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เข้าทางใคร?

โลกวันนี้มีประเด็น 2

ไม่ต่างจากเอาไม้ซีกไปงัด
ไม้ซุง มีแต่จะหักจะงอโดย 
ที่ไม่อาจท�าให้ไม้ซุงขยับ 
เขยือ้นได้ ผลของการชมุนมุ
ครั้งนี้จะเข้าทางใคร ใครจะ
ฉกฉวยใช้ประโยชน์จากการ
ชุมนุมได้มากกว่ากัน หลัง
การชุมนุมเสร็จส้ินก็จะรู้ว่า
อะไรจะเกิดขึ้น

ความสงบที่ไม่สงบ!
ฉุก(ละหุก)คิด 3

ลดความตงึเครยีด
จีน-สหรฐั

เศรษฐกิจ 4

ทรสิเพิม่เครดติ
หุ้นกูS้GPเป็นBBB+

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

“จีไอท”ีป้องเลยีนแบบ
อญัมณ-ีเครือ่งประดบั

การชุมนุมของกลุ่มคนอยาก
เลือกต้ังไม่ว่าสถานการณ์จะ
เป็นอย่างไร จะมีความรุน 
แรงหรือไม่รุนแรง จะไม่ส่ง
ผลให้เกดิความเปลีย่นแปลง
ในการถอืครองอ�านาจ เพราะ
การชมุนมุโดยกลุม่นักศกึษา
และประชาชนที่ไม่มีนักการ 
เมืองสนับสนุนอย่างเต็มที่ 
ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง
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“บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรฐัมนตรแีละหวัหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช. )  ถึ งกับต ้อง เลื่ อนก� า 
หนดการเดินทางไปเยือนส�า 
นกังานสหภาพยุโรป (อียู) ที่ประ 
เทศเบลเยียมในสัปดาห์นี้ เพื่อ 
รอดูสถานการณ์ในเมืองไทยที่
กลุ ่มคนอยากเลือกตั้งนัดรวม 
ตั วกันเดินเท ้ าไปที่ท� า เนียบ
รัฐบาลในวันนี้ (22 พ.ค.) เนื่อง
ในโอกาสครบรอบ 4 ปีรัฐประ 
หาร และทวงการเลือกตั้ง
 อย่างไรก็ตาม การเลื่อนเดิน
ทางไม่ได้เกดิจากความวติกกงัวล
กับสถานการณ์โดยตรง หลังจาก
ฝ่ายต�ารวจออกมาให้ข่าวว่าจะ 
มมีอืทีส่ามฉวยโอกาสสร้างสถาน 
การณ์รุนแรงเพื่อให้เป็นเงื่อนไข
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง
 แต่เป็นการเล่ือนเดนิทางตาม
ค�าแนะน�าของนายดอน ปรมตัถ์
วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ ที่ให้เหตุผลว่า 
เนื่องจากสถานการณ์ภายใน
ประเทศยังมีปัญหา โดยเฉพาะ
การชุมนุมของกลุ ่มคนอยาก 

เข้าทางใคร?

เลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น เกรงว่านา 
ยกรัฐมนตรีจะถูกตั้ งค� าถาม 
จากเวทีนานาชาติจึงต้องเล่ือน
ออกไปก่อน 
 เข้าต�าราอยู ่ในประเทศให ้
คนไทยตั้งค�าถามไม่เป็นไร แต่ 
ไปเมืองนอกคนต่างประเทศ 
ตั้งค�าถามจะตอบล�าบากมาก 
กว่า เพราะทุกค�าที่พูดออกไปจะ
เป็นเงื่อนไขผูกมัดตัวเอง ส่งผล 
กระทบต่อความน่าเชื่อถือมาก 
กว่าการพูดในประเทศ
 การชุมนุมของกลุ่มคนอยาก
เลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นน่าจะมีเพียง
แกนน�าที่เป็นนักศึกษาและภาค
ประชาชน คงไม่มนีกัการเมอืงคน
ไหนไปร่วมเดนิขบวนด้วย เพราะ
คงไม่มใีครกล้าเอาอนาคตตวัเอง
ไปเดิมพัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ช่วงที่ใกล้จะมีการเลือกตั้งตาม
โรดแม็พ

 แต่นกัการเมอืงพร้อมทีจ่ะ
โดดเข้าร่วมทันทีหากสถาน 
การณ์แปรเปลี่ยนไปในทางที่
จะท�าให้ คสช. เพลี่ยงพล�้า
 ส่วนการชุมนุมของกลุ่มคน
อยากเลือกตั้งจะท�าให้ คสช. 
เพลี่ยงพล�้าได้อย่างไรยังมองไม่
เห็นหนทาง
 ยิ่งเป็นการสร้างความรุนแรง 
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดสร้างขึ้นมา 
หรือมีมือท่ีสามฉวยโอกาสสร้าง
ความรุนแรงให้เกิดขึ้นจริง ยิ่งไม่
น่าจะเป็นเงื่อนไขท่ีท�าให้ คสช. 
เกิดความเพลี่ยงพล�้าได้
 อย่างทีท่ราบกนัว่ากองทพักบั 
คสช. มีความม่ันคงเป็นปึกแผ่น 
เป็นดนิเนือ้เดยีวท่ีผ่านการป้ันมา
เป็นอย่างดี เรื่องที่จะแตกแยก
เพราะความรุนแรงท่ีเกิดจากการ
ชุมนุมเลิกคิดไปได้เลย ขนาดยิง
กันตายกลางเมืองกว่า 100 ศพ 

ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น แม้แต่การ
ชุมนุมป ิดสนามบินของพันธ 
มิตรฯ การชุมนุมปิดกรุงเทพฯ
ของ กปปส. หากไม่มีอ�านาจ
เหนือกว่าหนุนหลังก็ท�าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้
 หากมีความรุนแรงเกดิขึน้จรงิ
น่าจะเข้าทาง คสช. ด้วยซ�า้กบัการ
ใช้เป็นข้ออ้างเพื่ออยู่รักษาความ
สงบในบ้านเมืองต่อไป และอาจ
ใช้เป็นข้ออ้างเลื่อนการจัดเลือก
ตั้งออกไปได้ เหมือนที่ผู้มีอ�านาจ
พยายามพูดให้ประชาชนคล้อย
ตามอยู่ตลอดเวลาในท�านองว่า
ขนาดไม่เลือกตั้งยังวุ่นวาย ถ้าให้
มีเลือกตั้งจะขนาดไหนลองคิดดู
 สิ่งเดียวที่ผู ้ชุมนุมจะได้ใน 
ครั้งนี้คือ ได้ใจคนที่คิดเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
 การชุมนุมของกลุ่มคนอยาก
เลือกต้ังไม ่ว ่าสถานการณ์จะ 
เป็นอย่างไร จะมีความรุนแรง
หรือไม่รุนแรง จะไม่ส่งผลให้เกิด
ความเปล่ียนแปลงในการถือ
ครองอ�านาจ
 การชุมนุมโดยกลุ ่มนักศึก 
ษาและประชาชนที่ไม่มีนักการ
เมืองสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้ง
เบื้องหน้าและเบื้องหลัง ไม่ต่าง
จากเอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุง มีแต่ 
จะหักจะงอโดยท่ีไม่อาจท�าให ้
ไม้ซุงขยับเขยื้อนได้
 ผลของการชุมนุมครั้งนี้จะ 
เข้าทางใคร 
 ใครจะฉกฉวยใช้ประโยชน์
จากการชุมนุมได้มากกว่ากัน 
หลังการชุมนุมเสร็จสิ้นก็จะ 
รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

การชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
จะทำาให้ คสช. เพลี่ยงพล้ำาได้อย่างไร

ยังมองไม่เห็นหนทาง
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In Brief : ย่อความ

วัดสร้างสุข

ทรรศนะ

จะท�าให้ศาสนามั่นคงยั่งยืนก็ต้อง
ท�าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของศาสนิก 
ชนเป็นสุขและม่ันคงถาวรด้วย เรือ่ง
เศรษฐกิจและจิตใจต้องไปด้วยกัน 
จะบอกว่าท�าจิตใจให้ด ีแต่เขาอดเขา
หิว ไม่มีอะไรจะกิน ก็คงจะดียาก

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ความสงบที่ไม่สงบ!

