
 

‘กสอ.’เร่งมาตรการฟื้นฟู

ครอบคลมุ4กลุ่มเป้าหมาย 
กสอ. เร่งมาตรการฟ้ืนฟอูตุสาหกรรมไทย ครอบคลมุ 4 กลุม่เป้าหมายหลกั ได้แก่ 1.ผูป้ระกอบ
การและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 2.ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน 3.เกษตรกร ธุรกิจเกษตร 
4.ประชาชน แรงงาน และบัณฑิตจบใหม่ จัดอบรมออนไลน์คนว่างงานสร้างโอกาสในการ
ประกอบอาชพี เพือ่เป็นหน่ึงปัจจัยในการขับเคลือ่นและกระตุน้จดีพีีในกลุม่เอสเอม็อีของประเทศ 

“ทเีอม็บ”ี คดักองทนุ 
SSFX ให้เลือกตาม
สไตล์การลงทุน 
“UOBEQ-SSFX” 
ตอบโจทย์นักลงทุน
ที่มองหาโอกาสท�า
ก�าไรในระยะยาว เน้นลงทุนในหุ้นคุณภาพ และ 
“T-ES-EQDSSFX” เน้นลงทุนหุน้ขนาดใหญ่ในกลุม่ 
SET50 ที่มีพื้นฐานดี โอกาสได้รับปันผลแบบระยะ
ยาว แถมได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มขึ้น

นางกิดาการ ชัฏสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหาร
ผลิตภณัฑ์กองทนุรวม ธนาคารทหารไทย จ�ากดั (มหาชน) 
หรือทีเอ็มบี เปิดเผยว่า ในสภาวะตลาดปัจจุบันที่มีความ
ผันผวนอย่างมาก ทั้งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชือ้ไวรสัโควดิ-19 และภาพรวมเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวัลง 
ส่งผลให้เศรษฐกิจของไทยได้รับผลกระทบตามไปด้วย ใน
ทางกลบักนัราคาหุน้ไทยในปัจจุบนัถือว่าอยู่ในระดบัทีป่รบั
ตัวลงมาค่อนข้างมากเมือ่เทยีบกบัในอดตี ซึง่เหมาะแก่การ
เข้าลงทุนเพื่อหวังผลท�าก�าไรในระยะยาว 

ทีเอ็มบีจึงได้คัดสรร 2 กองทุนรวมเพื่อการออมแบบ
พิเศษ หรือ Super Savings Fund Extra จาก 2 บลจ. 
พันธมิตรชั้นน�าคือ กองทุน UOBEQ-SSFX จาก บลจ.ยู
โอบี (ประเทศไทย) ส�าหรับนักลงทุนท่ีมองหาโอกาสท�า

ทเีอม็บเีปิดขาย2กองทนุSSFX 
ผลตอบแทนดี-ลดหย่อนภาษี

เศรษฐกิจ 2
หลักทรัพย์ 2

นายณฐัพล รงัสติพล อธิบดี
กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม (กสอ.) 
เปิดเผยว่า นายสรุยิะ จงึรุง่เรอืง
กิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อตุสาหกรรม ได้มอบหมายทุก
หน่วยงานของกระทรวงอุต 
สาหกรรมหาแนวทางฟื้นฟูผู้
ประกอบการภาคอตุสาหกรรม
และประชาชนให้ครอบคลมุทกุ
ภาคส่วน ดงันัน้ กสอ. จงึเร่งขบั
เคลื่อนมาตรการเพื่อช่วยเหลือ 
4 กลุม่เป้าหมาย ภายใต้แนวคดิ
การส่งเสริมแบบ “ปรับตัวให้ถูกทางอย่างย่ังยืน” ด้วยการผันงบ
ประมาณจากงบปกติกว่า 150 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการ
อย่างเร่งด่วนภายในระเวลา 90 วัน ได้แก่

1.ผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผู้
ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
บทบาทส�าคญัต่อเศรษฐกจิไทย ทัง้ในด้านการสร้างรายได้ประชาชาติ 
การสร้างการจ้างงาน รวมถึงเป็นกลไกส�าคญัของกระบวนการผลติ 
โดยมุ่งพัฒนาเอสเอ็มอีให้เพิ่มขีดความสามารถ ยกระดับความ
สามารถในการแข่งขัน รวมท้ังพัฒนาองค์ความรู้ที่จ�าเป็นในยุค
ความปกติแบบใหม่ (New Normal) คาดว่าจะสามารถฟื้นฟูผู้
ประกอบการกว่า 4,000 กิจการ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 448 
ล้านบาท

2.ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน ด้วยการเช่ือมโยงเทคโนโลยีกับ
การท่องเที่ยว ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรและนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการประกอบการให้แก่ชุมชนท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานและ

ช ปีที่ 21 ฉบับที่ 5164 (1689) วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒๒๑
20th Anniversary

5164 (1689) M
A
Y. 22, 2020



ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 21 ฉบับที่ 5164 (1689) วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ก�าไรในระยะยาว เน้นลงทุนในหุน้
คุณภาพที่จะลงทุนในแต่ละอุต 
สาหกรรมทีค่ดิว่าจะสามารถท�าผล
งานได้ดใีนอนาคต เช่น การเตบิโต
ของรายได้และก�าไร และเงินปันผล 
รวมถึงความแขง็แรงของบรษิทัโดย
ดจูากงบการเงนิ พร้อมทัง้ผูจ้ดัการ
กองทุนจะท�าการวิเคราะห์ทาง
เทคนิค และเข้ามาช่วยในการ
พจิารณาจงัหวะการซือ้-ขาย เป็นต้น 
และกองทุน T-ES-EQDSSFX 
จาก บลจ.ธนชาต อีสท์สปริง ที่
เน้นลงทนุในหุน้ขนาดใหญ่ในกลุ่ม 
SET50 ที่มีพื้นฐานดี เนื่องจาก
คาดว่าจะเป็นกลุ่มที่ท�าผลงานได้
ดีกว่าตลาดโดยรวม และเป็นหุ้น
กลุ่มแรกๆที่นักลงทุนต่างชาติจะ
เข้ามาลงทุน เน้นหุ้นทีร่ะดบัราคา
เหมาะสม เพื่อโอกาสในการรับ
ปันผลแบบระยะยาว 

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาแล้ว
ทั้ง 2 กองทุนดังกล่าว สามารถ
สร้างผลตอบแทนได้ด ีและยงัช่วย
ส่งเสริมให้ผู้ลงทุนได้ออมเงินใน
ระยะยาว แถมยงัได้รับสทิธปิระโยชน์
ทางภาษีเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์กรม
สรรพากร กองทนุดงักล่าวมเีงือ่นไข
พิเศษให้ผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุน
ภายใน 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 

เมษายน-30 มิถุนายน 2563 ได้
รับสิทธิลดหย่อนภาษีเพ่ิมขึ้นอีก 
200,000 บาท (ไม่รวมกับวงเงิน
ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน SSF 
แบบปกต)ิ โดยมรีะยะเวลาการถอื
ครอง 10 ปี นับจากวันที่ซื้อหน่วย
ลงทุน  

นกัลงทนุสามารถศกึษาข้อมลู
เพิม่เตมิได้ที ่www.tmbbank.com/
tmbadvisory หรือสอบถามได้ที่ 
TMB Investment Line โทร.1558 
กด # 9 หรือเริ่มลงทุนได้ด้วย
ตนเองง่ายๆผ่านโมบายแอปพลเิคชนั
ทัช (TOUCH) เฉพาะผูท้ีถ่อืกองทนุ 
LTF/RMF ของ บลจ.ยูโอบี 

(ประเทศไทย) หรือ บลจ.ธนชาต 
อสีท์สปรงิ และธนาคารทเีอม็บทีกุ
สาขา ทั้งนี้ ผลการด�าเนินงานใน
อดตีของกองทนุไม่ได้เป็นสิง่ยนืยนั
ถงึผลการด�าเนินงานในอนาคต ผู้
ลงทุนควรท�าความเข้าใจลักษณะ
ของกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทน 
ความเสีย่ง และศกึษาสทิธปิระโยชน์
ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อน
การตัดสินใจลงทุน ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษหีากไม่ปฏบิตัติามเงือ่นไข
การลงทุน

