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กลเกมเลอืก กกต.
อยู่ๆ กม็ข่ีาวเลด็ลอดออกมาท�า 
นองว่าการคัดเลือก กกต. ชดุ
ใหม่ที ่ สนช. จะโหวตช่วงต้น 
เดือนหน้าอาจฉายหนังซ�้า คือ
ไม่รบัรองทัง้ 7 รายชือ่ทีเ่ข้ารอบ
สดุท้าย หากเป็นจรงิตามกระ 
แสข่าวก็จะเพิ่มน�้าหนักที่ว่า 
การคัดเลือก กกต.ชุดใหม่ไม่
ได้เอาคุณสมบัติเป็นที่ตั้ง แต่
ดูว่าเป็นใคร สามารถมองตารู้
ใจหรือไม่ ถ้าประชาชนได้ดู

หนงัม้วนเก่า การสรรหาครั้ง
ต่อไปคงหนีไม่พ้นการออก
เทียบเชิญส่งตรงไปยังคนที่
ต้องการให้เป็น กกต. มาเข้าสู่ 
กระบวนการสรรหา ซึ่งน่าจะ
ท�าให้ได้เห็นโฉมหน้า กกต. 
ชุดใหม่ตั้งแต่ออกเทียบเชิญ  
ไม่ต้องรอถึงขั้นโหวตในสภา 
เพราะถ้าเชญิแล้วไม่รบัรองว่า 
ได้แน่ใครจะมาให้เสยีเครดติ

แร้งรุมทึ้ง!
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จริงเท็จอย่างไรไม่อาจทราบได้ 
	 สุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวเล็ด 
ลอดออกมาให้ได้ยนิท�านองว่าการ
คัดเลือกผู้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรม 
การการเลือกตั้ง	 (กกต.)	 ที่สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ	(สนช.)	ก�าลัง
ด�าเนินการในขั้นตอนตรวจสอบ
ประวัติ	 อาจเข้าอีหรอบเดิมคือไม่
โหวตรับรองผู้ที่ถูกเสนอชื่อทั้ง	 7	
คนให้ได้เป็น	กกต.
 กระแสที่ออกมาเป็นไปในท�า 
นองเดียวกับการล้มโต๊ะคัดเลือก 
กกต. ครั้งที่แล้วคือ มีใครบางคน
ไม่ปลืม้ทัง้ 7 ชือ่ทีผ่่านขัน้ตอนการ
สรรหา และถ้าโละครั้งนี้จะใช้วิธี 
ส่งเทียบเชิญคนที่เห็นว่าเหมาะ 
สมเป็น กกต. แทนกระบวนการ
สรรหา ซึ่งกฎหมายเปิดช่องให้
สามารถท�าได้ 
 การใช้วิธีส่งเทียบเชิญให้
มาเป็น กกต. น่าจะท�าให้ได้คน
ตรงตามความต้องการมากกว่า
ใช้วิธีเปิดรับสมัครแล้วสรรหา 
ไปเรื่อยๆ
 อย่างทีบ่อกข่าวนีจ้รงิเท็จอย่างไร

กลเกมเลอืก กกต.

ไม่รู้ แต่เมื่อจิ้งจกร้องทักก็ต้องฟัง 
หูไว้หู แล้วรอดูของจริงในวันประ 
ชมุโหวตรบัรอง 7 รายชือ่ทีถ่กูเสนอ 
ให้เป็น กกต. ว่า สนช. จะโหวต 
รับรองให้นั่งเก้าอี้ กกต. หรือไม่  
ซึ่งน่าจะไม่เกินต้นเดือนมิถุนายน
 ประเด็นส�าคัญของการคัด
เลือก กกต.ชุดใหม่แม้หลายคน 
จะเอาไปผูกโยงกับการเลื่อนเลือก 
ตั้ง โดยมองว่าวิธีการล้มโต๊ะคัด
เลือก กกต.ชุดใหม่จะช่วยย้ือการ
เลือกตั้งออกไปได้อีก
 แม้เป็นไปได้แต่อาจไม่ใช่ทั้ง 
หมด
 เนื่องจากหาก “ทั่นผู้น�า” ยัง
ยืนยันที่จะให้การเลือกตั้งเกิดขึ้น

ตามโรดแม็พเดิมคือต้นปีหน้า  
การเลือกตั้งสามารถเกิดขึ้นได้ 
แม้ยังไม่มี กกต.ชุดใหม่ 7 คนเข้า
มาท�าหน้าที่ เพราะกฎหมายให้ 
กกต.ชดุเดมิรกัษาการในต�าแหน่ง
จนกว่าจะมี กกต.ชุดใหม่มาท�า
หน้าที่แทน
 เมื่อยังไม่มี กกต.ชุดใหม่ ถ้า 
มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจริง กกต. 
ชดุรักษาการกย็งัท�าหน้าทีจ่ดัเลอืก
ตั้งได้ตามปรกติ
 ประเด็นการยื้อเลือก กกต.ชุด
ใหม่น่าจะอยู ่ที่ตัวบุคคลที่ต ้อง 
การให้เข้ามาเป็น กกต. เพื่อท�า
หน้าที่จัดและควบคุมการเลือก 
ตั้งมากกว่าที่จะใช้เป็นช่องทางยื้อ

เลือกตั้ง
 อย่างที่ทราบกันว่าการเลือก 
ตั้งที่จะเกิดขึ้นมีความส�าคัญมาก 
แม้ กกต. จะได้ชื่อว่าเป็นองค์กร
อิสระ แต่การได้คนที่มองตาก็รู้ใจ
ย่อมดีกว่าได้ใครก็ไม่รู้มาคุมเลือก
ตั้ง
 ถ้าการเลือก กกต. ถูกโละอีก
คร้ัง ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงท่ี 
คณะกรรมการสรรหาจะใช้สิทธิ 
ส่งเทยีบเชญิคนทีเ่หน็ว่าเหมาะสม
มาสมัครเป็น กกต. ซึ่งจะท�าให้ 
ได้ กกต. ตามสเปกที่ต้องการ 5 
คน ส่วนอีก 2 คนเป็นเรื่องของ 
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะคัดเลือก
แล้วส่งรายชือ่มาให้คณะกรรมการ
สรรหา
 หากออกมาในรูปนี้จะท�าให้
เราได้เห็นโฉมหน้า กกต.ชุดใหม่
ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการสรรหา
ออกเทียบเชิญบุคคลให้มายื่นใบ
สมัคร เพราะคงต้องมีการติดต่อ
ทาบทามกันทางวาจาก่อน 
	 ที่ส�าคัญต้องให้หลักประกัน 
แก่ผู้ที่ถูกเชิญได้ในระดับหนึ่งว่า
เมื่อมายื่นใบสมัครแล้วจะผ่าน 
ขั้นตอนตรวจสอบคุณสมบัติและ 
ตรวจสอบประวัติ	 เมื่อชื่อเข้ารอบ
สุดท้ายจะผ่านการโหวตรับรอง
จากที่ประชุม	สนช.	ให้เป็น	กกต.	
เพราะถ้าไม่ให้การรับรองคนที่ถูก
ทาบทามให้มาสมัครเป็น	 กกต.	 
คงคดิหนกั	ถ้ามาแล้วไม่ได้นัง่เก้าอี	้
กกต.	จะเสียเครดิต
 การเลือก กกต. จะมีเส้น
ทางตามท่ีว่ามานี้หรือไม่ ประ 
ชาชนอย่างเราท�าได้แค่นั่งดู 
เพราะเป็นเรื่องท่ีผู ้มีอ�านาจ 
เขาจะจัดการกันเอง

แม้ กกต. จะได้ชื่อว่าเป็นองค์กรอิสระ 
แต่การได้คนที่มองตาก็รู้ใจ

ย่อมดีกว่าได้ใครก็ไม่รู้มาคุมเลือกตั้ง
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In Brief : ย่อความ

ต้องกล้าให้ตรวจโกง?