ความภูมิใจของรัฐบาลทหารและคณะ 
คสช. ที่ยึดอ�านาจมาครบ 4 ปีเต็ม น่า
จะมีเพียงเรื่องเดียวคือ ความสงบภาย
ใต้อ�านาจจาก “ปลายกระบอกปืน” 
ไม่ได้สงบสุขและมีความสุขเพราะประ 
ชาชนทุกกลุ ่มทุกฝ่ายมีความสามัคคี
ปรองดองและเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง
 ผลส�ารวจทุกส�านักโพล 4 ปี ไม่ว่า
จะเชลียร์รัฐบาลทหารแค่ไหนก็ออก 
มาแบบเดมิๆคอื ประชาชนพอใจทีบ้่าน
เมืองสงบ ไม่มีม็อบ แต่ต้องการให้แก้
ปัญหาปากท้องเป็นอันดับแรก และ
ต้องการให้มีการเลือกตั้ง เพราะประชา 
ชนถูกปิดกั้นไม่ให้แสดงความคิดเห็น
และเคลือ่นไหวใดๆ แม้จะเป็นเรือ่งปาก
ท้องและผลประโยชน์ของท้องถิ่น
 รัฐบาลทหารมีความม่ันคงเพราะ
กองทพัประกาศสนบัสนนุเตม็ที ่กองทพั
เป็น “เนื้อเดียวกัน” กับ คสช. เพราะ
ผู้บัญชาการเหล่าทัพเป็นหนึ่งใน คสช. 
นายทหารมากมายมีต�าแหน่งทั้งใน
รัฐบาลและสภาลากตั้ง องค์อิสระและ
บอร์ดรัฐวิสาหกิจ อ�านาจและผลประ 
โยชน์ต่างๆตามมามากมาย ทัง้พวกพ้อง 
น้องพี่และกลุ่มทุนที่สนับสนุนล้วนมี
ความสุขและอิ่มหมีพีมัน
 “ทั่นผู้น�า” กลายเป็นนายกรัฐมน 
ตรทีีม่าจากรฐัประหารท่ีอยูใ่นต�าแหน่ง
นานเป็นอันดับ 4 มีการอนุมัติงบประ 
มาณรายจ่าย 6 ปีไปแล้วถงึ 16 ล้านล้าน
บาท งบกองทพั 1.13 ล้านล้านบาท งบ
กระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้า 2 ล้านล้าน 
บาท ตัง้คณะกรรมการปฏริปูด้านต่างๆ
มากมาย แต่ล้มเหลวแทบทุกด้าน แม้ 
แต่การปรองดอง 
 4 ปีรัฐประหารของ คสช. ตอก 
ย�า้ว่ารฐัประหารไม่สามารถแก้ปัญหา 
ประเทศชาติได้เลย ทัง้ยงัท�าให้ประ 
เทศถอยหลงัและสญูเปล่า ทัง้ฐานะ
ทางการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม 
กลายเป็น “แกะด�า” ของสงัคมโลก!

ช่วงนีม้ข่ีาวดสี�าหรับศาสนาเมือ่มหาเถรสมาคม 
(มส.) มีโครงการวดั ประชา รฐั สร้างสขุ พฒันา
วัดด้วย 5 ส. หวังให้วัดกลับมาเป็นศูนย์กลาง
ของชุมชน สร้างสุขให้กับประชาชนและสังคม 
เป็นโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยสงฆ์และ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยร่วมมือ 
กันผลักดันให้สังคมเกิดความสุข ความเจริญ 
ความก้าวหน้า พระพุทธศาสนาก็จะเข้มแข็ง 
เป็นการกระตุกศรัทธาประชาชนกลับมาใหม่ 
ไม่ให้ประชาชนรูส้กึเบือ่หน่ายเออืมระอาศาสนา 
ร่วมกันพัฒนาศาสนาให้มั่นคงถาวร ไม่ปล่อย
ให้ทรุดโทรมจมดิ่ง ต้องฟื้นฟู ต้องทะนุบ�ารุง
ปรับปรุงแก้ไข
 ถ้าเป็นไปได้ก็น่าอนุโมทนา คณะสงฆ์ก็จะ
เป็นที่พึ่ง ให้ข้อคิดและหลักธรรมค�าสอน ไม่
ปล่อยให้ประชาชนหมดศรัทธาในศาสนา ถ้า
ประชาชนไม่ศรัทธาก็เหมือนกลียุคทุกข์เข็ญ
อย่างใหญ่หลวง จึงต้องมาฟื้นฟูท�านุบ�ารุงให้
ศาสนาก้าวหน้ามั่นคงถาวรเจริญรุ่งเรืองต่อไป 
ไม่ปล่อยให้ศาสนาทรดุโทรมต�า่ตมจนดงึไม่ขึน้ 
ปลุกไม่ฟื้น ตื่นไม่ได้ หลับใหล อย่างนี้ก็แย่
 ดังนั้น เมื่อมีแนวความคิดดีๆอย่างนี้ก็จะ
ท�าให้เกิดหลักเกณฑ์ให้ชาวพุทธรู้สึกอุ่นใจว่า
ศาสนาของเราจะไม่สูญสลายหมดอายุไปตาม
ท่ีลือทีอ้่างกนั เมือ่ศาสนาพลกิฟ้ืนกจ็ะท�าให้เกดิ

ความเจริญ ถือเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนากับการ
ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวของมหาเถรสมาคมท่ี 
ไม่ปล่อยให้ศาสนามีปัญหา ตกต�่า ยุ่งยากฝืด
เคือง สับสน
 ศาสนาจะเจริญได้ต้องมี 2 หลักคือ 1.จิตใจ
แน่นอน เป็นที่พึ่ง และ 2.เศรษฐกิจของ
ประชาชนหรือชาวพุทธต้องดีด้วย อย่างที่บอก
ว่าศาสนิกชนศาสนาใดอยู่ในภาวะฝืดเคือง 
ขัดสนข้นแค้น ศาสนิกชนนั้นจะค่อยๆถอย 
ห่างศาสนาและเสื่อมศรัทธาศาสนาของตน 
เอง เหมือนรัฐบาลใดถ้าปล่อยให้ประชาชน 
อดอยากข้นแค้น แน่นอนว่าต้องถอนตัวและ 
อยู่ไม่ได้
 เพราะฉะนั้นเรื่องการจะท�าให้ศาสนา
มั่นคงยั่งยืนก็ต้องท�าให้ชีวิตความเป็นอยู่
ของศาสนกิชนเป็นสขุและมัน่คงถาวรด้วย 
เรือ่งเศรษฐกจิและจติใจจงึต้องไปด้วยกนั 
จะบอกว่าท�าจิตใจให้ดี แต่เขาอดเขาหิว 
ไม่มีอะไรจะกิน ก็คงจะดียาก เรื่องเศรษฐ 
กิจจึงต้องมาผนวกกันด้วย เอาเรื่องสัมมา
กัมมันตะ สัมมาอาชีวะ นี่แหละให้เป็น
หลักให้ได้ แล้วเขาก็จะฟื้น และศาสนาก็
จะมั่นคงถาวร
 เจริญพร
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การค้าออนไลน์ : กุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ร่วมเป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้า “Offline 2 Online Expo 2018” เพื่อ 
เปิดโอกาสให้ผู ้ประกอบการออนไลน์ในภูมิภาคต่างๆได้น�าเสนอสินค้าและ 
บริการ สร้างโอกาสในการท�าการตลาดและการค้าในทุกมิติ 

Stock Signals : พิเชษฐ สิทธิอ�านวย กรรมการผู้อ�านวยการ บริษัทหลักทรัพย์ 
บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) พร้อมผู้เช่ียวชาญด้านการลงทุนของบริษัท ร่วมงาน  
Money Expo 2018 และเปิดตัว “โปรแกรม Stock Signals เวอร์ชั่น 2018”  
ตัวช่วยบอกสัญญาณทางเทคนิคอัตโนมัติและฟังก์ชันคัดหุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน

เศรษฐกิจ

ทริสเพ่ิมเครดิตหุ้นกู้SGPเป็นBBB+

นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ 
ปิโตรเคมีคัลส์ จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ SGP เปิดเผยว่า บริษัท ทริส
เรทต้ิง จ�ากัด ปรับเพิ่มอันดับเคร 
ดิตองค์กรและหุ้นกู ้ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันของ SGP เป็น 
BBB+ จากเดมิ BBB ขณะเดยีวกัน
ยังปรับเพิ่มอันดับเครดิตหุ ้นกู้มี
การค�้าประกันบางส่วนของบริษัท
เป็น A+ จากเดิม A ถือเป็นการ 
สะท้อนให้เห็นถึงสถานะทางการ 
เงนิทีแ่ขง็แกร่ง รวมถงึความสามารถ
ในการท�าก�าไร แม้จะมีความเสี่ยง
จากความผันผวนของราคาก๊าซ
กต็าม
 ทริสเรทติ้งระบุว่า สถานะทาง 
การเงินของ SGP มีความเข้มแข็ง
ขึ้น โดยมีผลการด�าเนินงานที่เข้ม
แข็งถึง 3 ปีติดต่อกันระหว่างปี 
2558-2560 เป็นผลมาจากความ
ผันผวนของราคาก๊าซที่ลดลง รวม
ถึงการฟื้นตัวของราคาก๊าซ LPG 
เป็นส�าคญั บรษิทัมีเงนิทนุจากการ
ด�าเนินงานประมาณ 2,100 ล้าน
บาทในปี 2558 และ 2559 ก่อน
จะเพิ่มขึ้นเป็น 4,550 ล้านบาทใน
ปี 2560 เนื่องจากราคาเฉลี่ยของ
ก๊าซ LPG เพิ่มขึ้นถึง 40%