“ทีเอ็มบีมีโซลูช่ันที่พร้อมจะ
ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อ
กองทุนได้ง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น 
โดยคดักองทนุคณุภาพจากหลาก
หลาย บลจ. ช้ันน�ามาให้นกัลงทุน
เลือกซ้ือได้ตามความต้องการแบบ
ครบจบในที่เดียว ตอบโจทย์ทุก
ความต้องการของลูกค้า ท�าให้ไม่
ต้องยุง่ยากเสยีเวลาติดต่อท�าธรุกรรม
กับหลาย บลจ. ซึ่งทีเอ็มบีอยาก
ชวนให้ใช้จังหวะนี้เป็นจุดเริ่มต้น
ในการปรบัมมุมองสูก่ารลงทนุตัง้
รับเชิงรุกด้วยความเข้าใจและ
ระมัดระวัง เพื่อหวังผลตอบแทน
ในระยะยาว ซึ่งจะเป็นโอกาสใน
การสร้างรากฐานชวีติทางการเงนิ
ที่ดีขึ้น” นางกิดาการกล่าวสรุป

เรื่องจากปก
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เศรษฐกิจ  

หลักทรัพย์ 

มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กระตุ้นการท่องเท่ียวในชุมชน 
พฒันาแพลตฟอร์มโลจสิตกิส์และ
การบรหิารคลังสนิค้า พฒันาทักษะ
ให้กับวิสาหกิจชุมชนและหาช่อง
ทางในการประกอบกิจการผ่าน
กิจกรรมจัดท�าแผนพัฒนาธุรกิจ
ชมุชนร่วมกบัทีมนกัศกึษาเพือ่ยก
ระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มี
ศักยภาพเพิ่มขึ้นและสร้างรายได้
ให้แก่ชมุชน คาดว่าจะสามารถขบั
เคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้กับ

สร้างโอกาสในการประกอบอาชพี
อสิระเพือ่เป็นทางเลือกในการท�า
ธรุกจิรองรบัแรงงานทีอ่พยพกลบั
ท้องถิน่และชมุชน ลดปัญหาความ
แออดัของชมุชนเมอืงในระยะยาว 
พร้อมกนันีจ้ะเร่งพฒันาหลกัสูตร
ออนไลน์และต้นแบบตัวอย่างการ
ประกอบธรุกจิเพือ่เสรมิศกัยภาพ
ในทกัษะทีอ่ยูใ่นความต้องการ ณ 
ปัจจบุนั อาท ิ ช่างอเิลก็ทรอนกิส์ 
ช่างอตุสาหกรรม หรอืทกัษะในเชงิ
วิชาชีพ โดยจะพัฒนาทักษะการ
บรหิารจัดการเพือ่เพิม่โอกาสส�าหรบั
คนว่างงาน คาดว่าจะสามารถพฒันา
ไปสู่การมงีานท�าได้กว่า 6,000 คน 
และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 
185 ล้านบาท

ส�าหรบัคนว่างงานทีไ่ด้รบัผล 
กระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา กสอ. 
ได้พฒันาโครงการพิเศษเพือ่สร้าง
โอกาสการเป็นผูป้ระกอบการ โดย
จัดอบรมออนไลน์การประกอบ
ธุรกิจ การเขียนแบบจ�าลองธุรกิจ
ออนไลน์ และแผนทดสอบการ
ตลาด คาดวา่ไมต่�่ากว่าร้อยละ 15 
ของคนทีเ่ข้าร่วมอบรมจะสามารถ
พัฒนาเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่
ได้ทนัท ีคดิเป็นมลูค่าทางเศรษฐกจิ
ไม่ต�่ากว่า 75 ล้านบาท 

อย่างไรกดี็ มาตรการฟ้ืนฟูจะ
น�าพาภาคอตุสาหกรรมให้ผ่านพ้น
ภาวะวกิฤต เสรมิภมูคิุม้กนัทีจ่�าเป็น
เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงใน
อนาคต โดยคาดว่าจะสามารถ
สร้างมลูค่าทางเศรษฐกจิกว่า 800 
ล้านบาท ซึ่งจะเป็นหนึ่งในปัจจัย
การขับเคลื่อนและกระตุ้นจีดีพีใน
กลุม่เอสเอม็อขีองประเทศภายใน
ระยะเวลา 90 วัน นอกจากมาตรการ
เร่งด่วนดงักล่าว กสอ. ยงัได้เตรยีม
น�าเสนอมาตรการฟื้นฟูในระยะ
ยาวจาก พ.ร.ก.เงินกู้ฯ เพื่อเสริม
แกร่งให้กับผู้ประกอบการอย่าง
เต็มความสามารถต่อไป 

วิสาหกิจชุมชนท่ีได้รับผลกระทบ
รุนแรงกว่า 11 ชุมชน เพิ่มรายได้
จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และ
การท่องเที่ยว คิดเป็นมูลค่าทาง
เศรษฐกิจกว่า  87 ล้านบาท

3.เกษตรกรและธรุกจิเกษตร 
ด้วยการพัฒนาทักษะการบริหาร
จดัการอตุสาหกรรม ลดความเสีย่ง
ในการประกอบอาชพีเชงิเดีย่ว ยก
ระดับเกษตรกรสู่การเป็นเกษตร
อตุสาหกรรม รวมทัง้พฒันาทกัษะ
การค้าออนไลน์เพื่อเพิ่มโอกาส
ทางการค้าและสร้างรายได้ให้กับ

ภาคการเกษตร โดยก�าหนดเป้า
หมายการพฒันาธรุกจิเกษตร 100 
กิจการ 100 ผลิตภัณฑ์ คาดว่าจะ
สร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ ลด
ต้นทนุการผลติของเอสเอม็อ ียอด
ขายและรายได้เพิม่ข้ึนรวมกว่า 78 
ล้านบาท

4.ประชาชน แรงงาน และ
บณัฑติจบใหม่ เพือ่เป็นส่วนหนึง่
ในการลดอตัราการว่างงานจากการ
ปิดกิจการ การเลกิจ้าง รวมถึงสร้าง
โอกาสทางอาชพีให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ด้วยการปรบั-เพ่ิม-สร้างทกัษะใหม่ 
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In Brief : ย่อความ

โควิดเพิ่มพลังอดทน

ทรรศนะ

การตดิสขุ ติดสบาย ไม่ดแีน่ มัน
ท�าลายความเข้มแขง็ ความอดทน  
ความล�าบาก ความจน ไวรัสโค
วิด-19 มาครั้งน้ีน่าจะเพิ่มพลัง
ความอดทนให้คนไทยได้อีกเยอะ

มีบทเรียนแสนแพง แสนเจ็บ ส�าหรับคนที่ไม่
เจียมเนื้อเจียมตัว ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ปล่อยให้
เงินหมดหน้าตัก จะหยิบจะยืมใครก็ยาก ต้อง
ไปกู้หนี้นอกระบบ โดยเมื่อไม่นานมานี้เจ้า
หน้าที่ต�ารวจได้จับแก๊งคนจีนปล่อยกู้หนี้นอก
ระบบ ดอกเบีย้แพงอย่างแรง เมือ่ดอกเบีย้แพง
เกนิแรงต�ารวจกต้็องจบั การเป็นหนีน้อกระบบ
นั้นตรงกับที่พระพุทธเจ้าบอกว่า การกู้หนี้ยืม
สินเป็นทุกข์ในโลก 

การทีร่ฐับาลกูเ้งนิมาเยยีวยาครัง้นีจ้ะ
ต้องใช้หนี้ไปนานถึง 20-30 ปี แต่บาง
คนบอกว่าอาจจะนานกว่านี้ เพราะช่วงนี้
มนัซมึยาว จนกนันาน จนกนัยาว จนเรียก
ว่าเบื่อขี้หน้าความจน เพราะโอกาสจะได้
โน่นได้นี่มันยากเหลือเกิน จะได้เงินจาก
การท่องเทีย่วกห็ายหด หรอืจะได้จากพืช
ผลทางการเกษตร มะม่วงก็เหลือเพียง
กิโลกรัมละ 5 บาท 10 บาท เห็นแล้ว
อเนจอนาถใจ ต้องเรียกว่าสาหัสสากรรจ์
ในการทีจ่ะอยูอ่ย่างไม่ต้องเป็นหนีแ้ละไม่
ต้องเงินขาดมือ ซึ่งขณะนี้เงินสดในมือ
กลายเป็นเรื่องส�าคัญไปแล้ว