ทรรศนะ

ถ้าพูดตามหลักพุทธศาสนา ต้องไม่
รีบรับและไม่รีบปฏิเสธดีที่สุด จะ 
รับก็ต้องดูให้รอบคอบว่ามีเหตุผล
มั้ยแล้วค่อยรับ ไม่รับเลยก็เหมือน
กลวัความจรงิ รบัแล้วกเ็อาข้อมลูมา
เปิดเผยว่าจริงหรือไม่

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
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แร้งรุมทึ้ง!
กระแสข่าว พล.ต.อ.อศัวนิ ขวญัเมอืง 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 
เตรียมน�า “หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร” ท่ีอยู่ภายใต้การ
ดูแลของ “มูลนิธิหอศิลป์” กลับมา 
บรหิารเอง ท�าให้มีกระแสวพิากษ์วจิารณ์
กันอย่างกว้างขวาง และเปิดรณรงค์ล่า 
รายชือ่กลุม่รกัศลิปวฒันธรรมเพือ่คดัค้าน
 ประเด็นที่น่าสนใจไม่ใช่เป็นการ 
ฉีก “ปฏิญญาว่าด้วยเร่ืองข้อตกลง
ความร่วมมอืทางด้านศลิปวฒันธรรม 
แห่งกรงุเทพมหานครและพนัธมิตร 
ด้านศลิปวฒันธรรม” ภายใต้รฐัธรรม 
นญูปี 2540 และระเบียบราชการ กทม. 
2528 ซึ่งภาคประชาชน 200 กว่าเครือ
ข่าย และศิลปินแห่งชาติทุกสาขา ร่วม
ร่างปฏิญญาเมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 
2548 และกทม. อ้างว่าหอศิลป์บรหิาร
จดัการไร้ประสทิธภิาพและขาดทุน 80 
ล้านบาท ซึง่หอศลิป์โต้กลบัว่าทีผ่่านมา 
10 ปี ไม่มีปัญหาเรือ่งขาดทนุ ส่วนการ
บริหารจดัการกไ็ด้รบัการยอมรบัว่าเป็น
หอศิลป์เช่นสากลและมคีนมาใช้บรกิาร
แล้วถงึ 1.7 ล้านคน
 ประเด็นที่ส�าคัญกว่าคือข่าว “แร้ง
รุมทึ้ง” ของ “กลุ่มทุนผูกขาด” ต้อง 
การพื้นที่ท�าเลทองใจกลางเมือง “สี่
แยกราชประสงค์-พารากอน-มา 
บญุครอง” เป็นอาณาเขตเดยีวกนั โดย
เสนอเงินก้อนใหญ่เป็นผลตอบแทน 
อ้างจะดึงผู ้บริหารงานหอศิลป์ที่มีชื่อ
เสียงจากต่างประเทศมาบริหารในรูป
แบบ “สัมปทาน” ซึ่งจะท�าให้เกิดประ 
โยชน์ทั้งเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
	 สดุท้ายกห็นไีม่พ้นเรือ่งผลประโยชน์
ทางธรุกจิ	 โดยเอาการบรหิารหอศลิป์มา 
กลบเกลื่อน	รวมถึงการปรับพื้นที่ไม่ให้
ประชาชนมาชุมนุมเพ่ือแสดงออกไม ่
ว่าจะเป็นการเมือง	เศรษฐกิจ	หรอืสงัคม!
 เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองว่า
จริงหรือไม่?

คดทีีเ่กดิในบ้านเมอืงเรา บางคนตอนแรก 
ก็หวือหวา ท�าท่าน่ากลัว แต่พอเข้าคุก 
ก็น�้าตาคลอเหมือนกัน อย่างกรณีตลาด
ใหม่ดอนเมอืงที ่พ.ต.ท.สนัธนะ ประยรู
รัตน์ อดีตรองผู้ก�ากับการต�ารวจสันติ
บาล ออกมาแฉกลับว่ามีผู ้หลักผู ้ใหญ่ 
ในคณะรฐับาลโกง แต่ยงัไม่เห็นหลกัฐาน 
จึงไม่รู้ว่าคดีนี้จะเป็นอย่างไร 
	 เสียดายท่ีรัฐบาล	 คสช.	 ไม่กล้าให้
พ.ต.ท.สันธนะเอาข้อมูลมาเปิดเผยถ้า
มั่นใจในความบริสุทธิ์	เร่ืองเลยพับเก็บ
ไป	แต่	 พ.ต.ท.สันธนะที่คนทั่วไปมองว่า
มือถึงใจถึงกลับถูกด�าเนินคดีไปหลาย
ข้อหา	แต่ไม่ใช่คดีหมิ่นประมาทกล่าวหา
คนในรัฐบาลโกง		ทั้งที่รัฐบาลน่าจะฉวย
โอกาสเอาข้อมูลมาเปิดเผยว่าจริงหรือ
ไม่	จะได้เกิดความน่าเช่ือถือและได้
คะแนนเพิ่มอีกด้วย	 ไม่ใช่ปล่อยให้เรื่อง
ค้างคาคาราคาซังอึมครึม	 ท�าให้คนตั้ง 
ข้อสงสัยได้ว่ามีใครโกงจริงหรือไม่	 ใคร 
ในคณะรัฐบาลโกง	
 เรื่องนี้จึงมีคนมโนได้ต่อไปว่าโกงจริง
หรือไม่จริง อาจหนักกว่าเรื่อง “นาฬิกา

หรู” อีก ไม่ใช่ออกมาดิสเครดิตคนกล่าว
หาท่ีบอกว่ามีหลักฐานต่างๆนานาให้
กลายเป็นคนไร้ค่า พยายามออกข่าวว่า 
ไม่สมกับที่เคยเป็นนายต�ารวจ เอาการ
แสดงอารมณ์มาประจาน แทนที่จะรับ 
เอาข้อมูลมาและพิสูจน์เลยว่าจริงหรือไม่
ท�าให้เสียดายแทนรัฐบาลท่ีเสียโอกาส
พิสูจน์ตัวเองและเรียกคะแนนปราบโกง
กลับมา
 ถ้าพูดตามหลักพุทธศาสนา ต้อง
ไม่รีบรับและไม่รีบปฏิเสธดีที่สุด จะ
รับกต้็องดใูห้รอบคอบว่ามเีหตุผลม้ัย
แล้วค่อยรับ ไม่รับเลยก็เหมือนกลัว
ความจริง รับแล้วก็เอาข้อมูลมาเปิด
เผยว่าจริงหรือไม่
 สรุปว่าตอนนี้มีอย่างน้อย 2 เรื่องที่
ท�าให้บ้านเมืองเราไม่เจริญ เกิดปัญหา  
คือเรื่องยาเสพติดที่ระบาดมากมาย จับ 
ได้ครั้งละเป็นล้านๆเม็ด แสดงว่ามีการ 
ผลิตกันเป็นพันเป็นหมื่นล้านเม็ด ท�าไม
คนถึงหันมาใช้ยากันมาก ท�าไมคนจึงมี
ความโลภ เหมือนกล้าโกงกันบ้าระห�่า 
โกงทุกเร่ือง แทบทุกกระทรวง จนมีคน
พูดว่ามีกระทรวงไหนบ้างที่ไม่โกง
 ดังนั้น เรื่องนี้ถ้ามีคนมาแฉ มีคน
อ้างว่ามข้ีอมลู ไม่ว่าระดบัไหนรฐับาล 
ก็ต้องรับ จะแต่งตั้งผู้ใหญ่มารับและ
ด�าเนินการกว่็ากนัไป แต่ถ้าไม่รบัเลย
แล้วยังพยายามเอาผิดเอาโทษคน 
ให้ข้อมูลอีกก็มีแต่เสียกับเสีย ส่วน
เรื่องคดีอื่นๆก็ว่ากันไป อย่าเอามา
ปนกนั อย่าให้ถกูต่อว่าว่ากลวัจนต้อง
หนีความจริงอะไรต่างๆ ก็ฝากไว้แค่
นี้ล่ะ
 เจริญพร
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เศรษฐกิจ

‘ไทยคม6’รุกบริการบรอดคาสต์แอฟริกา

บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) 
ประกาศความส�าเร็จในการบรรลุ
ข้อตกลงในสัญญากับมีเดียวิชั่น 
บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหา
คอนเทนต์รายการในทวีปยุโรป 
ที่ให้บริการด้วยโซลูชั่นแบบครบ
วงจรแก่อุตสาหกรรมการออก
อากาศและสื่อ เพื่อขยายแพลต 
ฟอร์มการออกอากาศรายการ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในทวีป
แอฟรกิาผ่านดาวเทยีมแบบ Multi- 
Channel Per Carrier (MCPC) 
ซึ่งเป็นโซลูชั่นการเผยแพร่คอน
เทนต์ที่ทรงประสิทธิภาพ ช่วยให้
เกิดความสะดวกแก่ผู ้ให้บริการ
ช่องรายการในทวีปยุโรปสามารถ
เข้าถึงแพลตฟอร์มการออกอากาศ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไทยคมได้
อย่างง่ายดาย ซึ่งการส่งสัญญาณ 