 นอกจากนี้โครงสร้างเงินทุน
ของบรษิทัมกีารปรบัตวัดขีึน้ ตลอด
ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เงินกู้รวมค่อน
ข้างคงที่ ขณะที่ผู้ถือหุ้นขยายมาก
ขึน้จากผลก�าไรตดิต่อกนัของบรษิทั 
อัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้าง
เงินทุนลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือ 
45.6% ในไตรมาสแรกปี 2561 จาก 
ท่ีเคยสูงกว่า 50% ช่วงก่อนหน้า 
ปี 2559 อตัราส่วนเงนิทนุจากการ
ด�าเนินงานต่อเงินกู ้รวมอยู ่ใน 
ช่วง 20-40% แสดงถึงการมีกระ 

แสเงินสดที่ค่อนข้างมากและเพียง
พอส�าหรับรองรับภาระหนี้
 อกีทัง้สภาพคล่องของบรษิทัยงั 
มีเพียงพอ แหล่งเงินทุนประกอบ
ด้วยเงินสดในมือประมาณ 2,100 
ล้านบาท ณ สิน้เดอืนมนีาคม 2561 
วงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้จ�า 
นวน 13,000-14,000 ล้านบาท 

และเงินทุนจากการด�าเนินงานซึ่ง
คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างน้อย 2,000 
ล้านบาทในช่วง 12 เดือนข้างหน้า 
ขณะที่การใช้เงินทุนในช่วง 12 
เดอืนข้างหน้าประกอบด้วย การผ่อน
ช�าระเงินกู้ระยะยาวจ�านวน 740 
ล้านบาท การจ่ายช�าระหุ้นกู้ประ 
มาณ 3,000 ล้านบาท และค่าใช้
จ่ายฝ่ายทุนที่บริษัทวางแผนไว้อีก
ประมาณ 2,000 ล้านบาท ส�าหรับ
การก่อสร้างคลังเก็บก๊าซ LPG ใน
ตลาดแห่งใหม่ ท�าให้บริษัทมีแนว
โน้มอันดับเครดิต Stable หรือคง 
ที่ และสามารถรักษาสถานะผู้ค้า
ก๊าซ LPG รายใหญ่อันดับ 2 ของ
ประเทศไว้ได้

“SGP” แข็งแกร่ง ทริสเรทติ้งเพิ่มเครดิตองค์กรและหุ้นกู้เป็น 
BBB+ แนวโน้ม Stable สะท้อนฐานะการเงินแกร่งและก�าไรโต
ต่อเนื่อง กระแสเงินสดในมือเพียบ

‘จีไอที’ป้องเลียนแบบอัญมณี-เครื่องประดับ
นางดวงกมล เจียมบุตร ผู ้อ�า 
นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) หรือจีไอที เปิด
เผยว่า จะจดัอบรม “ทรพัย์สนิทาง
ปัญญา เรยีนรู ้เข้าใจ ใช้เป็น : Grow 
your Business, Protect your 
Ideas” เพ่ือช่วยต่อยอดและคุ้ม 
ครองทรัพย์สินทางปัญญาให้กับ 
ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่อง
ประดับไทย ในวันที่ 2 และ 9  
มิถุนายน ณ อาคารไอทีเอฟ ทาว 
เวอร์ สีลม กรุงเทพฯ
 ปัจจบุนัทรพัย์สินทางปัญญามี

ความส�าคัญต่ออุตสาหกรรมอัญ 
มณีและเคร่ืองประดับเป็นอย่าง
มาก ทั้งเรื่องการออกแบบ การคิด 
ค้น การผลติ การใช้นวตักรรมหรอื 
แม้แต่ภาพถ่าย เพราะหากผู้ประ 
กอบการมกีารประดษิฐ์คิดค้นออก
มาแล้วแต่ไม่ให้ความส�าคญักบัการ 
ปกป้องและคุ้มครองสิทธิก็อาจจะ
ถกูละเมดิ ท�าให้ธรุกจิได้รบัความเสยี 
หายจากการถกูลอกเลยีนแบบได้
 จีไอทีอยากให้ผู้ประกอบการ
เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการปก 
ป้องและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญ 
ญาจงึได้จดัการอบรมในครัง้นีแ้ละ 

ได้เชิญนางอุษณี ศิริเรือง ผู้เชี่ยว 
ชาญเฉพาะด้านสิทธิบัตรจากกระ 
ทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ให้ความรูเ้กีย่ว
กับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
นวัตกรรมสินค้า ความคุ้มครอง
ต่างๆ รวมทั้งลู่ทางในการจัดการ
กับข้อพิพาท และการน�าทรัพย์สิน
ทางปัญญาไปใช้เพื่อเป็นเครื่อง 
มือทางการค้า โดยผู้ประกอบการ
อัญมณีและเคร่ืองประดับที่สนใจ
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได ้ที่ โทร.0-2634-4999 ต ่อ 
301-306 หรือดาวน์โหลดใบ
สมัครได้ที่ www.git.or.th
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ร้องปล่อยตัวบริกร
ทางการเกาหลีเหนือเรียกร้อง
ให้เกาหลีใต้ส่งตัวกลุ ่มบริกร
หญิง 12 คนที่หลบหนีมายัง
เกาหลีใต้เมื่อ 2 ปีก่อนกลับ
ประเทศหลังเพิ่งเจรจาปรอง 
ดองกันได้ไม่กี่สัปดาห์ ซ่ึงประ 
เด็นดังกล่าวเป็นที่ถกเถียงกัน
มานาน โดยเกาหลเีหนอือ้างว่า
กลุ ่มหญิงดังกล ่าวถูกลักพา 
ตวัไปจากภตัตาคารของรฐับาล
เกาหลีเหนือในจีน ขณะท่ีเกา 
หลีใต้ยืนยันว่าพวกเธอต้อง 
การแปรพกัตร์จากเกาหลเีหนอื 

‘มาดูโร’ชนะเลือกตั้ง 
ประธานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งของเวเนซุเอลาประ 
กาศว่า ประธานาธิบดีนิโคลัส 
มาดูโร ได้รับชัยชนะในการ
เลือกตั้ง แม้จะมีกระแสความ 
ไม่พอใจจากปัญหาเศรษฐกิจที ่
อยูใ่นข้ันวกิฤตรนุแรง รฐัมนตรี
กลาโหมชื่นชมประชาชนที่ 
ออกมาใช้สิทธิกันอย่างสันติ 
ขณะที่ฝ่ายค้านกล่าวหาว่าการ
เลือกตั้งขาดความชอบธรรม
และจะไม่ยอมรับผลการเลือก
ต้ัง ด้านผู ้สื่อข่าวรายงานว่า  
มีผู ้ออกมาใช้สิทธิบางตากว่า
การเลือกตั้งครั้งก ่อนเม่ือป ี 
2556 ซึ่งมีผู ้ใช ้สิทธิมากถึง 
ร้อยละ 80

ควิบาย้ายซากโบอิง้
ทางการคิวบาเคลื่อนย้ายเศษ
ซากเครื่องบินโบอิ้ง 737 ของ
สายการบินคิวบานาออกจาก
พื้นที่ แล ้ วหลั งประสบอุบั ติ 
เหตุตกและเกิดระเบิดไฟลุก
ท่วม ท�าให้มีผู้เสียชีวิตถึง 110 
คน นับเป็นเหตุการณ์เครื่อง 
บินตกครั้ งร ้ายแรงที่สุดใน 
รอบ 30 ปีของคิวบา ผู้เสียชีวิต
ส่วนใหญ่เป็นชาวคิวบา และ 
มีชาวอาร์เจนตินา 5 คน ส่วน