ถ้าไม่มเีงนิสดอยูใ่นมอื ไม่มเีงนิจะซือ้อะไร
ก็ท�าให้อยู่ยากอยู่ล�าบาก ดังนั้น ควรได้รับบท
เรยีนอย่างยิง่ว่า อย่าปล่อยให้เงนิหมดหน้าตัก 
อย่าปล่อยให้เงินสดหมดมือ เพราะจะต้องพบ
กับความทรมานแสนสาหัส เป็นเสือมือเปล่า 
จับเสือมือเปล่า มามือเปล่า ไปมือเปล่า อยู่
เปล่าๆไปวันๆหนึ่ง 

ทนลมทนฟ้า ไม่โค่นง่ายๆ
เขาเลยสรุปว่า คนเราถ้าประคบประหงม

มาก สบายมาก จะเหมือนอย่างทีเ่ขาว่า “สบาย
ท�าลายคน” ทุกข์บ้าง สุขบ้าง ล�าบากยากเข็ญ
บ้าง กลายเป็นเรื่องดีไปเลย ท�าให้เขาต่อสู้ มี
ภูมิคุ้มกันสูงมาก เพราะฉะน้ันคนติดสุข ติด
สบาย ติดเสื่อ ติดหมอน นอนตลอดมาเป็น
เดือนๆ เพราะคิดว่าคงอีกไม่นาน เดี๋ยวจะดี 
เด๋ียวโรคจะหาย จะไป แต่มันอยูม่าหลายเดอืน 
ก็เลยต้องอยู่บ้านเป็นเดือนๆ

พอเงินหมด เริ่มไปหางานท�า เขาเรียก
อะไรล่ะ นอนจนเข้าฝักเสียแล้ว เข้าฝักหมายความ
ว่า มีดอยู่ในฝักสนิมไม่ขึ้น แต่ด้านนอกสนิม
กนิแล้วถ้าไม่ทาน�า้มนัให้ด ีคนเราถ้าไม่มคีวาม
อดทนกเ็ป็นคนทนอะไรไม่ได้ เหมอืนกบัทีเ่ขา
โฆษณาว่า สทีนได้ บางคนชอบพูดว่าเหลอืทน
แล้ว ทนไม่ไหวแล้ว ขนัตไิม่มี ความอดทนไม่มี 
ท�าให้นึกถึงชาดกที่ฤาษีถูกทุบ ถูกตี ท่านบอก
ว่าเจริญพร อาตมาทนได้

ฤาษีบ�าเพ็ญความทนทรมานมานาน จะ
ทุบจะตีอย่างไรท่านก็บอกว่ายังทนได้ แต่ชาว
บ้านทนไม่ไหว มาทบุมาตคีนทีท่�าร้ายท่านจน
ตาย เพราะเขาไม่ได้ฝึกอดทนมา การฝึกอดทน 
ไม่ว่าจะทนทุกข์ ทนยาก ทนล�าบาก ทนแดด 
ทนฝน ทนจนกระทั่งเรียกว่าอยู่ตัว ไม่ใช่นอน
จนอยู่ตัว สบายจนอยู่ตัว พอมาเจอทุกข์ เจอ
ร้อน เจอล�าบาก เลยดิน้พล่าน เหมือนน�า้ร้อน
ปลาเป็น น�้าเย็นปลาตาย

เขาอธิบายว่า เขาท�าซุ้ม เอาไม้สะๆไป 
ปลามันก็เลยเข้ามาอยู่ เพราะเย็นดี แต่พอเขา
ล้อมปลาก็ถูกจับ ถูกถอดเกล็ดแหวกไส้ ปลา
บางตัวไม่เข้าไป ถึงจะร้อนอยู่ข้างนอกบ้างแต่
ก็ปลอดภัย เพราะฉะนั้นคนทนร้อนจะอยู่เป็น 
แต่คนที่อยู่แต่ที่เย็นๆ เอาแต่ที่สบาย อาจจะ
ตายกันมากก็ได้ 

ดังนั้น การติดสุข ติดสบาย ไม่ดีแน่ 
มันท�าลายความเข้มแข็ง ความอดทน 
ความล�าบาก ความจน ไวรสัโควดิ-19 มา
ครั้งนี้น่าจะเพ่ิมพลังความอดทนให้คน
ไทยได้อีกเยอะ

เจริญพร

เวลานี้มีเรื่องหนึ่งที่อาตมาเห็นและเป็น
ห่วงประเทศไทยว่าจะเป็นไปอย่างนี้อีกนาน
หรือไม่คือ คนบางคนตกงานมา 2 เดือน ไม่
ได้ท�าอะไร กินๆ นอนๆ จนเงินหมดหน้าตัก
กม็าหางานท�าทีวั่ดสวนแก้ว พอมาถึงโดนแดด
นิดเดียวก็เอะอะโวยวาย อยู่ไม่ไหว อยู่ไม่ได้ 
เพราะไม่โดนแดดมา 2 เดือน นอนอยู่แต่ใน
บ้าน ในห้อง เขาเรียกโรคสันหลังยาว นอน
หลังยาว เพราะไม่ได้ท�างานมา 2 เดือน เลย
ติดเสื่อ ติดหมอน ติดที่นอน พอมาเจองาน
กลางแดดกลางฝนทนไม่ได้ ตโีพยตพีาย ร้องไห้
ร้องห่มแล้วก็ออกไป

เรือ่งการเปิดรบัคนท�างานกมี็ปัญหาเยอะ
แยะ บางคนเพิง่ผ่าตดัมาใหม่ๆ แผลยงัไม่หาย
ดี บอกให้ท�าโน่นท�านี่ ยกนั่นยกนี่ก็บอกว่าไม่
ไหว บางคนให้สับกิ่งไม้ สับ 5-6 ทียังไม่ขาด 
ส่วนคนที่อยู่กับเรามานานๆ พิการด้วยซ�้าไป 
ฟัน 2-3 ทีก็ขาดแล้ว เพราะเขาวางไม้แนบ
เขยีงสบัถกูจงัหวะพอดี ขณะทีพ่วกทีไ่ม่รูจั้งหวะ
กฟั็นไม่ขาด น่าอเนจอนาถว่าคนไทยไม่สูง้าน 
เพราะเคยอยู่สบายมาแล้ว

มีเรื่องเล่ากันว่า มีการปลูกต้นไม้แข่งกัน 
คนหนึ่งปลูกแล้วรดน�้าพรวนดินทุกวัน เฝ้า
ประคบประหงม แต่อีกคนหนึ่งไม่ค่อยรดน�้า
เท่าไร ปล่อยให้รากลงหาอาหารลึกๆ วันหนึ่ง
พายมุา คนทีเ่ฝ้าประคบประหงมต้นไม้ ต้นไม้
โค่นไปหลายต้น แต่คนที่ปล่อยให้ต้นไม้โดน
แดด แห้งบ้าง ร้อนบ้าง ไม่ได้ประคบประหงม 
ไม่ได้ใส่ปุย๋อะไรมาก ต้นไม้กลบัทนแดดทนฝน 
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n o b l e
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการ
เงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัแสดงฐานะการเงนิรวมของกลุม่กจิการและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2562 และผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้น
สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินที่ตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
• งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวัน

เดียวกัน 
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้
สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากกลุม่กจิการ
และบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ 
ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี ้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเหน็แยกต่างหากส�าหรบั
เรื่องเหล่านี้ 

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจ�าปีภายหลังวันที่ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืน และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อม่ันต่อ
ข้อมูลอื่น

ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและพจิารณาว่าข้อมลู
อ่ืนมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสาร
เรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็น เพื่อให้สามารถจัดท�างบ
การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอื
ข้อผิดพลาด 

ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัท
ในการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง เปิดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบัการ
ด�าเนินงานต่อเน่ือง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดด�าเนินงาน หรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อ
เนื่องต่อไปได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยผู้บริหารในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและ
บริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับ
ประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่
ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้
ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่
ไม่พบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอันเป็นสาระส�าคัญซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กิดจากข้อผดิพลาด เนือ่งจาก
การทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่
ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความ
ไม่แน่นอนทีมี่สาระส�าคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชขีองข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุป
ของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยว่างบการ
เงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการและเหตกุารณ์ในรูปแบบทีท่�าให้มกีารน�าเสนอข้อมูลโดยถกูต้องตามทีค่วร 

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรือ่งต่าง ๆ  ทีส่�าคัญ ซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้วางแผน
ไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบใน
ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และ
ได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ังหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจบุนัและก�าหนดเป็นเรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเรือ่งเหล่านีใ้นรายงานของผูส้อบ
บัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด

กฤษณ์ ชัชวาลวงศ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016
กรุงเทพมหานคร
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

มูลค่าของสินค้าคงเหลือ
อ้างถงึหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ข้อ 2.7 เร่ืองนโยบายบญัชี 
และข้อ 11 เรื่องสินค้าคงเหลือ (สุทธิ) สินค้าคงเหลือของกลุ่ม
กิจการ ประกอบด้วย ที่ดิน บ้านและห้องชุดเพื่อขาย และสินค้า
อื่น 

บริษัทได้มีการบันทึกค่าเผ่ือสินค้าคงเหลือส�าหรับห้องชุดเพื่อ
ขายทีเ่สือ่มสภาพในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ซึ่งจ�านวนดังกล่าวผู้บริหารประมาณจากผลขาดทุนที่คาดว่าจะ
เกดิข้ึนโดยเปรียบเทียบราคาสุทธท่ีิคาดว่าจะได้รบัของสนิค้าคง
เหลือดังกล่าวกับราคาทุนตามบัญชี ผู้บริหารได้ประเมินว่า
ประมาณการค่าเผือ่สนิค้าคงเหลอืดงักล่าวมีความเหมาะสมและ
ไม่ต้องบันทึกค่าเผื่อเพิ่มเติม

บริษัทไม่ได้บันทึกค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ประเภทบ้านเพื่อขายในโครงการที่เคลื่อนไหวช้าในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากผู้บริหารประเมินว่า
สนิค้าคงเหลอืดงักล่าวยงัสามารถทีจ่ะขายได้และไม่มีผลขาดทุน
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เมื่อเปรียบเทียบราคาสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
ของสินค้าคงเหลือดังกล่าวกับราคาทุนตามบัญชี

ข้าพเจ้าให้ความส�าคัญในการตรวจสอบมูลค่าสินค้าคงเหลือ
เน่ืองจากผู้บริหารใช้ดลุยพนิิจในการประเมนิถึงความเหมาะสม
ของความจ�าเป็นในการบนัทกึค่าเผือ่สนิค้าคงเหลอื โดยพจิารณา
จากแผนการตลาดและระยะเวลาในการจ�าหน่าย และมลูค่าสทุธิ
ที่คาดว่าจะได้รับเปรียบเทียบกับราคาทุนตามบัญชี

มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2.10 เรื่องนโยบายบัญชี
อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ และข้อ 18 เรือ่งอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อการลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการบันทึกมูลค่า
ยตุธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุจ�านวน 899.27 ล้าน
บาท ในงบการเงินรวม และจ�านวน 216.30 ล้านบาท ในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ โดยรับรู้ก�าไรสุทธิจากการปรับมูลค่า
ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจ�านวน 8.60 ล้าน
บาท ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และ 16.50 ล้านบาท ใน
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ

การประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุด�าเนนิการโดย
ผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งผู้บริหารได้ประเมินคุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญของผู้ประเมินราคาแล้ว ผู้
ประเมนิราคาได้ประเมนิมูลค่าโดยใช้วธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด 
วิธีดังกล่าวใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลราคาตลาดของ
ทรัพย์สินประเภทเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันในบริเวณเดียวกัน
หรือใกล้เคียงกัน และพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า ได้แก่ สิทธิตามกฎหมาย ลักษณะ
เฉพาะของทรัพย์สิน การใช้ประโยชน์ แนวโน้มสภาพเศรษฐกิจ 
และการคาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรม

ข้าพเจ้าให้ความส�าคญัในเรือ่งนี ้เนือ่งจากจ�านวนผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนดัง
กล่าวมีสาระส�าคัญ และวิธีประเมินมูลค่าเกี่ยวข้องกับการใช้
ดลุยพินจิในการประเมนิราคาตลาดของทรพัย์สนิและขึน้อยูก่บั
ความเหมาะสมและความเชื่อถือได้ของข้อมูลราคาตลาด

ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินมูลค่า
สินค้าคงเหลือ ดังนี้

• ข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจและสอบถามผู้บริหารในเชิง
ทดสอบเกีย่วกบัแผนการตลาดในการจ�าหน่ายในอนาคต 
รวมถึงแหล่งข้อมูลที่ผู้บริหารใช้ในการพิจารณามูลค่า
สุทธิที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือ 

• ข้าพเจ้าได้ท�าการเปรียบเทียบมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้
รับจากสินค้าคงเหลือท่ีผู้บริหารประมาณไว้กับแหล่ง
ข้อมูลอื่นที่เช่ือถือได้และเปรียบเทียบกับราคาทุนตาม
บัญชี

• ข้าพเจ้าได้เข้าสังเกตการณ์และเยี่ยมชมสภาพโครงการ
ดังกล่าวเพื่อประเมินสภาพสินค้าคงเหลือ

• ข้าพเจ้าได้พิจารณาข้อมูลการขายในอดีตและหลังสิ้น
งวดของโครงการทีม่สิีนค้าเคล่ือนไหวช้าของกลุม่กิจการ 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเก่ียวกับมูลค่า
สุทธิท่ีได้รับจากการขายสินค้าและผลขาดทุนที่อาจจะ
เกิดขึ้น

ผลจากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าวิธีการใน
การประเมินมูลค่าสินค้าคงเหลือเหมาะสม

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานในการประเมินวิธีการประเมินมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ดังนี้

• ข้าพเจ้าอ่านรายงานการประเมินมูลค่าของผู้ประเมิน
ราคาอิสระและสอบถามผู้ประเมินราคาเกี่ยวกับวิธีการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับราคาตลาดที่ใช้ในการวิเคราะห์
เปรยีบเทียบเพือ่หาราคาทีเ่หมาะสมในการใช้ประโยชน์
ของทรัพย์สินและราคาประเมิน

• ข้าพเจ้าท�าความเข้าใจขัน้ตอนในการประเมินและวธิทีีผู่้
ประเมนิราคาอสิระใช้ในการประเมนิมลูค่าทรพัย์สนิว่า
มคีวามสอดคล้องกบัวธิปีระเมนิราคาทีใ่ช้ในอตุสาหกรรม
เดียวกัน

• ข้าพเจ้าประเมินความสมเหตุสมผลของราคาประเมินท่ี
ใช้วธิเีปรียบเทียบราคาตลาด โดยการเปรยีบเทยีบราคา
ประเมนิมลูค่าทรพัย์สนิของกลุม่กจิการกบัราคาซือ้ขาย
ทรัพย์สินประเภทเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันและอยู่ใน
บริเวณเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ 
และความเชี่ยวชาญของผู้ประเมินราคา

ผลจากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าวิธีประเมิน
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีความเหมาะสม



ฉบับดิจิตอลรายวัน 5ปีที่ 21 ฉบับที่ 5164 (1689) วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

n o b l e
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการ
เงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัแสดงฐานะการเงนิรวมของกลุ่มกจิการและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2562 และผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้น
สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินที่ตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
• งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวัน

เดียวกัน 
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้
สอบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอสิระจากกลุม่กจิการ
และบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ 
ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ท้ังนี ้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเหน็แยกต่างหากส�าหรบั
เรื่องเหล่านี้ 

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจ�าปีภายหลังวันที่ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเช่ือมั่นต่อ
ข้อมูลอื่น

ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าทีเ่ก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและพจิารณาว่าข้อมลู
อ่ืนมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสาร
เรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็น เพื่อให้สามารถจัดท�างบ
การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอื
ข้อผิดพลาด 

ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัท
ในการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง เปิดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบัการ
ด�าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดด�าเนินงาน หรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อ
เนื่องต่อไปได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยผู้บริหารในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและ
บริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับ
ประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่
ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้
ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่
ไม่พบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอันเป็นสาระส�าคัญซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กิดจากข้อผดิพลาด เนือ่งจาก
การทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่
ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญท่ีเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความ
ไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุป
ของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมนิการน�าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยว่างบการ
เงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการและเหตกุารณ์ในรูปแบบทีท่�าให้มกีารน�าเสนอข้อมูลโดยถกูต้องตามท่ีควร 

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรือ่งต่าง ๆ  ทีส่�าคัญ ซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้วางแผน
ไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบใน
ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และ
ได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงนิเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก�าหนดเป็นเรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเรือ่งเหล่านีใ้นรายงานของผู้สอบ
บัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดข้ึน ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด

กฤษณ์ ชัชวาลวงศ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016
กรุงเทพมหานคร
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

มูลค่าของสินค้าคงเหลือ
อ้างถงึหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 2.7 เรือ่งนโยบายบญัชี 
และข้อ 11 เรื่องสินค้าคงเหลือ (สุทธิ) สินค้าคงเหลือของกลุ่ม
กิจการ ประกอบด้วย ที่ดิน บ้านและห้องชุดเพื่อขาย และสินค้า
อื่น 

บริษัทได้มีการบันทึกค่าเผ่ือสินค้าคงเหลือส�าหรับห้องชุดเพื่อ
ขายท่ีเสือ่มสภาพในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ซึ่งจ�านวนดังกล่าวผู้บริหารประมาณจากผลขาดทุนที่คาดว่าจะ
เกิดขึน้โดยเปรยีบเทียบราคาสทุธิท่ีคาดว่าจะได้รบัของสนิค้าคง
เหลือดังกล่าวกับราคาทุนตามบัญชี ผู้บริหารได้ประเมินว่า
ประมาณการค่าเผือ่สนิค้าคงเหลือดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและ
ไม่ต้องบันทึกค่าเผื่อเพิ่มเติม

บริษัทไม่ได้บันทึกค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ประเภทบ้านเพื่อขายในโครงการที่เคลื่อนไหวช้าในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากผู้บริหารประเมินว่า
สนิค้าคงเหลอืดงักล่าวยงัสามารถทีจ่ะขายได้และไม่มผีลขาดทนุ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เมื่อเปรียบเทียบราคาสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
ของสินค้าคงเหลือดังกล่าวกับราคาทุนตามบัญชี

ข้าพเจ้าให้ความส�าคัญในการตรวจสอบมูลค่าสินค้าคงเหลือ
เนือ่งจากผูบ้รหิารใช้ดลุยพนิจิในการประเมนิถงึความเหมาะสม
ของความจ�าเป็นในการบนัทกึค่าเผ่ือสินค้าคงเหลอื โดยพิจารณา
จากแผนการตลาดและระยะเวลาในการจ�าหน่าย และมลูค่าสทุธิ
ที่คาดว่าจะได้รับเปรียบเทียบกับราคาทุนตามบัญชี

มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2.10 เรื่องนโยบายบัญชี
อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ และข้อ 18 เรือ่งอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อการลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการบันทึกมูลค่า
ยตุธิรรมของอสงัหาริมทรพัย์เพือ่การลงทนุจ�านวน 899.27 ล้าน
บาท ในงบการเงินรวม และจ�านวน 216.30 ล้านบาท ในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ โดยรับรู้ก�าไรสุทธิจากการปรับมูลค่า
ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจ�านวน 8.60 ล้าน
บาท ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และ 16.50 ล้านบาท ใน
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ

การประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุด�าเนนิการโดย
ผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งผู้บริหารได้ประเมินคุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญของผู้ประเมินราคาแล้ว ผู้
ประเมนิราคาได้ประเมนิมูลค่าโดยใช้วธีิเปรยีบเทียบราคาตลาด 
วิธีดังกล่าวใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลราคาตลาดของ
ทรัพย์สินประเภทเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันในบริเวณเดียวกัน
หรือใกล้เคียงกัน และพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า ได้แก่ สิทธิตามกฎหมาย ลักษณะ
เฉพาะของทรัพย์สิน การใช้ประโยชน์ แนวโน้มสภาพเศรษฐกิจ 
และการคาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรม

ข้าพเจ้าให้ความส�าคญัในเรือ่งน้ี เนือ่งจากจ�านวนผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนดัง
กล่าวมีสาระส�าคัญ และวิธีประเมินมูลค่าเก่ียวข้องกับการใช้
ดลุยพนิจิในการประเมินราคาตลาดของทรัพย์สนิและขึน้อยู่กบั
ความเหมาะสมและความเชื่อถือได้ของข้อมูลราคาตลาด

ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการท่ีผู้บริหารใช้ในการประเมินมูลค่า
สินค้าคงเหลือ ดังนี้

• ข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจและสอบถามผู้บริหารในเชิง
ทดสอบเกีย่วกบัแผนการตลาดในการจ�าหน่ายในอนาคต 
รวมถึงแหล่งข้อมูลที่ผู้บริหารใช้ในการพิจารณามูลค่า
สุทธิที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือ 

• ข้าพเจ้าได้ท�าการเปรียบเทียบมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้
รับจากสินค้าคงเหลือที่ผู้บริหารประมาณไว้กับแหล่ง
ข้อมูลอื่นที่เชื่อถือได้และเปรียบเทียบกับราคาทุนตาม
บัญชี

• ข้าพเจ้าได้เข้าสังเกตการณ์และเยี่ยมชมสภาพโครงการ
ดังกล่าวเพื่อประเมินสภาพสินค้าคงเหลือ

• ข้าพเจ้าได้พิจารณาข้อมูลการขายในอดีตและหลังสิ้น
งวดของโครงการท่ีมีสนิค้าเคล่ือนไหวช้าของกลุม่กิจการ 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเก่ียวกับมูลค่า
สุทธิที่ได้รับจากการขายสินค้าและผลขาดทุนที่อาจจะ
เกิดขึ้น

ผลจากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าวิธีการใน
การประเมินมูลค่าสินค้าคงเหลือเหมาะสม

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานในการประเมินวิธีการประเมินมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ดังนี้

• ข้าพเจ้าอ่านรายงานการประเมินมูลค่าของผู้ประเมิน
ราคาอิสระและสอบถามผู้ประเมินราคาเกี่ยวกับวิธีการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับราคาตลาดที่ใช้ในการวิเคราะห์
เปรยีบเทียบเพือ่หาราคาทีเ่หมาะสมในการใช้ประโยชน์
ของทรัพย์สินและราคาประเมิน

• ข้าพเจ้าท�าความเข้าใจขัน้ตอนในการประเมินและวธิทีีผู่้
ประเมนิราคาอิสระใช้ในการประเมนิมลูค่าทรพัย์สนิว่า
มคีวามสอดคล้องกบัวิธปีระเมนิราคาทีใ่ช้ในอตุสาหกรรม
เดียวกัน

• ข้าพเจ้าประเมินความสมเหตุสมผลของราคาประเมินท่ี
ใช้วธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด โดยการเปรยีบเทียบราคา
ประเมนิมลูค่าทรพัย์สนิของกลุม่กจิการกบัราคาซือ้ขาย
ทรัพย์สินประเภทเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันและอยู่ใน
บริเวณเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ 
และความเชี่ยวชาญของผู้ประเมินราคา

ผลจากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าวิธีประเมิน
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีความเหมาะสม

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ                        

    31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
    พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
   หมายเหตุ         บาท          บาท         บาท         บาท

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (สุทธิ) 7 1,666,994,661 1,563,854,797 1,007,345,533 1,322,536,322
เงินลงทุนชั่วคราวกับสถาบันการเงิน (สุทธิ) 8      35,141,736    157,144,244      32,366,736    156,952,244
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ) 9    316,720,329    519,741,808    162,544,427    134,671,109
ลูกหนี้จากการขายที่ดิน 10 ข) 1,119,720,000 - 1,119,720,000 -
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย (สุทธิ) 10 ค) - - - -
สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) 11 2,925,082,544 5,160,308,806 2,388,271,609 5,156,753,911
สินทรัพย์จากต้นทุนให้ได้มาซึ่งสัญญาที่จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายในหนึ่งปี 12    359,122,342       1,481,616 -       1,481,616
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 13 13,123,306,031 15,582,859,706 5,237,178,689 8,751,983,745
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 14      87,275,977     407,014,466       1,320,123    400,007,158
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  19,633,363,620  23,392,405,443 9,948,747,117 15,924,386,105