“ไทยคม” บรรลขุ้อตกลงมเีดยีวชิัน่ ยกระดบัแพลตฟอร์มการให้
บรกิารบรอดคาสต์ผ่านดาวเทยีมไทยคม 6 ขยายเครอืข่ายออก
อากาศกลุม่ประเทศตอนใต้ทะเลทรายซาฮาราในทวปีแอฟรกิา

จากดาวเทียมไทยคม 6 โคจรอยู่ที่ 
ต�าแหน่ง 78.5 ตะวันออก
 นอกจากนี้ผู ้ให ้บริการช่อง
รายการโทรทัศน์ทั้งจากยุโรปและ 
นานาชาตยิงัจะได้รบัสทิธปิระโยชน์ 
เข้าถึงโซลูชั่นการให้บริการด้าน
คอนเทนต์ต่างๆทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมจากมีเดียวิชั่น เช่น การ
รับชมช่องรายการโทรทัศน์ผ่าน
อนิเทอร์เนต็ในรปูแบบ IPTV เป็นต้น
 นายปฐมภพ สุวรรณศิริ หัว 
หน้าคณะผูบ้รหิารด้านการค้า บมจ. 
ไทยคม กล่าวว่า ไทยคมและมเีดยี
วิชั่นก�าลังเดินหน้าความร่วมมือ
เพื่อน�าเสนอโซลูชั่นที่ เป ็นนวัต 
กรรมการออกอากาศด้านบรอด
คาสต์ใหม่ๆ ช่วยให้ผู้ให้บริการ
ช่องรายการโทรทศัน์สามารถขยาย
เครือข่ายการถ่ายทอดคอนเทนต์

ไปยังกลุ่มประเทศทางตอนใต้ทะ 
เลทรายซาฮาราในทวปีแอฟรกิาได้ 
อย่างมปีระสทิธภิาพและกลุม่ผู้รับ 
ชมรายการโทรทัศน์ตามครัวเรือน
ได้ทันที แพลตฟอร์มการออกอา 
กาศแบบ MCPC ในทวีปแอฟรกิา
บนเครอืข่ายของดาวเทยีมไทยคม  
6 ที่เหมาะสมส�าหรับผู้ให้บริการ 
ที่ต้องการเข้าสู่ตลาดแอฟริกา
 นายเพทริท พัทธิจารี ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารมีเดียวิช่ัน กล่าว
ว่า การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ 
กบัไทยคมท�าให้บรษิทัผูใ้ห้บรกิาร
ช่องรายการโทรทัศน์จากยุโรป

สามารถออกอากาศคอนเทนต์
รายการด้วยโซลูชั่นแบบครบวงจร
อย่างสะดวก โดยเฉพาะการให้
บริการและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการออกอากาศให้ครอบคลุม
พื้นที่ในกลุ่มประเทศทางตอนใต้
ของทะเลทรายซาฮาราในทวีป
แอฟริกาได้มากยิง่ขึน้ โดยเทเลปา
ซโิอเป็นบรษิทัร่วมทนุระหว่างลโีอ
นาโดและทาเลส จะท�าหน้าที่ใน
การส่งสัญญาณช่องรายการโทร 
ทัศน์ผ่านดาวเทียมจากสถานีดาว 
เทียมภาคพื้นดินในเมืองฟูซิโน่ 
อิตาลี ซึ่งผู้ให้บริการช่องรายการ
โทรทัศน์จะสามารถถ่ายทอดสัญ 
ญาณได้ทั้งในรูปแบบความคมชัด
มาตรฐาน (SD) และรปูแบบความ
คมชัดสูง (HD) ลักษณะการถ่าย 
ทอดคอนเทนต์จะเป็นการส่งจาก
ทวีปยุโรปไปยังทวีปแอฟริกาผ่าน
สถานีดาวเทียมภาคพื้นดินของ 
เทเลปาซิโอโดยใช้สัญญาณดาว 
เทียมไทยคม 6

  
 

บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน)

เรื่อง การงดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

 ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี 

จำากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติงด 

จ่ายเงินปันผล สำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

เนื่องจากบริษัทฯ เห็นควรต้องสำารองกระแสเงินสดไว้สำาหรับขยาย 

กิจการ

       ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

                         บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ ประ 
ธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ๊ิก 
คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหา 
ชน) หรือ BIG เปิดเผยภาพรวม
ตลาดกล้องรุ่นใหม่ช่วง 5 เดือน
แรกว่า มีสัญญาณที่ดีขึ้นหลังสิน 
ค้ารุ่นใหม่เร่ิมเปิดตวัช่วงปลายไตร 
มาส 1 และจะทยอยออกสู่ตลาด
ตลอดทั้งปี โดยบริษัทยังน�าสินค้า
รุ่นพิเศษจัดจ�าหน่ายเฉพาะที่ร้าน
อย่างต่อเนื่อง ท�าให้ปีนี้ตลาด
กล้องดิจิตอลมีความคึกคักและ 
มแีนวโน้มดขีึน้ต่อเนือ่ง นอกเหนอื
จากกลยทุธ์ด้านการท�าตลาดแบบ  
Exclusivity Marketing แล้ว  
บรษิทัยงัวางแผนเปิดสาขาให้ครอบ 
คลุมทั่วประเทศตามการขยายตัว
ของห้างสรรพสินค้า
 ส่วนธุรกิจการพิมพ์ซึ่งด�าเนิน
งานภายใต้ชื่อ Wonder Photo 
Shop ที่ผ่านมาเปิดแล้ว 8 สาขา 
และปีนี้มีแผนขยายสาขาเพิ่มอีก

อย่างน้อย 10 สาขา ซึ่งไตรมาส 1 
บริษัทมีก�าไรสุทธิ 209.96 ล้าน
บาท และมีรายได้รวม 1,641.89 
ล้านบาท เพิม่ขึน้ 4% จากงวดเดยีว 
กันปีก่อน และคาดว่าภาพรวมผล
ประกอบการไตรมาส 2 จะมทีศิทาง
ที่ฟื้นตัวอย่างชัดเจนจากก�าลังซื้อ 
ที่ฟื้นตัวจากปีก่อนและสินค้าใหม่
ที่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง
 นายชาญเชื่อมั่นว่า ภาพรวม
ผลประกอบการปี 2561 จะมี 
รายได้โต 10-15% จากปีก่อนที่ 
6,043.10 ล้านบาท โดยจะเน้น
ขยายธุรกิจ Printing โดยเฉพาะ
การขยายสาขาเพิ่ม รวมทั้งเพิ่ม
ธุรกิจ Printing ในร้าน BIG 
Camera ทุกสาขา ส่วนธุรกิจ BIG 
Mobile ยอดขายปรบัตวัเพิม่ขึน้ต่อ
เนือ่งและจะขยายสาขาในกรงุเทพฯ
มากขึน้ จากเดมิทีเ่น้นสาขาในต่าง
จงัหวดั และอยูร่ะหว่างรบังานบรหิาร 
AIS Shop เพิ่มเติม

‘BIG’ม่ันใจตลาดกล้องรุน่ใหม่คึกคกั
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ข้าพเจ้าได้ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชี และก�ากับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม โดย
 • ประเมินวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการจัดท�าประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่ายและผลการด�าเนินงานในอนาคต
 • หารือกับผู้บริหารเพื่อให้เข้าใจถึงแผนการด�าเนินธุรกิจและสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้
 • ประเมินความสมเหตุสมผลของสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการจัดท�าประมาณการ โดยการเปรียบเทียบผลของการจัดท�างบประมาณในอดีต   
  และอัตราการเจริญเติบโตของกลุ่มธุรกิจในสภาวะการณ์ปกติ รวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดและธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน 
 • ทดสอบความถูกต้องของวิธีการค�านวณประมาณการทางธุรกิจ
 • ทดสอบความเหมาะสมในการค�านวณสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยเปรียบเทียบผลประโยชน์ทางภาษีที่กิจการจะได้รับในอนาคต 
  กับประมาณการดังกล่าว
 • ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเป็นผู้ตรวจสอบประเด็นดังกล่าว ข้าพเจ้าเข้าใจและประเมินผลงานของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเพื่อ
ประเมินความเหมาะสมและความเพียงพอของหลักฐานการสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มมีวิธีการตรวจสอบมูลค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของการร่วมค้าดังต่อไปนี้
 • สอบทานวิธีที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินมูลค่าที่จะได้รับคืนของลูกหนี้
 • หารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับแผนการของการร่วมค้าในอนาคต รวมถึงโอกาสที่จะสามารถขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสถานะของตลาด 
  อสังหาริมทรัพย์ในประเทศเบลีซ
 • ประเมินความเป็นกลางและความเป็นอิสระของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินภายนอก
 • ประเมินความสมเหตุสมผลของปัจจัยการเพิ่มขึ้นของราคาทรพัย์สินที่ใช้ในการประเมินมูลค่าในปี 2557 โดยใช้ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน  
  เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงราคาทรัพย์สินโดยเฉลี่ย ซึ่งได้ผลสอดคล้องกับจ�านวนเงินตามการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเริ่มแรกฉบับล่าสุดที ่
  ได้รับในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 • สอบทานกระดาษท�าการปีก่อนเพือ่ให้ได้ความมัน่ใจต่อความเพยีงพอของการปฏบิตังิานทีจ่ะสรปุว่าการประเมนิมลูค่าในปี 2557 นัน้น่าเชือ่ถอื