ข่าวย่อย

ต่างประเทศ

ลดความตึงเครียดจีน-สหรัฐ
สื่อทางการจีนยกย่องการเจร 
จาลดความตึงเครียดทางการ
ค้ากับสหรัฐว่าจีนยังคงยึดม่ัน
ในจุดยืน และ 2 ประเทศมี
โอกาสที่จะร่วมมือทางธุรกิจ
แบบได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 

 บทบรรณาธิการของหนังสือ 
พิมพ์ไชน่าเดลีร่ะบวุ่า ทกุคนพากนั
โล่งอกที่สหรัฐและจีนยอมลดรา 
วาศอกกัน พร้อมอ้างค�ากล่าวของ
รองนายกรัฐมนตรีหลิว เฮ่อ หัว 
หน้าคณะเจรจาว่า การเจรจาเป็น
ไปในทางบวก เป็นประโยชน์ สร้าง 
สรรค์ และได้ผล แม้ถูกกดดัน 
ทุกอย่างจีนก็ไม่ยอมตามที่ประ 
ธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของ
สหรัฐ ให้ความเห็น แต่ยืนหยัด
อย ่างมั่นคงและแสดงออกว ่า 
พร้อมจะเจรจา ท�าให้สหรัฐแสดง
ความพร้อมจะเจรจาในที่สุด เท่า 
กับว่าทั้งสองฝ่ายสามารถหลีก
เลี่ยงการเผชิญหน้าท่ีเคยถึงจุดที่ 
ดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้
 ด้านหนังสือพิมพ์พีเพิ่ลเดลี่
ของพรรคคอมมิวนิสต์ระบุว่า ทั้ง  
2 ประเทศได้ประสานกันอย่างชัด 
เจนในภาคการเกษตรและภาค
พลังงาน ท�าให้การค้าทวิภาคีมี
ความเท่าเทียม เป็นความสัมพันธ์

เจ้าชายแฮร์รี่และดัชเชสแห่งซัส
เซกซ์เริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจตาม
หมายก�าหนดการแล้วภายหลงัพธิี
เสกสมรส และต้องเลือ่นการฉลอง
ดื่มน�้าผึ้งพระจันทร์ออกไปก่อน
 ดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกซ ์
จัดงานเลี้ยงฉลองส่วนพระองค์ชุด
ใหญ่ภายหลังงานพิธีเสกสมรส
อย่างเป็นทางการทีพ่ระราชวงัวนิด์
เซอร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยมีผู้
ร่วมแสดงความยินดีราว 100,000 
คนยืนเรียงรายตามท้องถนนสาย

ต่างๆ และที่ชมการถ่ายทอดพิธี
เสกสมรสอีกหลายล ้านคนทั่ว 
โลก จากนั้นดัชเชสแห่งซัสเซกซ ์
ได้เปลี่ยนชุดเจ้าสาวสีขาวคอปาด
เรียบหรูของจีวองชีมาเป็นเดรส
เปิดไหล่จากสเตลลา แมคคาร์ท 
นีย ์ รวมทั้งสวมแหวนประดับ 
พลอยสีเขียว-ฟ้าเม็ดใหญ่ของ 
เจ้าหญิงไดอานาผู ้ล่วงลับ ส่วน 
เจ้าชายแฮร์รี่ เปลี่ยนฉลองพระ 
องค์เป็นชุดสูทสีด�ามาร่วมงาน
เลีย้งส่วนพระองค์ ซึง่ประกอบด้วย

ทางธรุกจิและการค้าทีไ่ด้ประโยชน์ 
ร่วมกัน สิ่งส�าคัญที่สุดคือความ 
ร่วมมือที่ชนะทั้งสองฝ่าย แต่จีน 
ก็ไม่ถูกบังคับให้เพิ่มการน�าเข้า
สินค ้าสหรัฐเพื่อเลี่ยงความตึง 
เครียดทางการค้าหรือยอมให้แก่
แรงกดดนัจากภายนอก จนีจะเพิม่
การน�าเข้าตามความต้องการของ 
ผู้บริโภคที่มีฐานะดีขึ้น พร้อมกับ
ระบุว่าไม่เคยมีผู้ชนะในสงคราม
การค้า
 ก่อนหน้านี้จีนกับสหรัฐออก
แถลงการณ์ร่วมว่า ทัง้สองประกาศ
จะไม่ท�าสงครามทางการค้าระ 
หว่างกันอย่างแน่นอน ทั้ง 2 ฝ่าย
ตกลงกันว่าสหรัฐจะใช้มาตรการ

เลือ่นฮนันมีนูเริม่ปฏบิตัภิารกิจ

ต่างๆเพื่อลดการขาดดุลการค้า 
ของสหรัฐที่มีต่อจีน ขณะท่ีจีนก็ 
จะเพ่ิมการซื้อสินค้าและบริการ
จากสหรัฐให้มากขึ้นเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การจ้างงานของสหรัฐ รวมทั้งเพิ่ม
การซื้อสินค้าเกษตรและพลังงาน
จากสหรัฐให้มากขึ้นด้วย 
 ส�าหรับคณะผู ้แทนจีนที่เดิน
ทางมาเจรจากับสหรัฐที่กรุงวอชิง 
ตัน ดี.ซี. น�าทีมโดยรองนายก
รัฐมนตรีหลวิ ส�าหรับฝ่ายสหรฐัน�า
โดยนายสตีเฟน มนูชิน รัฐมนตรี
คลัง กับนายวิลเบอร์ รอสส์ รัฐมน 
ตรีพาณิชย์ และนายโรเบิร์ต ไลท์
ไทเซอร์ ผู้แทนการค้าของสหรัฐ

สมาชิกราชวงศ์และพระสหาย 
คนสนิทราว 200 คน โดยมีการ 
จุดพลุดอกไม้ไฟเหนือพระราช 
วังวินด์เซอร์
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
และผลการด�าเนนิงานรวมและผลการด�าเนนิงานเฉพาะกจิการ กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส�าหรบัปีสิน้สดุวันเดยีวกนั 
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินที่ตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย
 • งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
 • งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
 • งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกจิการส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั 
 • งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
 • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและ
บรษิทัตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการที่
ก�าหนดโดยสภาวิชาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ๆ ซึง่เป็นไปตามข้อก�าหนด
เหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ
เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่าง ๆ  ทีมี่นยัส�าคญัทีส่ดุตามดลุยพนิจิเยีย่งผู้ประกอบวิชาชพีของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงนิรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องมูลค่าของสินค้าคงเหลือและมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ 
ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้ 

             เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ   วิธีการตรวจสอบ 

มูลค่าของสินค้าคงเหลือ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2.7 เรื่องนโยบายบัญชี 
และ ข้อ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) สินค้าคงเหลือของกลุ่ม
กิจการ ประกอบด้วย ที่ดิน บ้านและห้องชุดเพื่อขายและสินค้าอื่น 

บริษัทได้มีการบันทึกค่าเผื่อสินค้าคงเหลือส�าหรับห้องชุดเพื่อขาย
ที่เสื่อมสภาพ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่ง
จ�านวนดังกล่าวผู้บริหารประมาณจากผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
โดยเปรียบเทียบราคาสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือดังกล่าว
กับราคาทุนตามบัญชี ผู้บริหารได้ประเมินว่าประมาณการค่าเผื่อสินค้า
คงเหลือดังกล่าวมีความเหมาะสมและไม่ต้องบันทึกค่าเผื่อเพิ่มเติม

บริษัทไม่ได้มีการประมาณการและบันทึกค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
สินค้าคงเหลือ ประเภทบ้านเพื่อขายในโครงการที่เคลื่อนไหวช้าใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากผู้บริหารประเมิน
ว่าสินค้าคงเหลือดังกล่าวยังสามารถที่จะขายได้และไม่มีผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น เมื่อเปรียบเทียบราคาสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของ
สินค้าคงเหลือดังกล่าวกับราคาทุนตามบัญชี  

ข้าพเจ้าให้ความส�าคัญในการตรวจสอบมูลค่าสินค้าคงเหลือเนื่องจาก
ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจในการประเมินถึงความเหมาะสมของความจ�าเป็น
ในการบันทึกค่าเผื่อสินค้าคงเหลือ โดยพิจารณาจากแผนการตลาด
และระยะเวลาในการจ�าหน่าย และมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับเปรียบ
เทียบกับราคาทุนตามบัญชี

มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2.10 เรื่องนโยบายบัญชี และ 
ข้อ 16 เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิ)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วย ที่ดินและอาคารชุดให้เช่า 
กลุ่มกิจการบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยวิธีราคาทุน 
ผู้บริหารได้ประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวโดยพิจารณามูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับและเปรียบเทียบกับราคาทุนตามบัญชี