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิ) 15 - - 4,701,630,564 4,701,630,564
เงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิ) 16.1 - - - -
เงินลงทุนในการร่วมค้า 16.2 - -            51,000 -
เงินลงทุนระยะยาวอื่น (สุทธิ) 17       21,917,031      17,413,825          375,000 -
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า 10 จ)     543,400,000 -   543,400,000 -
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 18     899,266,000  1,329,889,481  216,296,000  635,526,681
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 19 121,738,360  817,415,759  73,515,594  794,334,949
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 20       521,108         570,477      508,457         567,654
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) 21  71,062,850  - 58,197,936 -
สินทรัพย์จากต้นทุนให้ได้มาซึ่งสัญญา 12 321,456,611 391,404,271 117,033,649    98,920,573
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (สุทธิ) 22  18,383,330    3,600,582   16,470,378     2,018,469
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,997,745,290 2,560,294,395  5,727,478,578 6,232,998,890

รวมสินทรัพย์  21,631,108,910 25,952,699,838 15,676,225,695 22,157,384,995 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้น 23 - 1,069,724,762 - 1,069,724,762
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บริษัทย่อย  10 ง) - - 1,960,795,041 3,062,073,257
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (สุทธิ) 23  3,066,800,464 3,072,686,565 2,854,000,989 2,447,086,565
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 24 1,105,552,664 1,125,004,751    404,484,877    702,017,623
เงินมัดจ�าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า  4,087,480,398 3,433,193,787    674,438,610    886,128,973
รายได้จากการให้บริการรอการรับรู้ 25    201,224,246 -    201,224,246 -
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย     234,386,117    136,193,222    227,994,698   129,659,538
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 26     14,805,131        7,638,131      11,909,150       4,712,214
รวมหนี้สินหมุนเวียน  8,710,249,020 8,844,441,218 6,334,847,611 8,301,402,932

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างระยะยาว     11,014,706    12,273,529   11,014,706    12,273,529
เงินประกันการเช่าจากลูกค้า       6,912,387      9,800,612     1,845,401      5,157,862
เงินกู้ยืมระยะยาว (สุทธิ) 23 7,232,603,373 9,070,781,330   5,041,931,263 
6,531,610,769
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) 21   138,760,421     37,491,234 -     35,963,009
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 27     52,088,073     29,459,077    51,878,545     29,356,923
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  7,441,378,960 9,159,805,782 5,106,669,915 6,614,362,092

รวมหนี้สิน   16,151,627,980 18,004,247,000 11,441,517,526 14,915,765,024

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
    ทุนจดทะเบียน
        หุ้นสามัญ 456,471,175 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3 บาท  28 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 29   145,228,172    145,228,172   145,228,172   145,228,172
    ยังไม่ได้จัดสรร  3,919,941,708 6,371,568,275 2,675,853,553 5,665,364,294
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ (สุทธิ)   (24,935,941)  (7,534,880)  (24,961,421)  (7,560,360)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่  5,478,821,804 7,947,849,432 4,234,708,169 7,241,619,971
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 30           659,126            603,406      -  -     
รวมส่วนของเจ้าของ  5,479,480,930 7,948,452,838 4,234,708,169 7,241,619,971

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  21,631,108,910 25,952,699,838 15,676,225,695 22,157,384,995

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 17 ถึง 80 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



ฉบับดิจิตอลรายวัน 6ปีที่ 21 ฉบับที่ 5164 (1689) วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ 
(e-POWER) รถยนต์คอมแพ็ค 
เอสยวู ีมอบประสบการณ์การขบัขี่
และสมรรถนะเช่นเดยีวกบัรถยนต์
ไฟฟ้า เปิดตวัครัง้แรกในประเทศไทย
วนันี ้ และเป็นการเปิดตวัครัง้แรก
ของภูมิภาคและครั้งแรกของโลก
ส�าหรบันสิสนั นสิสัน คกิส์ ใหม่ มา
พร้อมเทคโนโลยอี-ีพาวเวอร์ ทีไ่ด้
ปฏวิตัริะบบขบัเคล่ือนด้วยพลงังาน
ไฟฟ้า หลังจากที่ได้ท�าตลาดใน
ประเทศญีปุ่น่เป็นแห่งแรก นสิสนั 
คกิส์ ใหม่ นีจ้ะผลิตในประเทศไทย 
เพือ่ลกูค้ากลุม่เออเบนิ ไลฟ์สไตล์

เทคโนโลยีอี-พาวเวอร์ของ 
นสิสนัได้รบัรางวลัมาแล้วมากมาย 
สามารถมอบประสบการณ์การขบัขี่
ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าได้อย่างสมบรูณ์
แบบ รถยนต์จะขบัเคลือ่นด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้าเพยีงอย่างเดียวเท่านัน้ โดย
เครือ่งยนต์สนัดาปภายในจะท�าหน้าที่
เพยีงผลติกระแสไฟฟ้าให้กบัระบบ 
ทัง้นี ้เทคโนโลยอี-ีพาวเวอร์ประกอบ
ไปด้วย เครือ่งยนต์เบนซนิ เครือ่ง
ก�าเนดิไฟฟ้า (generator) อินเวอร์
เตอร์ (Inverter) มอเตอร์ไฟฟ้า (electric 
motor) และแบตเตอรีล่เิทยีมไอออน 
(Lithium-ion battery)

คุณสมบัติที่โดดเด่นของรถ 
รุ่นนีคื้อ การออกแบบเพือ่ตอบสนอง
ความต้องการของคนท่ีใช้ชวิีตอสิระ 
คูร่กั หรอืครอบครวัรุน่ใหม่ ทีก่�าลงั
มองหารถยนต์ที่มีสไตล์อันเป็น
เอกลักษณ์ มีพื้นที่ภายในห้อง
โดยสารกว้างขวาง พร้อมด้วย
เทคโนโลยลี�า้สมยั ระบบการขบัขี่
อัจฉริยะ และอุปกรณ์ด้านความ
ปลอดภยัขัน้สงู ในราคาทีคุ้่มค่า

ประเทศไทยเป็นประเทศแรกต่อ
จากประเทศญีปุ่่นทีผ่ลติเทคโนโลยี
อี-พาวเวอร์ และยังเป็นหนึ่งใน 
ประเทศแรกๆ ทีเ่ปิดตวัเทคโนโลยนีี้ 
เทคโนโลยอี-ีพาวเวอร์จะขบัเคลือ่น

ให้คนไทยพร้อมก้าวสูย่คุการใช้ใน
อนาคต ในขณะทีร่ถยนต์มีการใช้
พลังงานอย่างมีประสทิธภิาพ ให้อตัรา
การประหยดัน�า้มนัท่ีมากขึน้ มอบ
อตัราเร่งและสมรรถนะทีโ่ดดเด่น

“การเปิดตวันสิสัน คกิส์ อ-ี 
พาว เวอร์ ใหม่ ในประเทศไทยคร้ัง
นี ้เป็นการน�าเสนอนวตักรรมแห่ง
การเปล่ียนแปลง (Disruptive) ซึง่
เป็นดีเอ็นเอของนิสสันที่น�ามาสู่
ภมูภิาคนีอ้ย่างต่อเนือ่ง” ยทูากะ 
ซานาดะ รองประธานอาวุโสประจ�า
ภมูภิาคเอเชยีและโอเชยีเนยี กล่าว 
“นับเป็นวันที่น่าตื่นเต้นส�าหรับ 
นสิสนั และประเทศไทยในฐานะที่
เป็นศนูย์กลางด้านการผลติและส่ง
ออกทีส่�าคญัระดบัโลกของนสิสนั 
รวมถึงผู้น�าระดบัภูมภิาคในการขับ
เคลือ่นวสิยัทศัน์ขององค์กรด้านยาน
ยนต์พลังงานไฟฟ้า”