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มกิจการและกิจการมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจ�านวน 6.41 ล้านบาท และ จ�านวน 14 ล้านบาท ตามล�าดับ 
ส�าหรับผลขาดทุนสะสมทางภาษียกมา โดยมีส่วนที่ยังไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจ�านวน 53 ล้านบาท จากผลขาดทุนสะสมทาง
ภาษ ีซึง่กลุม่กจิการและกจิการจะรบัรูส้นิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชสี�าหรบัผลขาดทนุสะสมทางภาษเีมือ่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมกี�าไร
ทางภาษีในอนาคตที่สามารถน�าผลขาดทุนทางภาษีดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ทางภาษีได้แน่นอน 

ในการค�านวณมูลค่าของสนิทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชทีีร่บัรูจ้ากผลขาดทนุสะสมทางภาษ ีผูบ้รหิารต้องใช้ดลุยพนิจิทีเ่กีย่วข้องกบัจดัท�าประมาณ
การก�าไรทางภาษีในอนาคตให้มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาวะทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ตลาดในอนาคต 

ข้าพเจ้าให้ความส�าคัญในประเด็นนี้ เนื่องจากการตรวจสอบรายการดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเป็นอย่างมากเพราะผลที่จะเกิดขึ้นจริง 
ขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการตลาดในอนาคตอย่างมาก 

กลุ่มกิจการและกิจการได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24.1

มูลค่าที่จะได้รับคืนของลูกหนี้ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้อง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กลุม่บรษิทัมยีอดคงเหลอืของลกูหนีจ้าก Belize Aquaculture Limited (BAL)(การร่วมค้าของกลุม่กจิการ) รวมจ�านวน 863 
ล้านบาท และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 BAL ยงัคงมผีลขาดทนุจากประกอบการอย่างต่อเนือ่ง รวมถงึมหีนีส้นิหมนุเวยีนสงูกว่าสนิทรพัย์หมนุเวยีน

ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 กลุ่มกิจการบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้จ�านวนทั้งสิ้น 99.92 ล้านบาท ผู้บริหารประเมินว่า
มูลค่าที่จะได้รับคืนของลูกหนี้ขึ้นอยู่กับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์รวมถึงมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับของสินทรัพย์
สุทธิของ BAL (ไม่รวมยอดคงเหลือภายในกลุ่ม) 

ยอดคงเหลือลูกหนี้ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องมีสาระส�าคัญและกลุ่มบริษัทต้องประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะรับได้คืนในอนาคต รวมถึงการใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมินข้อสมมติฐานท่ีผู้บริหารใช้ในการค�านวณมูลค่าดังกล่าว ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดการด้อยค่า ดังนั้นข้าพเจ้าจึงพิจารณาเรื่องดังกล่าว
เป็นเรื่องส�าคัญจากการตรวจสอบ

เรื่องอื่น

งบการเงินรวมของบริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริษัท  ซีเฟรชอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งได้เสนอรายงานการตรวจสอบลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์  
2560 แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข 

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี ซึ่งไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชี ที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจ�าปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของกิจการ คือ การอ่านเนื้อหาและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของกิจการหรือกับความเข้าใจในข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏ
ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเพื่อด�าเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดแย้งกับข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการในการด�าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่
จะเลิกกลุ่มกิจการหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของกิจการโดยรวม ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานการสอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ทั้งนี้ ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามี
สาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจ การตั้งข้อสังเกตและข้อสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดกระบวนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า รวมถึง

• การพิจารณาและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด การออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และรวบรวมหลักฐานการสอบ 
 บญัชท่ีีเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ความเส่ียงทีไ่ม่พบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากข้อผดิพลาด เนือ่งจากการทจุรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การต้ังใจละเว้นการ 
 แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• การท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการ
• การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร
• การจดัท�าสรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งของผูบ้รหิารและจากหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รวบรวมมา สรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคัญทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุให้เกดิข้อสงสยัอย่างมนียัส�าคัญต่อความสามารถของกลุม่กจิการ 
 ในการด�าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่นียัส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้าโดยให้ข้อสงัเกตถงึการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้องในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของกจิการ หรอืถ้าการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า  
 จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รวบรวมมาจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง
• การประเมินการน�าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของกิจการโดยรวม ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่   
• การรวบรวมหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัข้อมลูทางการเงนิของกจิการภายในกลุม่หรอืกจิกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพือ่แสดงความเหน็ต่องบการเงินรวม โดยข้าพเจ้ารบัผดิชอบในการก�าหนดแนวทาง การควบคมุดแูล และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ทัง้นี ้ข้าพเจ้าเป็น 
 ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวกับความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆที่ส�าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรือ่งท่ีสือ่สารกับผู้มหีน้าท่ีในการก�ากับดแูล ข้าพเจ้าได้พจิารณาเรือ่งต่าง ๆ  ทีม่นียัส�าคญัมากทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของกจิการส�าหรบัปีปัจจบุนั และก�าหนดเป็นเรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ  ข้าพเจ้าได้อธบิายเรือ่งเหล่านีใ้นรายงานของผูส้อบบญัช ีเว้นแต่กฎหมายหรอืข้อบงัคบัไม่
ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ซึง่ข้าพเจ้าพจิารณาว่าไม่ควรสือ่สารเรือ่งดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว  

นายสมคิด เตียตระกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 2785

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ�ากัด
กรุงเทพมหานคร
27 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 
ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 งบก�าไรขาดทุนรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวม และงบกระแส
เงินสดรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) (กิจการ) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบก�าไรขาดทุนและงบก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการด�าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการด�าเนินงานและ
กระแสเงินสดเฉพาะของกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยได้ระบุความรับผิดชอบของข้าพเจ้าไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของกิจการในรายงานนี้ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดดังกล่าว ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รวบรวมมานั้นเพียงพอและเหมาะ
สมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ  ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม และใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

                                              เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ     การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี
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 บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560

งบกำ�ไรข�ดทุนและกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

  (หน่วย : บ�ท)

                                         งบก�รเงินรวม                                    งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

                          2560 2559 2560 

ร�ยได้        

รายได้จากการขาย	 	 7,482,563,856		 	7,578,892,812	 3,079,810,310	 3,047,297,317	

รายได้จากการบริการ	 	 12,155,697		 							7,952,082		 -				 										-		

รายได้อื่น	 																																								 	 			27,226,848		 					31,689,048		 			199,843,558		 	135,897,825	

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	สุทธิ	 																																					-						 					90,249,554		 																					-							 	10,275,680

รวมร�ยได้		 	 	 7,521,946,401	 7,708,783,496		 	3,279,653,868	 3,193,470,822	

ค่�ใช้จ่�ย        

ต้นทุนขาย		 	 	 (6,574,597,284)	 (6,490,856,285)	 (2,936,228,956)	 (2,814,826,424)

ต้นทุนการบริการ	 	 	(8,040,449)	 				(6,686,898)	 	-				 	-			

ค่าใช้จ่ายในการขาย	 	 	(289,064,810)	 (302,118,619)	 (146,750,468)	 (144,922,167)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 	 (310,899,360)	 (323,632,903)	 (118,316,404)	 (112,016,234)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	สุทธิ	 	 													(146,215,272)	 														-	 (15,088,204)	 -			

ต้นทุนทางการเงิน	 	 (83,229,050)	 (90,410,062)	 (47,637,139)	 (56,005,311)

รวมค่าใช้จ่าย	 	 	 (7,412,046,225)	 (7,213,704,767)		 	(3,264,021,171)	 (3,127,770,136)