ข้าพเจ้าให้ความส�าคัญในเรื่องนี้ เนื่องจากผู้บริหารใช้ดุลยพินิจใน
การประเมินถึงความเหมาะสมของมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้
ประโยชน์จากอาคารชุดให้เช่า โดยใช้วิธีประมาณการกระแสเงินสด
ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต ซึ่งเกี่ยวข้องกับสมมติฐานต่าง ๆ และคิด
ลดด้วยอัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของกลุ่มกิจการ โดยสมมติฐาน
ที่ใช้เป็นวิธีเดียวกันกับสมมติฐานที่ใช้ในปีก่อน

ข้อมูลอื่น
ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมลูอืน่ ข้อมลูอืน่ประกอบด้วย ข้อมลูซึง่รวมอยูใ่นรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและงบการเงนิ 
เฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจ�าปีภายหลังวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีนี้

                                 งบการเงินรวม                        งบการเงินเฉพาะกิจการ 
      พ.ศ. 2560    พ.ศ. 2559     พ.ศ. 2560     พ.ศ. 2559     
     หมายเหตุ    บาท     บาท     บาท     บาท 

              สินทรัพย์                      

สินทรัพย์หมุนเวียน      
     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (สุทธิ) 7 923,071,812 1,021,734,370 842,609,850 194,121,445 
เงินลงทุนชั่วคราวกับสถาบันการเงิน (สุทธิ) 8  40,639,776       43,249,491     40,447,776      43,057,491 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ) 9 373,943,460     263,384,440   104,154,360    189,724,101 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจาก      
 - บริษัทอื่น (สุทธิ)  10      -                    - - -
 - บริษัทย่อย (สุทธิ) 11 ค) -      -       -                    - 
สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) 12 5,126,577,503 1,105,647,655 5,120,308,261 1,099,731,218 
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 13 14,330,412,721 18,857,645,539 8,698,314,450 13,856,048,361 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  14 330,852,862 508,369,075    327,787,829 505,490,742

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน    21,125,498,134 21,800,030,570 15,133,622,526 15,888,173,358

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      
     
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น (สุทธิ)  15 -       - 4,701,630,506 4,701,630,506 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิ) 16 405,064,325   441,141,058    226,698,462    239,687,546 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 17  811,931,170   867,017,510    778,547,996    816,733,806 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 18     2,258,965      2,008,879        2,208,409        1,904,401 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) 19  140,230,672   150,006,778      47,160,992      81,189,433 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (สุทธิ) 20    16,015,469       8,768,589      15,477,704        7,539,770

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   1,375,500,601 1,468,942,814 5,771,724,069 5,848,685,462

รวมสินทรัพย์   22,500,998,735 23,268,973,384  20,905,346,595 21,736,858,820

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ      
    
หนี้สินหมุนเวียน      
     
เงินกู้ยืมระยะสั้น - ตั๋วแลกเงิน 21 1,170,320,350   1,723,144,706 1,170,320,350 1,723,144,706 
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บริษัทย่อย      11 ง) -                     -   3,401,434,406 2,752,832,685 
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (สุทธิ)   21 2,869,256,471   4,855,015,633 2,869,256,471 4,855,015,633 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 22 731,443,248 609,281,316 611,763,383 554,574,248 
เงินมัดจ�าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า                  2,422,615,092 3,846,272,687 938,099,235 2,975,533,130 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  162,050,759       17,818,260   155,664,891     11,051,720 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  23       8,381,762      14,852,873     6,995,204 13,693,984 
 
รวมหนี้สินหมุนเวียน   7,364,067,682 11,066,385,475 9,153,533,940 12,885,846,106

หนี้สินไม่หมุนเวียน      
    
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างระยะยาว  13,532,353              -      13,532,353                  - 
เงินประกันการเช่าจากลูกค้า  14,489,670     14,142,111        5,307,862       4,841,051 
เงินกู้ยืมระยะยาว (สุทธิ) 21    8,597,082,301 7,723,240,258 5,504,578,364 4,720,510,915 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 24   35,198,605 32,252,079 35,106,885 32,197,217 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  8,660,302,929 7,769,634,448 5,558,525,464 4,757,549,183 

รวมหนี้สิน           16,024,370,611 18,836,019,923 14,712,059,404 17,643,395,289

ส่วนของเจ้าของ      
ทุนเรือนหุ้น      
 ทุนจดทะเบียน      
  หุ้นสามัญ 456,471,175 หุ้น       
   มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3 บาท  25 1,369,413,525   1,369,413,525 1,369,413,525 1,369,413,525 
 ทุนที่ออกและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว      
  หุ้นสามัญ 456,471,175 หุ้น       
   มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3 บาท                 1,369,413,525   1,369,413,525 1,369,413,525 1,369,413,525
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  69,174,340        69,174,340  69,174,340 69,174,340
ก�าไรสะสม       
 จัดสรร - ทุนส�ารองตามกฎหมาย 27   145,228,172     145,228,172     145,228,172    145,228,172 
 ยังไม่ได้จัดสรร                4,899,824,740  2,856,152,382   4,617,031,514  2,517,207,854 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ      (7,560,360) (7,560,360) (7,560,360) (7,560,360)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่  6,476,080,417   4,432,408,059   6,193,287,191 4,093,463,531 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 28           547,707  545,402         -                      -

รวมส่วนของเจ้าของ  6,476,628,124 4,432,953,461 6,193,287,191 4,093,463,531 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ          22,500,998,735 23,268,973,384 20,905,346,595 21,736,858,820 

ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลมุถงึข้อมลูอืน่ และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชือ่มัน่ต่อข้อมลูอืน่

ความรับผิดชอบของข้าพเจา้ที่เกี่ยวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มลูอืน่ 
มีความขดัแย้งทีมี่สาระส�าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ หรือกบัความรู้ทีไ่ด้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรอืปรากฏ 
ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสาร 
เรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็น เพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงนิรวมและงบ 
การเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการ
ด�าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงาน 
ต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดด�าเนินงาน หรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยผู้บริหารในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
ปราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ 
บญัชีซ่ึงรวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตสุมผลคอืความเช่ือม่ันในระดบัสงู แต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิาน 
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
เหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกตและสงสัยเย่ียง 
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

 • ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ ไม่ว่า 
  จะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และได้หลักฐาน 
  การสอบบัญชีทีเ่พียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ความเสีย่งทีไ่ม่พบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนั 
  เป็นสาระส�าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากข้อผดิพลาด เนือ่งจากการทจุรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร่้วมคดิ การ 
  ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูทีไ่ม่ตรงตามข้อเทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน
 • ท�าความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่ 
  เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
 • ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปิดเผยข้อมลูท่ี 
  เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร 
 • สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งของผูบ้รหิารจากหลกัฐานการสอบบัญชีทีไ่ด้รับ และ 
  ประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคัญทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุให้เกดิข้อสงสยัอย่างมนียัส�าคญัต่อความ 
  สามารถของกลุม่กิจการและบรษิทัในการด�าเนนิงานต่อเนือ่งหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนท่ีมสีาระส�าคญั ข้าพเจ้าต้อง 
  กล่าวไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชีของข้าพเจ้าถงึการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีเ่กีย่วข้อง หรอืถ้าการ 
  เปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลีย่นแปลงไป ข้อสรปุของข้าพเจ้าขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีได้รบัจนถงึ 
  วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุม่กจิการและบรษิทั 
  ต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง 
 • ประเมนิการน�าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยว่างบการเงนิรวม 
  และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร 
 • ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชีทีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัข้อมลูทางการเงินของกจิการภายในกลุม่หรอืกจิกรรมทางธรุกจิภายใน 
  กลุม่กจิการเพือ่แสดงความเห็นต่องบการเงนิรวม ข้าพเจ้ารบัผดิชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคมุดแูลและการปฏบิตังิานตรวจ 
  สอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่ส�าคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ 
ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ 
ตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้
สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณา
ว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการ
เงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจบุนัและก�าหนดเป็นเรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเรือ่งเหล่านีใ้นรายงานของผูส้อบบัญช ีเว้นแต่
กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ข้าพเจ้าพจิารณาว่าไม่ควรสือ่สารเรือ่ง 
ดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตผุลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์
ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด

กฤษณ์ ชัชวาลวงศ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016
กรุงเทพมหานคร
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ข้าพเจ้าได้ประเมนิวธิกีารทีผู่บ้รหิารใช้ในการประเมนิมลูค่าสนิค้า 
คงเหลือ ดังนี้