“การออกแบบทีท่นัสมยัและ
แขง็แกร่งของรถยนต์คนันีช่้วยเสรมิ
ประสิทธิภาพให้กับเทคโนโลยี
อี-พาวเวอร์ทีล่�า้สมยั ผสมผสาน
สไตล์ได้อย่างลงตัวและโดดเด่น 
มอบความสะดวกสบาย และมี
เทคโนโลยจีากนสิสัน อนิเทลลเิจนท์ 
โมบลิิต ี(Nissan Intelligent Mobility) 
ครบครนัให้ลกูค้าชาวไทยได้เหน็
ถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ของ 
นสิสนั” ซานาดะกล่าวสรปุ

เอกลกัษณ์ของเทคโนโลยอี-ี 
พาว เวอร์คอื เมือ่ต้องการเร่งความเรว็
เพิม่ขึน้หรอืขบัขึน้ทีส่งูชนั มอเตอร์
ไฟฟ้าจะได้รบัพลงังานไฟฟ้าจากทัง้
แบตเตอรีแ่ละอนิเวอร์เตอร์เพือ่เพิม่
พละก�าลงั ในขณะชะลอความเรว็ 
เคร่ืองยนต์จะหยดุท�างานและฟ้ืนฟู
พลงังานด้วยการชาร์จพลงังานไฟฟ้า
กลบัสูแ่บตเตอรี ่จนกระทัง่รถหยดุ
น่ิง ท�าให้ไม่มกีารส้ินเปลอืงพลงังาน
จากการลดความเร็ว

“นสิสนั คกิส์ อ-ีพาวเวอร์ ใหม่ 
ผลติขึน้ท่ีน่ีในประเทศไทยเพ่ือลกูค้า
ทีม่ค่ีาของเรา ด้วยศกัยภาพและทกัษะ
ความช�านาญของพนกังานชาวไทย 
รถยนต์แห่งความเร้าใจคันน้ีมอบ
เทคโนโลยีระดับโลกที่ดีที่สุดของ 
นสิสนั มาพร้อม 14 เทคโนโลยจีาก 
นสิสนั อนิเทลลเิจนท์ โมบลิติ ี ทีด่ี
ทีส่ดุในรถระดบัเดยีวกนั มกีารออกแบบ
ทีโ่ดดเด่น และราคาทีโ่ดนใจ” กล่าว
โดยราเมช นาราสิมนั ประธานนิสสัน 
ประเทศไทย (Ramesh Narasimhan, 
president of Nissan in Thailand)

อ-ีพาวเวอร์ ความอจัรยิะทีม่า
พร้อมความปลอดภยั เพือ่การ
ขบัขีใ่นเมอืง

เทคโนโลยีอี-พาวเวอร์ใน 
นสิสนั คกิส์ ใหม่ ประกอบไปด้วย 
มอเตอร์ไฟฟ้า EM57 เคร่ืองก�าเนดิ

ไฟฟ้า (generator) และอปุกรณ์
แปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ที่
ผลิตกระแสไฟฟ้าจากเครื่องยนต์
สนัดาปภายในขนาด 1.2 ลติร 12 
วาล์ว 3 สบู แถวเรยีงแบบ DOHC 
(Double Overhead Camshaft) 
ระบบอ-ีพาวเวอร์ให้พละก�าลงัสงูสดุ 
95 กโิลวตัต์ (129 พเีอส) มแีรงบดิ
สงูสดุ 260 นวิตนัเมตร (Nm) และ
ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาด 
1.57 กโิลวตัต์-ช่ัวโมง (kWh) ทีมี่ 
4 โมดลู เทคโนโลยนีีท้�าให้นสิสนั 
คกิส์ อ-ีพาวเวอร์ ใหม่ มอบอตัรา
เร่งท่ีราบรืน่ ให้การขบัขีท่ีเ่งียบ มี
การใช้น�้ามันเชื้อเพลิงอย่างมี
ประสทิธภิาพ และมอบประสบการณ์
การขบัขีเ่ช่นเดียวกบัรถยนต์ไฟฟ้า

นสิสัน คกิส์ อ-ีพาวเวอร์ ใหม่ 
ยงัเพิม่ประสบการณ์การขบัขีด้่วย
เทคโนโลยคัีนเร่งอจัฉริยะ วนั-เพดัล 
(One-Pedal) ช่วยให้ผูข้บัขีเ่ร่ง ชะลอ
ความเร็ว และเบรกจนรถหยดุนิง่ได้ 
ด้วยคนัเร่งเพยีงอย่างเดียว การใช้คัน
เร่งเดยีวช่วยให้การรกัษาระยะห่าง
ระหว่างรถยนต์คนัหน้า การชะลอ
ความเรว็ และการหยดุเม่ือลงเขาหรอื
หยดุเมือ่เจอสญัญาณไฟจราจร สะดวก
สบายและง่ายยิง่ข้ึน

นสิสนั คกิส์ อ-ีพาวเวอร์ มา
พร้อมการขบัขี ่4 รปูแบบ คือ แบบ
ปกต ิ (Normal Mode) แบบเอส 

นสิสนั เปิดตวั คกิส์ อ-ีพาวเวอร์ ใหม่ ในประเทศไทย
ด้วยราคาเริม่ต้นช่วงเปิดตวัที ่889,000 บาท รถยนต์คอมแพค็ เอสยวูี 

รุน่แรกในประเทศไทยทีม่าพร้อมเทคโนโลยอี-ีพาวเวอร์ 
ซึง่ได้รบัรางวลันวตักรรมระบบขับเคล่ือนเพือ่น�าลูกค้าในประเทศไทยก้าวสูย่คุรถยนต์ไฟฟ้า
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หรอืสมาร์ทโหมด (Smart Mode) 
แบบอโีค (Eco Mode) และแบบ
อวี ี(EV Mode) ซึง่การขบัข่ีในแบบ
ปกตจิะให้อตัราเร่งความเรว็และการ
หยดุรถท่ีดเีย่ียม (โดยการปล่อยเท้า
ออกจากคนัเร่ง) เทยีบเท่ากบัการ
หยดุของรถทีใ่ช้เครือ่งยนต์สันดาป
ภายในทัว่ๆ ไป ในแบบเอสหรอื
สมาร์ทโหมด รถจะเพิม่ประสิทธภิาพ
การเร่งความเรว็และการหยดุรถได้
ดมีากยิง่ขึน้ ในแบบอีโค (Eco) รถ
จะปรบัการขบัเคลือ่นเพือ่การประหยดั
น�า้มนั โดยเน้นใช้พลงังานอย่างมี
ประสทิธิภาพสูงสุด ลดการใช้พลงังาน
ทีส่ิน้เปลือง นอกจากน้ียังมกีารขบัขี่
ด้วยอีว ี (EV) ทีป่รบัเปลีย่นให้รถ
ขบัเคลือ่นด้วยพลงังานไฟฟ้าทีเ่หลอื
ภายในแบตเตอรี ่ โดยเครือ่งยนต์
จะไม่ท�างานจนกระท่ังแบตเตอรีอ่ยู่
ในระดบัต�า่ สมัผสัถงึความเงยีบและ
อกีขัน้ของความประหยดั

นอกจากนี้ นิสสัน คิกส์ อี-
พาวเวอร์ ใหม่ ยังมาพร้อม 14 
เทคโนโลยีจากนสิสัน อินเทลลเิจนท์ 
โมบลิติ ี(Nissan Intelligent Mobility) 
ทีด่ทีีส่ดุ อาท ิ เทคโนโลยคีวบคมุ
ความเรว็อตัโนมตัอิจัฉรยิะ (Intelligent 
Cruise Control) เทคโนโลยช่ีวย
เตอืนก่อนการชนด้านหน้าอจัฉรยิะ 
(Intelligent Forward Collision 
Warning) เทคโนโลยเีบรกฉุกเฉนิ
อจัฉริยะ (Intelligent Emergency 
Braking) เทคโนโลยีเตอืนจดุอบั
สายตา (Blind Spot Warning 
System) เทคโนโลยีเตือนรถใน
ทางสวนขณะถอยรถ (Rear Cross 
Traffic Alert) เทคโนโลยีกล้อง
อัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง 
(Intelligent Around View Monitor) 
พร้อมด้วยเทคโนโลยตีรวจจบัและ
ส่งสญัญาณเตอืนวตัถุและบคุคลที่
เคลือ่นไหวจากกล้องรอบคนั (Moving 
Object Detection) และเทคโนโลยี
กระจกมองหลงัอจัฉรยิะ (Intelligent 
Rear View Mirror) เป็นต้น

