รักษ์ทะเล เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชนเขาตะเกียบ โดยมีรุจีรา แจ้มน้อย และ 

เอกราช บุญทองใหม่ มาร่วมแสดงความยินดี 