 • ข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจและสอบถามผูบ้รหิารในเชงิทดสอบ 
  เกีย่วกบัแผนการตลาดในการจ�าหน่ายในอนาคตรวมถงึแหล่ง 
  ข้อมลูทีผู่บ้รหิารใช้ในการพจิารณามูลค่าสทุธท่ีิคาดว่าจะได้ 
  รับจากสินค้าคงเหลือ
 • ข้าพเจ้าได้ท�าการเปรยีบเทยีบมูลค่าสุทธทิีค่าดว่าจะได้รบัจาก 
  สนิค้าคงเหลือทีผู่บ้ริหารประมาณไว้กบัแหล่งข้อมลูอืน่ทีเ่ชือ่ถอื 
  ได้และเปรียบเทียบกับราคาทุนตามบัญชี
 • ข้าพเจ้าได้เข้าสงัเกตการณ์และเยีย่มชมสภาพโครงการดังกล่าว  
  เพื่อประเมินสภาพสินค้าคงเหลือ
 • ข้าพเจ้าได้พิจารณาข้อมูลการขายในอดีตของโครงการที่มี 
  สนิค้าเคลือ่นไหวช้าของกลุม่กจิการ เพือ่ใช้เป็นข้อมลูประกอบ 
  การพิจารณาเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิที่ได้รับจากการขายสินค้า 
  และผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น

  ผลจากการปฏบัิตงิานดงักล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าวธิกีาร 
  ในการประเมินมูลค่าสินค้าคงเหลือเหมาะสม

  เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ   วิธีการตรวจสอบ 

ข้าพเจ้าได้ประเมนิวธิกีารทีผู่บ้รหิารใช้ในการประเมินมูลค่าอสงัหา 
ริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ดังนี้

 • ข้าพเจ้าท�าความเข้าใจและสอบถามผูบ้รหิารในเชงิทดสอบ 
  เก่ียวกับสมมตฐิานทีส่�าคญัทีใ่ช้ในการประมาณการกระแสเงนิสด 
  ทีค่าดว่าจะได้รบัในอนาคตจากอาคารชดุให้เช่า เช่น อตัราการ 
  ขึ้นค่าเช่า อัตราห้องว่าง และอัตราคิดลด
 • ข้าพเจ้าประเมินความสมเหตสุมผลของสมมตฐิานดงักล่าว 
  กับข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  1. อตัราขึน้ค่าเช่าและอตัราห้องว่าง เปรยีบเทียบกบัข้อมลูท่ีเกดิ 
   ขึ้นในอดีตและปัจจุบันของบริษัท 
  2. เปรยีบเทยีบอตัราค่าเช่าและอัตราห้องว่างของปีปัจจบัุนกับ 
   ปีก่อนเพือ่ประเมนิว่าสมมติฐานที่ใช้ในปีปัจจบุนัมคีวาม 
   เหมาะสมและไม่จ�าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง
  3. อตัราคดิลด พจิารณาแหล่งข้อมลูทีผู่บ้รหิารใช้และวธิทีีใ่ช้ 
   ในการค�านวณอัตราคิดลดว่ามีความเหมาะสม
 • ข้าพเจ้าท�าการทดสอบการค�านวณกระแสเงินสดทีค่าดว่าจะ 
  ได้รับในอนาคต

 ผลจากการปฏบิตังิานดงักล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าวธีิการในการ 
 ประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเหมาะสม
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
และผลการด�าเนนิงานรวมและผลการด�าเนนิงานเฉพาะกจิการ กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส�าหรบัปีสิน้สดุวันเดยีวกนั 
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินที่ตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย
 • งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
 • งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
 • งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกจิการส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั 
 • งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
 • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและ
บรษิทัตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการที่
ก�าหนดโดยสภาวชิาชพีบัญชใีนพระบรมราชปูถมัภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏบัิติตามความรับผดิชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก�าหนด
เหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ
เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่าง ๆ  ทีม่นียัส�าคญัทีส่ดุตามดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงนิรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องมูลค่าของสินค้าคงเหลือและมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ 
ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้ 

             เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ   วิธีการตรวจสอบ 

มูลค่าของสินค้าคงเหลือ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2.7 เรื่องนโยบายบัญชี 
และ ข้อ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) สินค้าคงเหลือของกลุ่ม
กิจการ ประกอบด้วย ที่ดิน บ้านและห้องชุดเพื่อขายและสินค้าอื่น 

บริษัทได้มีการบันทึกค่าเผื่อสินค้าคงเหลือส�าหรับห้องชุดเพื่อขาย
ที่เสื่อมสภาพ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่ง
จ�านวนดังกล่าวผู้บริหารประมาณจากผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
โดยเปรียบเทียบราคาสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือดังกล่าว
กับราคาทุนตามบัญชี ผู้บริหารได้ประเมินว่าประมาณการค่าเผื่อสินค้า
คงเหลือดังกล่าวมีความเหมาะสมและไม่ต้องบันทึกค่าเผื่อเพิ่มเติม

บริษัทไม่ได้มีการประมาณการและบันทึกค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
สินค้าคงเหลือ ประเภทบ้านเพื่อขายในโครงการที่เคลื่อนไหวช้าใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากผู้บริหารประเมิน
ว่าสินค้าคงเหลือดังกล่าวยังสามารถที่จะขายได้และไม่มีผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น เมื่อเปรียบเทียบราคาสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของ
สินค้าคงเหลือดังกล่าวกับราคาทุนตามบัญชี  

ข้าพเจ้าให้ความส�าคัญในการตรวจสอบมูลค่าสินค้าคงเหลือเนื่องจาก
ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจในการประเมินถึงความเหมาะสมของความจ�าเป็น
ในการบันทึกค่าเผื่อสินค้าคงเหลือ โดยพิจารณาจากแผนการตลาด
และระยะเวลาในการจ�าหน่าย และมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับเปรียบ
เทียบกับราคาทุนตามบัญชี

มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2.10 เรื่องนโยบายบัญชี และ 
ข้อ 16 เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิ)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วย ที่ดินและอาคารชุดให้เช่า 
กลุ่มกิจการบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยวิธีราคาทุน 
ผู้บริหารได้ประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวโดยพิจารณามูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับและเปรียบเทียบกับราคาทุนตามบัญชี

ข้าพเจ้าให้ความส�าคัญในเรื่องนี้ เนื่องจากผู้บริหารใช้ดุลยพินิจใน
การประเมินถึงความเหมาะสมของมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้
ประโยชน์จากอาคารชุดให้เช่า โดยใช้วิธีประมาณการกระแสเงินสด
ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต ซึ่งเกี่ยวข้องกับสมมติฐานต่าง ๆ และคิด
ลดด้วยอัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของกลุ่มกิจการ โดยสมมติฐาน
ที่ใช้เป็นวิธีเดียวกันกับสมมติฐานที่ใช้ในปีก่อน

ข้อมูลอื่น
ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมลูอืน่ ข้อมลูอืน่ประกอบด้วย ข้อมลูซึง่รวมอยูใ่นรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและงบการเงนิ 
เฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจ�าปีภายหลังวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีนี้

                                 งบการเงินรวม                        งบการเงินเฉพาะกิจการ 
      พ.ศ. 2560    พ.ศ. 2559     พ.ศ. 2560     พ.ศ. 2559     
     หมายเหตุ    บาท     บาท     บาท     บาท 

              สินทรัพย์                      

สินทรัพย์หมุนเวียน      
     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (สุทธิ) 7 923,071,812 1,021,734,370 842,609,850 194,121,445 
เงินลงทุนชั่วคราวกับสถาบันการเงิน (สุทธิ) 8  40,639,776       43,249,491     40,447,776      43,057,491 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ) 9 373,943,460     263,384,440   104,154,360    189,724,101 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจาก      
 - บริษัทอื่น (สุทธิ)  10      -                    - - -
 - บริษัทย่อย (สุทธิ) 11 ค) -      -       -                    - 
สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) 12 5,126,577,503 1,105,647,655 5,120,308,261 1,099,731,218 
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 13 14,330,412,721 18,857,645,539 8,698,314,450 13,856,048,361 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  14 330,852,862 508,369,075    327,787,829 505,490,742

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน    21,125,498,134 21,800,030,570 15,133,622,526 15,888,173,358

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      
     
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น (สุทธิ)  15 -       - 4,701,630,506 4,701,630,506 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิ) 16 405,064,325   441,141,058    226,698,462    239,687,546 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 17  811,931,170   867,017,510    778,547,996    816,733,806 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 18     2,258,965      2,008,879        2,208,409        1,904,401 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) 19  140,230,672   150,006,778      47,160,992      81,189,433 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (สุทธิ) 20    16,015,469       8,768,589      15,477,704        7,539,770