กำาไรก่อนภาษีเงินได้	 	 109,900,176	 495,078,729		 15,632,697	 65,700,686		

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		 	 	(50,075,440)	 	(102,644,839)	 -	 -

กำาไรสำาหรับปี		 	 59,824,736		 		392,433,890		 			15,632,697		 	65,700,686	

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :      

รายการที่จะไม่มีการจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน	 	 	 	 	 	

	 กำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง      

	 การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	-	สุทธิจากภาษี	 	 														-				 			(4,509,577)	 																	-				 	(4,509,577)

รายการที่จะมีการจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน	 	 	 	 	 	

	 กำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง      

	 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	-	สุทธิจากภาษี	 	 							6,127,947		 		(107,892,843)	 																	-				 													-			

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี	 	 							6,127,947		 		(112,402,420)	 															-				 	(4,509,577)

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี	 	 																			65,952,683		 				280,031,470		 				15,632,697		 	61,191,109	

การแบ่งปันกำาไร	(ขาดทุน)      

	 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	 	 	(8,138,581)	 	257,809,248		 	15,632,697		 	65,700,686	

				ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม	 	 	67,963,317		 	134,624,642		 	-				 	-			

	 	 																																												 		 59,824,736		 	392,433,890		 	15,632,697			 65,700,686

ก�รแบ่งปันกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวม      

	 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	 	 	(5,083,408)	 	198,274,321		 	15,632,697		 	61,191,109	

				ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม	 		 71,036,091		 81,757,149	 -		 	-				

	 	 																																													 	 65,952,683		 	280,031,470		 	15,632,697	 61,191,109

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น / ปรับลด      

	 กำาไร	(ขาดทุน)	(บาทต่อหุ้น)	 																					 								(0.02)	 														0.56		 												0.03			 0.14

                        (หน่วย	:	บาท)
                                งบก�รเงินรวม                                    งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
	 	 	 	 	 	 31	ธันวาคม	2560	 31	ธันวาคม	2559		 31	ธันวาคม	2560	 31	ธันวาคม	2559			
สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน    
	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		 	 	236,658,405		 													92,682,434		 					8,375,843	 56,270,200	
	 ลูกหนี้การค้า	-	สุทธิ	 	 1,123,933,348	 1,042,492,433		 		609,275,064	 	505,023,713	
	 ลูกหนี้อื่น		 	 469,309	 34,103	 	13,863,158	 8,786,183	
	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	-				 	-				 					5,003,466	 	-			
	 สินค้าคงเหลือ	-	สุทธิ	 	 2,580,408,654	 2,043,149,988			 		954,929,933	 773,964,021
	 สินทรัพย์ชีวภาพ	 	 6,223,828		 3,138,747		 6,223,828					 	3,138,747	
	 ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน	 	 25,816,792	 23,292,238	 4,235,556	 4,445,492
	 ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	สุทธิ	 	 					-	 -	 3,053,328	 							605,056	
	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 46,734,838	 46,320,348		 					14,479,206	 					8,442,947	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 4,020,245,174	 3,251,110,291		 	1,619,439,382	 1,360,676,359	
         
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   
	 เงินฝากธนาคารที่มีภาระคำ้าประกัน	 	 15,000,000	 15,000,000	 15,000,000	 15,000,000	
	 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					 		 348,011,124	 439,461,448	 -				 	-		
	 ดอกเบี้ยค้างรับระยะยาว	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	80,990,170	 89,439,141		 -				 	-			
	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 	 																-				 -	 903,824,450	 903,882,828	
	 เงินลงทุนในการร่วมค้า	 	 	-				 	-				 																-			 	 	-			
	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	-	สุทธิ	 	 1,111,521,090	 1,100,210,742		 614,017,514	 648,444,639	
	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ	  15,005,945		 			11,843,768		 									3,238,844	 5,000,761	
	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 	 14,000,000		 			14,000,000		 							14,000,000	 			14,000,000	
	 สินทรัพย์จากตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงของหุ้นกู้	 	 												-				 73,970,307		 -			 73,970,307	
	 สินทรัพย์จากตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงของเงินกู้ระยะยาว	  672,142		 -	 672,142	 	-	
	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 10,202,839		 							6,111,590		 						5,114,298	 	3,203,396	
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 									1,595,403,310	 1,750,036,996	 1,555,867,248	 1,663,501,931
         
รวมสินทรัพย์ 	 	 														5,615,648,484	 5,001,147,287	 3,175,306,630	 3,024,178,290	
         
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนี้สินหมุนเวียน      
	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 	 1,372,862,292		 	967,785,357		 409,516,463	 	368,389,833	
	 เจ้าหนี้การค้า	 	 518,418,584		 	376,868,003		 	12,664,969	 	24,241,533	
	 เจ้าหนี้อื่น		 	 34,488,227		 14,916,082		 12,611,184	 	11,247,501	
	 เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ถาวร	 	 803,105	 6,162,637	 803,105			 6,162,637	
	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย																																	 	 			91,282,220		 	110,352,996		 	32,702,097	 	26,630,493	
	 ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี	 	 	 	 	 	
	 	 -	เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	 	 	104,876,996		 	238,637,671		 55,000,000	 	188,705,000	
						 -	หนี้สินจากตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงของเงินกู้ระยะยาว	 	 				1,107,954		 	14,015,745		 1,107,954	 	14,015,745	
				 	 -	หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	 	 1,931,887		 				894,099		 	-				 	-			
	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 -				 	-				 	-		 25,000,000	
	 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	 	 39,304,928		 	73,479,037		 -				 	-			
	 เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	สุทธิ	 	 				3,153,573		 			1,700,671		 	-				 	-			
	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 																21,891,760		 	22,294,318		 			2,120,212	 	3,384,142	
รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 2,190,121,526	 1,827,106,616		 	526,525,984		 	667,776,884

หนี้สินไม่หมุนเวียน      
	 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	สุทธิ	 	 	184,833,819		 	343,295,044		 	60,000,000		 	151,002,500	
	 หุ้นกู้	-	สุทธิ	 	 	997,887,181		 	498,728,587		 	997,887,181		 	498,728,587	
	 หนี้สินจากตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงของเงินกู้ระยะยาว	 	 															-				 					6,723,147		 																		-				 	6,723,147	
	 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	สุทธิ	 	 																-				 						2,000,317		 																		-				 								-			
	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	 	 	53,065,196		 			47,657,864		 	51,118,263		 	46,050,384	
	 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 	 	22,615,194		 			28,674,751		 													-	 -			
	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	 	 																					436,835		 								608,910		 						436,835		 					608,910	
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 												1,258,838,225	 927,688,620		 	1,109,442,279			 703,113,528	

รวมหนี้สิน 	 																																							 				 3,448,959,751		 	2,754,795,236		 	1,635,968,263	 1,370,890,412
         
ส่วนของผู้ถือหุ้น      
	 ทุนเรือนหุ้น	-	หุ้นสามัญ	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท		 	 	 	 	 	
	 	 -	ทุนจดทะเบียน	485,694,600	หุ้น		 	 	485,694,600		 485,694,600		 	485,694,	600		 	485,694,600	
						 -	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและรับชำาระแล้ว	463,549,600	หุ้น	 	 	463,549,600		 	463,549,600		 	463,549,600		 	463,549,600	
	 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	 	 	799,228,000		 	799,228,000		 	799,228,000		 	799,228,000	
	 ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน	 	 12,902,865		 			12,902,865		 		12,902,865		 	12,902,865	
	 ส่วนเกินจากการลงทุนในบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	 	 2,198,133		 				2,198,133		 																		-																		 	-		
	 กำาไรสะสม	 	 	 	 	 	
	 	 -	จัดสรรเพื่อสำารองตามกฎหมาย		 	 			48,569,460		 			48,569,460		 			48,569,460		 	48,569,460	
						 -	ยังไม่ได้จัดสรร	 	 																593,290,872		 		731,011,661		 	215,088,442		 	329,037,953	
	 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 		(49,958,853)	 			(53,014,026)	 -				 	-			
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	 	 														1,869,780,077		 2,004,445,693		 	1,539,338,367	 1,653,287,878	
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม	 	 		296,908,656		 			241,906,358		 -				 	-			
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 2,166,688,733		 	2,246,352,051		 	1,539,338,367		 	1,653,287,878

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	5,615,648,484		 	5,001,147,287		 	3,175,306,630			 3,024,178,290	
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 บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560

งบกำ�ไรข�ดทุนและกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

  (หน่วย : บ�ท)

                                         งบก�รเงินรวม                                    งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