ขณะที่คุณสมบัติด้านความ
ปลอดภยัและความสะดวกสบายใน
การขับขี่เป็นอีกหน่ึงจุดเด่นของ 
นสิสนั คกิส์ ใหม่ ประกอบไปด้วย 
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อค (Anti-lock 

Braking System) ระบบกระจาย
แรงเบรก (Electronic Brake Force 
Distribution System) และระบบ
เสรมิแรงเบรก (Brake Assist) เป็น
ระบบมาตรฐานในรถยนตท์กุรุน่ 
รวมไปถึงถุงลมนริภยั SRS 6 จดุ

การออกแบบและการเชือ่มต่อ
ทีโ่ดดเด่น

นสิสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ ใหม่ 
มีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ 
ผสมผสานเส้นสายของอารมณ์เข้า
กบัการใช้งานจรงิได้อย่างลงตวั มา
พร้อมการออกแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของนสิสนั ด้วยรปูแบบทีโ่ดด
เด่นทันสมยั อาท ิกระจงัหน้าแบบ 
V-Motion ไฟหน้าและไฟท้ายแบบ
บูเมอแรง หลังคาแบบลอยตัว 
(floating roof) พร้อมที่บังแดด 
(wrap-around visor) จากกระจก
หน้าไปถึงกระจกข้าง เสาหลงัคา
ท้ายถกูซ่อนพรางสายตาด้วยสดี�าท่ี
ผสมผสานเข้ากบักระจกประตทู้าย 
ในขณะทีห่ลงัคาแบบลอยตัวท่ีถูก
ขยายออกท�าให้ดโูดดเด่นสะดุดทุก
สายตา 

นอกจากนี้ การออกแบบ
ภายนอกทีโ่ดดเด่นอืน่ๆ ได้แก่ ไฟ
หน้าแบบ LED พร้อมไฟเลีย้วแบบ
บเูมอแรง LED Signature Light 
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (DRL) 
แบบ LED ไฟหน้าพร้อมระบบ 
Follow-me-home ไฟท้ายแบบ 

LED ภายนอกได้รบัการออกแบบ
ใหม่ให้ปราดเปรียว กว้างและยาว
ขึน้ ภายใต้ปรัชญาในการสร้างสรรค์
รถยนต์แบบ “รปูทรงเรขาคณติที่
สื่อถึงอารมณ์ หรือ Emotional 
Geometry” ของนสิสัน ท่ีเพิม่พืน้ท่ี
ใช้สอยภายในทีก่ว้างขวางของนสิสนั 
คกิส์ ใหม่ อ-ีพาวเวอร์ อกีด้วย

ภายในของนิสสัน คิกส์ อี- 
พาวเวอร์ ใหม่ ได้รบัการออกแบบ
ขึน้เพือ่รองรบัแผงหน้าปัดดไีซน์ใหม่ 
หน้าจออนิโฟเทนเมนท์ (infotainment) 
พวงมาลยั และเบาะท่ีนัง่ ได้อย่าง
ลงตวั ห้องโดยสารทีมี่สไตล์ได้รบั
การออกแบบและการปรบัแต่งอย่าง
ประณตี รวมถงึการออกแบบแผง
หน้าปัดด้วยลายเส้นของแนวปีก
เครือ่งร่อนหรอื Gliding Wing ที่
เรียบง่ายและทนัสมัย โดดเด่นด้วย
จอสแีสดงผลบนหน้าปัดขนาด 7 
นิ้ว ติดตั้งอยู่ภายในพร้อมระบบ 
อนิโฟเทนเมนท์เตม็รปูแบบ นสิสนั 
คกิส์ อ-ีพาวเวอร์ ใหม่ ยงัน�าเสนอ
ลวดลายภายในแบบทูโทน สดี�า และ
สส้ีม ซึง่มเีฉพาะในรุน่ VL เท่านัน้

ด ้านการเชื่อมต่ออัจฉริยะ 
(Intelligent Integration) จดัการ
ผ่านระบบข้อมลูและความบันเทงิ 
Nissan Connect ระบบอินโฟ 
เทนเมนท์ มาพร้อมหน้าจอสรีะบบ
สมัผสัแบบ AIVI ขนาด 8 นิว้ เพิม่
ความทนัสมยัด้วยการเชือ่มต่อสาระ
และความบนัเทงิ ระบบน�าทาง และ

ความปลอดภยั ภายใต้แพลตฟอร์ม
เดยีว โดยผ่านการเชือ่มต่อสมาร์ท
โฟนด้วย Apple CarPlay (ส�าหรบั
ระบบปฏบิตักิาร iOS) นอกจากนี้ 
Nissan Connect ยงัแสดงให้เหน็
ถึงการบูรณาการของเทคโนโลยี
แบบอจัฉรยิะ ซึง่เป็นคณุสมบติัหลกั
ของนสิสัน อนิเทลลิเจนท์ โมบิลติี

นสิสัน คกิส์ อ-ีพาวเวอร์ ใหม่ 
มาพร้อม 6 สภีายนอกให้ลกูค้าเลอืก 
ได้แก่ สดี�า แบล็ค สตาร์ (Black 
Star) สขีาว สตอร์ม ไวท์ (Storm 
White) สีแดง เรเดยีนท์ เรด (Radiant 
Red) สเีทา กนั เมทาลคิ (Gun 
Metallic) สเีงนิ บรลิเลยีนท์ ซลิเวอร์ 
(Brilliant Silver) และสีส้ม โมนาร์ช 
(Monarch Orange) นอกจากนี ้ยงั
น�าเสนอสทีโูทนทีเ่ป็นทางเลอืกใหม่
ให้แก่ลกูค้า มอบความรูส้กึหรหูรา
มากขึน้ด้วยหลงัคาแบบลอยตวัสดี�า 
โดดเด่นสะกดทกุสายตา ซึง่มใีห้
เลอืกเฉพาะในรุน่ VL ส�าหรบั 4 สี
ภายนอก สีส้ม โมนาร์ช สีแดง 
เรเดยีนท์ เรด สเีทา กัน เมทาลคิ 
และสขีาว สตอร์ม ไวท์

นสิสนั คกิส์ อี-พาวเวอร์ ใหม่ 
ม ี4 รุน่ย่อย พร้อมราคาเริม่ต้นช่วง
เปิดตวั ดงันี ้:

1.2 ลติร รุน่ S 889,000 บาท
1.2 ลติร รุน่ E 949,000 บาท
1.2 ลติร รุน่ V 999,000 บาท
1.2 ลติร รุน่ VL 1,049,000 บาท
นสิสนั คกิส์ อ-ีพาวเวอร์ ใหม่ 

ทกุรุน่ มาพร้อมการรบัประกนัแบตเตอรี่
ลเิทียมไอออนทีมี่อายุการใช้งานที่
นาน มคีวามทนทาน มสีมรรถนะ
และคุณภาพสงูเป็นเวลา 10 ปี รบั
ประกนัระบบไฟฟ้าเป็นเวลา 5 ปี และ
การรบัประกนัคณุภาพรถยนต์ใหม่
เป็นเวลา 3 ปี หรอื 100,000 กโิลเมตร 
แล้วแต่ระยะใดถงึก่อน

ส�าหรับลกูค้าทีส่นใจสามารถ
จองนสิสัน คกิส์ อ-ีพาวเวอร์ ใหม่ 
ได้ตัง้แต่วันนี ้โดยจะเริม่ส่งมอบรถ
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
ส�าหรบัข้อมลูเพิม่เตมิ สามารถเยีย่ม
ชมทีผู่จ้�าหน่ายฯ ของนสิสนั หรอื
ติดต่อศนูย์บรกิารลกูค้านสิสัน โทร.
0-2401-9600 หรอืเยีย่มชม เวบ็ไซต์
ของนสิสัน มอเตอร์ ประเทศไทย