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   1,375,500,601 1,468,942,814 5,771,724,069 5,848,685,462

รวมสินทรัพย์   22,500,998,735 23,268,973,384  20,905,346,595 21,736,858,820

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ      
    
หนี้สินหมุนเวียน      
     
เงินกู้ยืมระยะสั้น - ตั๋วแลกเงิน 21 1,170,320,350   1,723,144,706 1,170,320,350 1,723,144,706 
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บริษัทย่อย      11 ง) -                     -   3,401,434,406 2,752,832,685 
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (สุทธิ)   21 2,869,256,471   4,855,015,633 2,869,256,471 4,855,015,633 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 22 731,443,248 609,281,316 611,763,383 554,574,248 
เงินมัดจ�าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า                  2,422,615,092 3,846,272,687 938,099,235 2,975,533,130 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  162,050,759       17,818,260   155,664,891     11,051,720 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  23       8,381,762      14,852,873     6,995,204 13,693,984 
 
รวมหนี้สินหมุนเวียน   7,364,067,682 11,066,385,475 9,153,533,940 12,885,846,106

หนี้สินไม่หมุนเวียน      
    
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างระยะยาว  13,532,353              -      13,532,353                  - 
เงินประกันการเช่าจากลูกค้า  14,489,670     14,142,111        5,307,862       4,841,051 
เงินกู้ยืมระยะยาว (สุทธิ) 21    8,597,082,301 7,723,240,258 5,504,578,364 4,720,510,915 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 24   35,198,605 32,252,079 35,106,885 32,197,217 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  8,660,302,929 7,769,634,448 5,558,525,464 4,757,549,183 

รวมหนี้สิน           16,024,370,611 18,836,019,923 14,712,059,404 17,643,395,289

ส่วนของเจ้าของ      
ทุนเรือนหุ้น      
 ทุนจดทะเบียน      
  หุ้นสามัญ 456,471,175 หุ้น       
   มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3 บาท  25 1,369,413,525   1,369,413,525 1,369,413,525 1,369,413,525 
 ทุนที่ออกและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว      
  หุ้นสามัญ 456,471,175 หุ้น       
   มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3 บาท                 1,369,413,525   1,369,413,525 1,369,413,525 1,369,413,525
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  69,174,340        69,174,340  69,174,340 69,174,340
ก�าไรสะสม       
 จัดสรร - ทุนส�ารองตามกฎหมาย 27   145,228,172     145,228,172     145,228,172    145,228,172 
 ยังไม่ได้จัดสรร                4,899,824,740  2,856,152,382   4,617,031,514  2,517,207,854 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ      (7,560,360) (7,560,360) (7,560,360) (7,560,360)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่  6,476,080,417   4,432,408,059   6,193,287,191 4,093,463,531 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 28           547,707  545,402         -                      -

รวมส่วนของเจ้าของ  6,476,628,124 4,432,953,461 6,193,287,191 4,093,463,531 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ          22,500,998,735 23,268,973,384 20,905,346,595 21,736,858,820 

ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลุมถงึข้อมลูอืน่ และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชือ่มัน่ต่อข้อมลูอืน่

ความรับผิดชอบของข้าพเจา้ที่เกี่ยวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มลูอืน่ 
มีความขดัแย้งทีม่สีาระส�าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ีไ่ด้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรอืปรากฏ 
ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสาร 
เรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็น เพือ่ให้สามารถจัดท�างบการเงินรวมและงบ 
การเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการ
ด�าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงาน 
ต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดด�าเนินงาน หรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยผู้บริหารในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
ปราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ 
บญัชซีึง่รวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลคอืความเชือ่ม่ันในระดบัสงู แต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิาน 
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
เหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง 
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

 • ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ไม่ว่า 
  จะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และได้หลกัฐาน 
  การสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ความเสีย่งทีไ่ม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเทจ็จรงิอนั 
  เป็นสาระส�าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากข้อผดิพลาด เนือ่งจากการทุจรติอาจเกีย่วกับการสมรู้ร่วมคดิ การ 
  ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูทีไ่ม่ตรงตามข้อเทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน
 • ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่ 
  เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
 • ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปิดเผยข้อมลูที ่
  เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร 
 • สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งของผูบ้รหิารจากหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบั และ 
  ประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอย่างมนียัส�าคญัต่อความ 
  สามารถของกลุม่กจิการและบรษัิทในการด�าเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญั ข้าพเจ้าต้อง 
  กล่าวไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้าถงึการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการทีเ่กีย่วข้อง หรอืถ้าการ 
  เปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของข้าพเจ้าจะเปลีย่นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบัจนถงึ 
  วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุ่มกิจการและบรษิทั 
  ต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง 
 • ประเมนิการน�าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยว่างบการเงนิรวม 
  และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร 
 • ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัข้อมลูทางการเงนิของกจิการภายในกลุม่หรอืกจิกรรมทางธรุกิจภายใน 
  กลุม่กจิการเพือ่แสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ข้าพเจ้ารบัผดิชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคมุดแูลและการปฏบิตังิานตรวจ 
  สอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่ส�าคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ 
ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ 
ตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้
สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณา
ว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการ
เงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและก�าหนดเป็นเรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเรือ่งเหล่าน้ีในรายงานของผู้สอบบัญช ีเว้นแต่
กฎหมายหรอืข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ข้าพเจ้าพจิารณาว่าไม่ควรสือ่สารเรือ่ง 
ดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตผุลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์
ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด

กฤษณ์ ชัชวาลวงศ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016
กรุงเทพมหานคร
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ข้าพเจ้าได้ประเมนิวธิกีารทีผู่บ้รหิารใช้ในการประเมนิมลูค่าสนิค้า 
คงเหลือ ดังนี้

 • ข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจและสอบถามผูบ้รหิารในเชงิทดสอบ 
  เกีย่วกบัแผนการตลาดในการจ�าหน่ายในอนาคตรวมถงึแหล่ง 
  ข้อมูลท่ีผูบ้รหิารใช้ในการพจิารณามูลค่าสทุธท่ีิคาดว่าจะได้ 
  รับจากสินค้าคงเหลือ
 • ข้าพเจ้าได้ท�าการเปรยีบเทยีบมูลค่าสุทธทิีค่าดว่าจะได้รบัจาก 
  สนิค้าคงเหลอืทีผู่บ้รหิารประมาณไว้กบัแหล่งข้อมลูอืน่ทีเ่ชือ่ถอื 
  ได้และเปรียบเทียบกับราคาทุนตามบัญชี
 • ข้าพเจ้าได้เข้าสงัเกตการณ์และเยีย่มชมสภาพโครงการดังกล่าว  
  เพื่อประเมินสภาพสินค้าคงเหลือ
 • ข้าพเจ้าได้พิจารณาข้อมูลการขายในอดีตของโครงการที่มี 
  สินค้าเคล่ือนไหวช้าของกลุ่มกิจการ เพือ่ใช้เป็นข้อมลูประกอบ 
  การพิจารณาเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิที่ได้รับจากการขายสินค้า 
  และผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น

  ผลจากการปฏบิตังิานดงักล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าวธิกีาร 
  ในการประเมินมูลค่าสินค้าคงเหลือเหมาะสม

  เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ   วิธีการตรวจสอบ 

ข้าพเจ้าได้ประเมินวธีิการทีผู่บ้ริหารใช้ในการประเมินมูลค่าอสงัหา 
ริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ดังนี้

 • ข้าพเจ้าท�าความเข้าใจและสอบถามผูบ้รหิารในเชงิทดสอบ 
  เกีย่วกบัสมมตฐิานทีส่�าคญัทีใ่ช้ในการประมาณการกระแสเงนิสด 
  ทีค่าดว่าจะได้รบัในอนาคตจากอาคารชดุให้เช่า เช่น อตัราการ 
  ขึ้นค่าเช่า อัตราห้องว่าง และอัตราคิดลด
 • ข้าพเจ้าประเมนิความสมเหตสุมผลของสมมตฐิานดงักล่าว 
  กับข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  1. อตัราขึน้ค่าเช่าและอตัราห้องว่าง เปรยีบเทียบกบัข้อมลูท่ีเกดิ 
   ขึ้นในอดีตและปัจจุบันของบริษัท 
  2. เปรียบเทียบอัตราค่าเช่าและอัตราห้องว่างของปีปัจจบัุนกับ 
   ปีก่อนเพือ่ประเมนิว่าสมมติฐานที่ใช้ในปีปัจจบุนัมคีวาม 
   เหมาะสมและไม่จ�าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง
  3. อตัราคดิลด พจิารณาแหล่งข้อมลูทีผู่บ้รหิารใช้และวธิทีีใ่ช้ 
   ในการค�านวณอัตราคิดลดว่ามีความเหมาะสม
 • ข้าพเจ้าท�าการทดสอบการค�านวณกระแสเงินสดทีค่าดว่าจะ 
  ได้รับในอนาคต

 ผลจากการปฏบิติังานดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าวธีิการในการ 
 ประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเหมาะสม



ฉบับดิจิตอลรายวัน 8ปีที่ 19 ฉบับที่ 4835 (1360) วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
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ที่ AZTH 097/2018
           วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำากัด (มหาชน) มีมติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันจันทร์ที่  
4 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 9 โซน บี 2 ห้องประชุม 9 บี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561
  ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ที่ประชุมวิสามัญจึงควรรับรองรายงานการ 
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 

  การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

 2. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
  ความเห็นคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท กำาหนดให้มตินี้ต้องได้รับการ
พิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

 3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
  ความเห็นคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท กำาหนดให้มตินี้ต้องได้รับการ
พิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

 4. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5
  ความเห็นคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท กำาหนดให้มตินี้ต้องได้รับการ 
พิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

   การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

 5. วาระอื่นๆ (ถ้ามี)
  บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านมาประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาท้ายนี้ และโปรดส่งมอบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้แก่
ประธานคณะกรรมการหรือผู้ได้รับมอบอำานาจ ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม      

       ขอแสดงความนับถือ
       บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำากัด (มหาชน)

       (นางสาวศิรินทิพย์ โชติธรรมาภรณ์)
       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
       และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
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โทร. 09-8932-4287, 06-2782-4616

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงาน
ธุรการ

คาแรง 500 บาท/วัน

10
อัตรา

5
อัตรา

• เพศชาย/หญิง
• มีความรูดานคอมพิวเตอร Word, Excel, PowerPoint

• เงินเดือน 15,000 บาท/เดือน

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4835 (1360) วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
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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)

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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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

PRIME 150318=4*6

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

่

่

่

่

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4835 (1360) วันอังคารที่ 22 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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ประกาศกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

เรือ่ง รบัสมคัรบคุคลเพือ่คดัเลอืกเป็นพนกังานส�านกังาน กสจ. ต�าแหน่ง เจ้าหน้าทีก่ารเงนิ

 

 ด้วยกองทนุส�ารองเลีย้งชพีส�าหรบัลกูจ้างประจ�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  

การบญัชหีรอืสาขาทีเ่กีย่วข้องโดยต้องศกึษาวชิาบญัชมีาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 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 ุผูส้มัครต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดไว้ในประกาศ รบัสมคัร

ประกาศที่เว็บไซต์ WWW.gpEf.or.th

Sri Ar Pha-p-290318

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

บริษัทฯดำเนินธุรกิจดานอสังหาริมทรัพย กำลังขยายงานโครงการ ตองการ
รับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ เขารวมงานดังนี้

บริษัท ศรีอาภา ธำรงค จำกัด

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

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

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

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4835 (1360) วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
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รับสมัครด่วน!
เพื่อประจำ�ร้�นอ�ห�ร Thai orchid vancauver 

ที่ Washington, U.S.A.

ผู้มีประสบการณ์ตรง

สนใจติดต่อ

โทร.08-9128-6165
www.thaiorchidvancauver.com

1. พ่อครัวอาหารไทย หลายอัตรา
2. พ่อครัวซูชิ             หลายอัตรา
 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี  
 • ฝีมือดี ละเอียด สะอาด
 • มีประสบการณ์ แผนกอาหารไทยหรือแผนกซูชิ
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 • หากพูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รายได้เริ่มต้นที่ 60,000 บาท/เดือน
 • ช่วยค่าที่พัก และช่วยขอวีซ่าทำางาน
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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

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 4835 (1360) วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561



ฉบับดิจิตอลรายวัน 13ปีที่ 19 ฉบับที่ 4835 (1360) วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สังคม

เนรมิต‘M Theatre’เป็น‘บางกอกนฤมิต’ 
เร่งเดินหน้าถ่ายท�ากันอย่างเข้ม 
ข้นส�าหรับละครฟอร์มยักษ์ “บาง 
กอกนฤมติ” ผลงานการก�ากับของ
สถาพร นาควิไลโรจน์ และผู้จัด 
คนสวย จิ๊กกี๋-จุฑามาศ ที่ก�าลัง 
จะมีคิวลงจอช่องวัน 31 เร็วๆนี้
 ล่าสุดผู ้ก�ากับฯได้ขนทัพนัก
แสดงและทีมงาน น�าโดยปู- 
ไปรยา, เป้-อารกัษ์, ววิ-วรรณรท, 
เพลง-ชนม์ทิดา, ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม, 
ลิฟท์-สุพจน์ ฯลฯ ไปถ่ายท�าฉาก
พิเศษกันที่โรงละคร M Theatre 
ถนนเพชรบุรี  เพื่อเนรมิต M 
Theatre ให้เป็นโรงละคร “บาง 
กอกนฤมิต” ของหนุ่มเป้นั่นเอง 
งานนี้ เรามีภาพเบื้องหลังการ 
ถ่ายท�ามาฝาก จะอลังการหน้า 
ผมจัดเต็มกันขนาดไหนไปดูกัน  
 “บางกอกนฤมิต” เป็นนว 
นิยายลึกลับระทึกขวัญจากปลาย

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด  
(มหาชน) พาผู้โชคดีท่ีร่วมสนุกกับกิจกรรม “โชคดีรับปีใหม่ บินไกลถึงบาหลี  
เที่ยวฟรีกับทรูมูฟ เอช” บินตรงถึงบาหลี สัมผัสบรรยากาศและเรื่องราววัฒน 
ธรรม ความเชื่อของคนบาหลี พร้อมกิจกรรมต่างๆมากมาย

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม แถลงข่าวเตรียมจัดนิทรรศการ “ฝากไว้ใน 
แผ่นดิน 140 ปี บี.กริม” ในโอกาสที่บริษัท บี.กริม ครบรอบ 140 ปี ในการ 
ด�าเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยมียุวดี ต้นสกุลรุ ่งเรือง ผู ้แต่งนวนิยายอิง
ประวัติศาสตร์ “ฝากไว้ในแผ่นดิน” ร่วมงานแถลงข่าว

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม SC Family  
Movie Day พาครอบครัว SC Family ชมภาพยนตร์เรื่อง AVENGERS :  
INFINITY WAR โดยภายในงานมีกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ด ี
ระหว่างเพื่อนบ้านตามแนวคิด Lively Neighbourhood

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ลงนามในสัญญา “โครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศสู่องค์กรอัจฉริยะ” กับกลุ่มเอจีไอเอส คอนซอร์เตียม  
เพื่อยกระดับเป็นองค์กรอัจฉริยะเต็มรูปแบบ พร้อมก้าวสู ่การเป็น Digital  
University ที่มีศักยภาพด้านการแข่งขันในตลาดการศึกษา

ปากกาของ “พงศกร” ที่บอกเล่า
เรื่องราวของโรงละคร “บางกอก
นฤมิต” เมื่อครั้งถูกไฟเผาวอด 
จนมีผู้คนล้มตายเป็นจ�านวนมาก 
โดยไม่มีใครล่วงรู้เลยว่า...แท้จริง
แล้วไฟที่ไหม้โรงละครแห่งนี้ไม ่
ใช่เป็นเพียงไฟธรรมดา แต่มัน 
คือไฟแค้นของมาลัยวรรณ (ปู- 
ไปรยา) อดีตนางเอกของคณะ
ละครบางกอกนฤมิต
 ต�านานแห่งละครร ้องและ
ความอาฆาตแค ้นก�าลังจะถูก 
ปลุกขึ้นมาอีกครั้ งจากการันต ์  
(เป้-อารักษ์) ชายหนุ่มผู้เปี่ยมไป
ด้วยอุดมการณ์ที่ตั้งใจจะเนรมิต 
โรงละครบางกอกนฤมิตให้กลับ 
มามีชีวิตอีกคร้ัง โดยหารู ้ไม่ว่า
หายนะก�าลังจะเดินทางมาถึง 
ตัวเขาและผู ้ที่ เกี่ยวข ้องโดยไม่ 
รู้ตัว