                          2560 2559 2560 

ร�ยได้        

รายได้จากการขาย	 	 7,482,563,856		 	7,578,892,812	 3,079,810,310	 3,047,297,317	

รายได้จากการบริการ	 	 12,155,697		 							7,952,082		 -				 										-		

รายได้อื่น	 																																								 	 			27,226,848		 					31,689,048		 			199,843,558		 	135,897,825	

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	สุทธิ	 																																					-						 					90,249,554		 																					-							 	10,275,680

รวมร�ยได้		 	 	 7,521,946,401	 7,708,783,496		 	3,279,653,868	 3,193,470,822	

ค่�ใช้จ่�ย        

ต้นทุนขาย		 	 	 (6,574,597,284)	 (6,490,856,285)	 (2,936,228,956)	 (2,814,826,424)

ต้นทุนการบริการ	 	 	(8,040,449)	 				(6,686,898)	 	-				 	-			

ค่าใช้จ่ายในการขาย	 	 	(289,064,810)	 (302,118,619)	 (146,750,468)	 (144,922,167)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 	 (310,899,360)	 (323,632,903)	 (118,316,404)	 (112,016,234)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	สุทธิ	 	 													(146,215,272)	 														-	 (15,088,204)	 -			

ต้นทุนทางการเงิน	 	 (83,229,050)	 (90,410,062)	 (47,637,139)	 (56,005,311)

รวมค่าใช้จ่าย	 	 	 (7,412,046,225)	 (7,213,704,767)		 	(3,264,021,171)	 (3,127,770,136)

กำาไรก่อนภาษีเงินได้	 	 109,900,176	 495,078,729		 15,632,697	 65,700,686		

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		 	 	(50,075,440)	 	(102,644,839)	 -	 -

กำาไรสำาหรับปี		 	 59,824,736		 		392,433,890		 			15,632,697		 	65,700,686	

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :      

รายการที่จะไม่มีการจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน	 	 	 	 	 	

	 กำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง      

	 การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	-	สุทธิจากภาษี	 	 														-				 			(4,509,577)	 																	-				 	(4,509,577)

รายการที่จะมีการจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน	 	 	 	 	 	

	 กำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง      

	 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	-	สุทธิจากภาษี	 	 							6,127,947		 		(107,892,843)	 																	-				 													-			

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี	 	 							6,127,947		 		(112,402,420)	 															-				 	(4,509,577)

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี	 	 																			65,952,683		 				280,031,470		 				15,632,697		 	61,191,109	

การแบ่งปันกำาไร	(ขาดทุน)      

	 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	 	 	(8,138,581)	 	257,809,248		 	15,632,697		 	65,700,686	

				ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม	 	 	67,963,317		 	134,624,642		 	-				 	-			

	 	 																																												 		 59,824,736		 	392,433,890		 	15,632,697			 65,700,686

ก�รแบ่งปันกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวม      

	 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	 	 	(5,083,408)	 	198,274,321		 	15,632,697		 	61,191,109	

				ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม	 		 71,036,091		 81,757,149	 -		 	-				

	 	 																																													 	 65,952,683		 	280,031,470		 	15,632,697	 61,191,109

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น / ปรับลด      

	 กำาไร	(ขาดทุน)	(บาทต่อหุ้น)	 																					 								(0.02)	 														0.56		 												0.03			 0.14

                        (หน่วย	:	บาท)
                                งบก�รเงินรวม                                    งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
	 	 	 	 	 	 31	ธันวาคม	2560	 31	ธันวาคม	2559		 31	ธันวาคม	2560	 31	ธันวาคม	2559			
สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน    
	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		 	 	236,658,405		 													92,682,434		 					8,375,843	 56,270,200	
	 ลูกหนี้การค้า	-	สุทธิ	 	 1,123,933,348	 1,042,492,433		 		609,275,064	 	505,023,713	
	 ลูกหนี้อื่น		 	 469,309	 34,103	 	13,863,158	 8,786,183	
	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	-				 	-				 					5,003,466	 	-			
	 สินค้าคงเหลือ	-	สุทธิ	 	 2,580,408,654	 2,043,149,988			 		954,929,933	 773,964,021
	 สินทรัพย์ชีวภาพ	 	 6,223,828		 3,138,747		 6,223,828					 	3,138,747	
	 ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน	 	 25,816,792	 23,292,238	 4,235,556	 4,445,492
	 ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	สุทธิ	 	 					-	 -	 3,053,328	 							605,056	
	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 46,734,838	 46,320,348		 					14,479,206	 					8,442,947	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 4,020,245,174	 3,251,110,291		 	1,619,439,382	 1,360,676,359	
         
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   
	 เงินฝากธนาคารที่มีภาระคำ้าประกัน	 	 15,000,000	 15,000,000	 15,000,000	 15,000,000	
	 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					 		 348,011,124	 439,461,448	 -				 	-		
	 ดอกเบี้ยค้างรับระยะยาว	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	80,990,170	 89,439,141		 -				 	-			
	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 	 																-				 -	 903,824,450	 903,882,828	
	 เงินลงทุนในการร่วมค้า	 	 	-				 	-				 																-			 	 	-			
	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	-	สุทธิ	 	 1,111,521,090	 1,100,210,742		 614,017,514	 648,444,639	
	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ	  15,005,945		 			11,843,768		 									3,238,844	 5,000,761	
	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 	 14,000,000		 			14,000,000		 							14,000,000	 			14,000,000	
	 สินทรัพย์จากตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงของหุ้นกู้	 	 												-				 73,970,307		 -			 73,970,307	
	 สินทรัพย์จากตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงของเงินกู้ระยะยาว	  672,142		 -	 672,142	 	-	
	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 10,202,839		 							6,111,590		 						5,114,298	 	3,203,396	
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 									1,595,403,310	 1,750,036,996	 1,555,867,248	 1,663,501,931
         
รวมสินทรัพย์ 	 	 														5,615,648,484	 5,001,147,287	 3,175,306,630	 3,024,178,290	
         
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนี้สินหมุนเวียน      
	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 	 1,372,862,292		 	967,785,357		 409,516,463	 	368,389,833	
	 เจ้าหนี้การค้า	 	 518,418,584		 	376,868,003		 	12,664,969	 	24,241,533	
	 เจ้าหนี้อื่น		 	 34,488,227		 14,916,082		 12,611,184	 	11,247,501	
	 เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ถาวร	 	 803,105	 6,162,637	 803,105			 6,162,637	
	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย																																	 	 			91,282,220		 	110,352,996		 	32,702,097	 	26,630,493	
	 ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี	 	 	 	 	 	
	 	 -	เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	 	 	104,876,996		 	238,637,671		 55,000,000	 	188,705,000	
						 -	หนี้สินจากตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงของเงินกู้ระยะยาว	 	 				1,107,954		 	14,015,745		 1,107,954	 	14,015,745	
				 	 -	หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	 	 1,931,887		 				894,099		 	-				 	-			
	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 -				 	-				 	-		 25,000,000	
	 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	 	 39,304,928		 	73,479,037		 -				 	-			
	 เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	สุทธิ	 	 				3,153,573		 			1,700,671		 	-				 	-			
	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 																21,891,760		 	22,294,318		 			2,120,212	 	3,384,142	
รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 2,190,121,526	 1,827,106,616		 	526,525,984		 	667,776,884

หนี้สินไม่หมุนเวียน      
	 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	สุทธิ	 	 	184,833,819		 	343,295,044		 	60,000,000		 	151,002,500	
	 หุ้นกู้	-	สุทธิ	 	 	997,887,181		 	498,728,587		 	997,887,181		 	498,728,587	
	 หนี้สินจากตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงของเงินกู้ระยะยาว	 	 															-				 					6,723,147		 																		-				 	6,723,147	
	 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	สุทธิ	 	 																-				 						2,000,317		 																		-				 								-			
	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	 	 	53,065,196		 			47,657,864		 	51,118,263		 	46,050,384	
	 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 	 	22,615,194		 			28,674,751		 													-	 -			
	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	 	 																					436,835		 								608,910		 						436,835		 					608,910	
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 												1,258,838,225	 927,688,620		 	1,109,442,279			 703,113,528	

รวมหนี้สิน 	 																																							 				 3,448,959,751		 	2,754,795,236		 	1,635,968,263	 1,370,890,412
         
ส่วนของผู้ถือหุ้น      
	 ทุนเรือนหุ้น	-	หุ้นสามัญ	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท		 	 	 	 	 	
	 	 -	ทุนจดทะเบียน	485,694,600	หุ้น		 	 	485,694,600		 485,694,600		 	485,694,	600		 	485,694,600	
						 -	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและรับชำาระแล้ว	463,549,600	หุ้น	 	 	463,549,600		 	463,549,600		 	463,549,600		 	463,549,600	
	 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	 	 	799,228,000		 	799,228,000		 	799,228,000		 	799,228,000	
	 ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน	 	 12,902,865		 			12,902,865		 		12,902,865		 	12,902,865	
	 ส่วนเกินจากการลงทุนในบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	 	 2,198,133		 				2,198,133		 																		-																		 	-		
	 กำาไรสะสม	 	 	 	 	 	
	 	 -	จัดสรรเพื่อสำารองตามกฎหมาย		 	 			48,569,460		 			48,569,460		 			48,569,460		 	48,569,460	
						 -	ยังไม่ได้จัดสรร	 	 																593,290,872		 		731,011,661		 	215,088,442		 	329,037,953	
	 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 		(49,958,853)	 			(53,014,026)	 -				 	-			
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	 	 														1,869,780,077		 2,004,445,693		 	1,539,338,367	 1,653,287,878	
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม	 	 		296,908,656		 			241,906,358		 -				 	-			
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 2,166,688,733		 	2,246,352,051		 	1,539,338,367		 	1,653,287,878

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	5,615,648,484		 	5,001,147,287		 	3,175,306,630			 3,024,178,290	

2559



ฉบับดิจิตอลรายวัน 8ปีที่ 19 ฉบับที่ 4830 (1355) วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ต่างประเทศ

อินโดฯเข้มรักษาความปลอดภัย
รัฐบาลอินโดนีเซียยกระดับมาตรการรัก 
ษาความปลอดภยัโบสถ์ทกุแห่งในประเทศ 
หลงัเกดิเหตรุะเบดิ 3 คร้ังทีโ่บสถ์ในเมอืง
สุราบายา มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 13 คน 
ในจ�านวนนี้รวมคนร้าย 6 คนซึ่งเป็นสมา 
ชิกในครอบครัวเดียวกัน  
 ส�านักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมือง 
สุราบายาว่า ประธานาธิบดีโจโค วิโดโด ลงพื้น
ที่เมืองสุราบายา เมืองใหญ่อันดับ 2 ของ
อินโดนีเซีย ซึ่งเกิดเหตุระเบิดที่โบสถ์ 3 แห่งใน
เวลาไล่เลี่ยกัน เป็นเหตุให้มีผู ้เสียชีวิตอย่าง 

หน้าที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย
โบสถ์ทุกแห่งในประเทศ
 ขณะที่ พล.ต.อ.ติโต คานาเวียน ผู ้บัญ 
ชาการส�านักงานต�ารวจแห่งชาติอินโดนีเซีย 
เปิดเผยข้อมูลเบ้ืองต้นว่า มือระเบิดมี 6 คน  
เป็นชาย 3 คน หญิง 3 คน เป็นสมาชกิในครอบ 
ครัวเดียวกันและเพิ่งเดินทางกลับจากซีเรียได้
ไม่นาน น�าโดยนายดิตา ฟูตริอันโต หัวหน้า
กลุ่มย่อยของขบวนการเจมาอาห์ อันชารัต เดา
เลาะห์ (เจเอดี) ประจ�าเมืองสุราบายา ซึ่งสวามิ 
ภักดิ์กับกลุ่มไอเอส และนางปูจี คุสวาตี เป็น
สามีภรรยากัน ส่วนบุตรชาย 2 คน อายุ 18 ปี 
และ 16 ปี และบุตรสาว 2 คน อายุ 12 ปี และ 
9 ปี โดยเหตุระเบิดครั้งแรกเป็นฝีมือของบุตร
ชายทั้งสองคน และเหตุระเบิดอีก 2 ครั้ง เกิด
ห่างกันครั้งละ 5 นาที
 สถานโีทรทศัน์แพร่ภาพผูข้ีร่ถจกัรยานยนต์
ผ่านหน้าโบสถ์ก่อนเกิดระเบิดขึ้นในอีกไม่กี่
วนิาทถีดัมา ผูเ้หน็เหตกุารณ์เล่าว่า มอืระเบดิฆ่า 
ตัวตายรายหนึ่งคือหญิงที่สวมผ้าคลุมหน้าและ
มเีดก็อยูด้่วย ส่วนภาพอืน่ๆทีไ่ด้รับการเผยแพร่
ออกมาเป็นกลุ่มควันทึบสีด�าลอยขึ้นจากที่เกิด
เหต ุ และร่างผู้เคราะห์ร้ายทีห่น้าประตโูบสถ์ซาน 
ตามาเรีย จักรยานยนต์ล้ม และเศษซากหักพัง 

น้อย 13 คน รวมคนร้ายด้วย 6 คน และมีผู้ 
ได้รับบาดเจ็บอีกมากกว่า 40 คน 
 ทั้งนี้ ประธานาธิบดีวิโดโดประณามเหตุ 
การณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษย 
ชาติ และไม่สมควรน�าประเด็นศาสนามาเป็น
ข้ออ้าง อีกทั้งผู้บงการยังมีจิตใจโหดเหี้ยมด้วย
การใช้เด็กเป็นคนก่อเหตุ อย่างไรก็ตาม ผู้น�า
อนิโดนเีซียขอให้ประชาชนอย่าตืน่ตระหนกกบั
เหตุการณ์คร้ังนี้มากจนเกินไป แต่เพิ่มความ
ระมดัระวงัในการด�าเนนิชวีติและช่วยกนัเป็นหู
เป็นตาให้แก่เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งสั่งการให้เจ้า

อิหร่านย�้าท�าตามข้อตกลง 
ประธานาธบิดฮีสัซนั โรว์ฮาน ีของอิหร่าน กล่าว
ย�้าว่า อิหร่านจะยังคงปฏิบัติตามข้อตกลงนิว 
เคลียร์ปี 2558 หากสามารถปกป้องผลประ 
โยชน์ของอหิร่านไว้ได้ และกล่าวว่าการถอนตวั
จากข้อตกลงนวิเคลยีร์ของสหรฐัทัง้ทีล่งนามไป
แล้วถอืว่าไม่มคีวามรบัผดิชอบและขาดจรยิธรรม
 ผู้น�าอิหร่านกล่าวระหว่างพบกับประธานา 
ธิบดีไมตรีพาลา สิริเสนา ของศรีลังกา โดยมี
รายงานทางสถานีโทรทัศน์ว่า หาก 5 ชาติที่ยัง
คงอยู่ในข้อตกลงท�าตามสัญญา อิหร่านก็จะ
ปฏิบัติตามแม้ไม่มีสหรัฐ โดยยึดมั่นข้อตกลงที่
ร่วมลงนามไว้กับอังกฤษ จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี 
และรัสเซีย เมื่อปี 2558 ผู้น�าอิหร่านบอกว่า ถ้า
กลุ่มชาติมหาอ�านาจยังสนับสนุนข้อตกลงและ
รับประกันว่าอิหร่านจะไม่ได้รับผลกระทบจาก
มาตรการคว�า่บาตร การทีป่ระธานาธบิดโีดนลัด์  
ทรมัป์ ของสหรฐั ประกาศถอนตวัออกจากข้อตก 
ลงนวิเคลยีร์ท�าให้ชาตพินัธมติรยโุรปไม่สบายใจ 
ส่งผลให้เกดิความไม่แน่นอนในตลาดน�า้มนัโลก
และเสีย่งเกดิความขดัแย้งในตะวนัออกกลาง

  
 

บริษัท ยูนิ คอนกรีต จำ�กัด

                                          วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
 
 บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นในมติพิเศษ ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เรื่อง เพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัท ตั้งอยู่เลขที่ 461 หมู่ 17 ถนนเทพารักษ์ ตำาบล
บางเสาธง อำาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
 จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

     ขอแสดงความนับถือ

    (น.ส.ปพิชญา โล่ห์ชิตกุล)
    กรรมการ

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   คุณชนะ  จันทร์พาณิชระวี
        เบอร์โทร  08-1822-3468   
                              เบอร์โทร 0-2315-2233-7  
    แฟกซ์  0-2315-1625
    E-mail : accall@bvcsteel.com
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รับสมัครดวน!รับสมัครดวน!

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

สนใจสมัครดวยตนเอง

หรือสงใบสมัครและหลักฐานมาที่

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

ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน

แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพฯ 10150

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

 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

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

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

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

5. พนักงานฝายผลิต   หลายอัตรา
 • เพศชาย • ไมจำกัดวุฒิ อานออกเขียนได 

6. ชางซอมบำรุง หลายอัตรา
 • เพศชาย • มีประสบการณ 

คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด)

Gong Toon-p-260418=4*6

ประกาศกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

เรือ่ง รบัสมคัรบคุคลเพือ่คดัเลอืกเป็นพนกังานส�านกังาน กสจ. ต�าแหน่ง เจ้าหน้าทีก่ารเงนิ

 

 ด้วยกองทนุส�ารองเล้ียงชพีส�าหรับลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการ ซึง่จดทะเบยีนแล้ว 

หรือมีชื่อย่อว่า กสจ. ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานส�านักงาน กสจ. 

ต�าแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  ชื่อต�ำแหน่ง  กลุ่มงำน  และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน

 ชื่อต�าแหน่ง   ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

 กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป

 อัตราว่าง     1  อัตรา

 คุณสมบัติเฉพำะต�ำแหน่ง ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต�่ากว่าปริญญาตรีทางการเงิน  

การบัญชหีรอืสาขาทีเ่ก่ียวข้องโดยต้องศกึษาวชิาบัญชมีาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ มคีวามรู ้

ความเข้าใจเกี่ยวกับใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft  

Excel ได้เป็นอย่างดีต้องมีบุคคลค�้าประกันในการท�างาน

2.  กำรรับสมัคร

 2.1 วัน เวลำ ที่รับสมัคร

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

 ในวันเวลาราชการ

 2.2 สถำนที่รับสมัคร

 ยืน่ใบสมคัรด้วยตนเองทีส่�านกังาน กสจ. อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์แกรนด์รามาไนน์  

ทาวเวอร์เอ ชั้น 23 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310

หมำยเหต ุผูส้มคัรต้องมคีณุสมบตัแิละปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ในประกาศ รบัสมคัร

ประกาศที่เว็บไซต์ WWW.gpEf.or.th

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
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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 4830 (1355) วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
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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 4830 (1355) วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
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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
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สังคม

โฉมใหม่ชุด ‘PORSCHE’

ในโอกาสฉลองความส�าเร็จครบ
รอบ 70 ปีของ “PORSCHE” 
มร.ปีเตอร์ โรห์เวอร์ กรรมการผู้
จัดการ ปอร์เช่ ประเทศไทย ตอก 
ย�า้ภาพลกัษณ์ความหรหูรามรีะดบั
ขององค์กร เลือก BUTTON UP 
ร่วมออกแบบชุดผู้บริหารและทีม
งาน พร้อมแฟชั่นโชว์เปิดคอลเลค 
ชั่นชุดผู ้บริหารและทีมงานโฉม
ใหม่ น�าโดยศรีริต้า เจนเซ่น และ
ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ 
 มร.ปีเตอร์ โรห์เวอร์ เปิดเผย
ว่า ในโอกาสฉลองครบรอบ 70 ปี
ของปอร์เช่ ได้เลือกพันธมิตรจาก
แบรนด์แฟชั่นชื่อดังอย่างบัทเทิน 
อพั ทีม่แีนวคดิในการออกแบบคอล 
เลคชั่นเสื้อผ้าสุภาพบุรุษ โดยเน้น
ที่ความเนี้ยบและความสมบูรณ์
แบบเช ่นเดียวกับการผลิตและ
ออกแบบรถยนต์ปอร์เช่ท่ีเน้นคอน
เซ็ปต์ความสมบูรณ์แบบและหรู 
หรา โดยเชือ่ว่าไม่ว่าจะเป็นรถยนต์
หรอืเครือ่งแต่งกายกส็ามารถบ่งบอก
คาแร็คเตอร์ของผู ้สวมใส่ได้เช่น

เดียวกัน จึงร่วมมือกันออกแบบ
คอลเลคชั่นเส้ือผ้าให้เข้ากับยนตร 
กรรมสุดหรู น�าโดยคาเยนน์ เอส 
ใหม่, 911 จีที2 อาร์เอส, 911 จีที3, 
911 คาร์เรร่า, 718 บอ็กซเตอร์, 718 
เคย์แมน, พานาเมร่า 4 อี-ไฮบริด 
เอก็ซ์เซคคูทฟี และพานาเมร่า 4 อี- 
ไฮบริด สปอร์ต ทัวริสโม่ หลาก
หลายรุ่น พร้อมอวดโฉมให้เหล่า
สาวกคนรักรถสปอร์ตได้จับจอง
เป็นเจ้าของ
 จุฬาลักษณ์ ผลภิภม ผู้บริ 
หาร บริษัท บัทเทิน อัพ จ�ากัด 
กล่าวว่า การออกแบบคอลเลคชั่น

ชดุผูบ้รหิารและทมีงานให้แก่ปอร์เช ่
ครั้งนี้ได้น�าแรงบันดาลใจมาจาก
ตราสัญลักษณ์ของปอร์เช่ ซึ่งมีที ่
มาจากตราประจ�าเมอืงชตทุท์การ์ท 
สญัลกัษณ์รปูม้า ตวัแทนของความ
ทรงพลังและความรวดเร็ว พ้ืน 
หลงัมาจากตราของแคว้นบาเดนิ- 
เวือร์ท-เทมแบร์ก ร่วมกับสีของ
ธงชาติเยอรมนี ได้แก่ สีด�า สีแดง 
และสีทอง น�าเอาลายเส้นและสี
รวมทั้งรูปทรงของม้ามาผสานกับ
ดีไซน์ที่ให้ลุคโฉบเฉี่ยว เพื่อให้เข้า
กับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น และยังคง
ความหรหูราสง่างาม สะท้อนภาพ

กาญจนา	แย้มพราย	ประธานกรรมการ	บริษัท	ควีนโฟรเซ่น	ฟรุต	จ�ากัด	ร่วมพิธี 
ลงนามผนึกพันธมิตรกับเย่	 เว่ย	 ประธานกรรมการเจดีเฟรช	บริษัท	เจดีดอท
คอม	จ�ากัด	 เพื่อร่วมกันขยายตลาดทุเรียนไทยและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
ผลไม้ไทยช่วยเหลือเกษตรกรไทยโดยผ่านช่องทางจ�าหน่ายออนไลน์	

อรษุ	นวราช	ผูร่้วมก่อตัง้แลบ็อาหารยัง่ยนื	(ประเทศไทย)	องค์กรขบัเคลือ่น	Organic	
Tourism	 พาผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ระดับบริหารฝ่ายต่างๆของโรงแรม 
ดิ	 แอทธินี	 โฮเทลฯ	 ลงพื้นที่เยี่ยมชมฟาร์มเกษตรอินทรีย์เครือข่ายสามพราน 
โมเดล	ที่ไร่รวงข้าวภูตะวัน	และฟาร์มหมูหลุม	จ.ราชบุรี	

ลกัษณ์แห่งยานยนต์สปอร์ตหร ูนอก 
จากนี้ยังเพิ่มดีเทลของสีแดงจาก
ตราสัญลักษณ์ของปอร์เช่ที่น�ามา
เป็นกมิมคิ เพือ่ให้เสือ้ผ้าทีเ่รยีบหรู
มีความเอ็กซ์คลูซีฟมากยิ่งขึ้น
 ไม่เพียงออกแบบคอลเลคชั่น 
PORSCHE X BUTTON UP ส�า 
หรับผู้บริหารและทมีงาน ปอร์เช่ยงั
ให้ลกูค้าได้เป็นเจ้าของคอลเลคชัน่
สทูจากบทัเทนิ อพั ทีบ่่งบอกความ
เป็นตวัเองกบั “โอนเนอร์ คอลเลค 
ช่ัน” ในแบบ Total Look ประกอบ 
ด้วยสูท, เสื้อเชิ้ต, กางเกง โดย
เจ้าของรถปอร์เช่สามารถดีไซน์ 
รายละเอียดของเสื้อผ้าให้เข้ากัน
กับรายละเอียดทั้งภายนอกและ
ภายใน เฉกเช่นการท�าสูทแบบ 
Bespoke Tailor เหมอืนกบัวธิกีาร 
Build Your Own Porsche ไม่ว่า
จะเป็นส,ี เนือ้ผ้า, ปก, กระเป๋าเสือ้, 
ดไีซน์, การเยบ็, โลโก้ รายละเอียด
เล็กๆอย่างสีด้าย, กระดุม ให้เป็น
ไปตามคาแร็คเตอร์ของเจ้าของ 
รถปอร์เช่อีกด้วย


