
 

‘มิรินด้า’รุกตลาดน�้าอัดลมสี 

เน้นครองใจวัยรุ่นกลุ่มGenZ
“มรินิด้า” เดนิหน้ารกุตลาดน�า้อดัลมประเภทส ีพร้อมปรบัภาพลกัษณ์ครัง้ใหญ่ ชคูอนเซป็ต์ 
“Mirinda Mix Up Your World มรินิด้าสนกุทุกส ีซ่าไม่มีซ�า้” หวงัชงิต�าแหน่งเครือ่งดืม่น�า้อดัลม
สอีนัดบัหนึง่ในใจวัยรุ่น โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z ทุม่งบอดักจิกรรมการตลาดเตม็สบู รกุกระตุ้น
ยอดขายด้วยอตัราการเตบิโตคาดเป็น 2 เท่าจากปีท่ีผ่านมา 

บล.ทิสโก้คาดหุ้นไทย
ครึง่ปีหลงัยงัผนัผวนต่อ
จาก 4 ปัจจัยลบคือ การ
แพร่ระบาด COVID รอบ
ใหม่, ความขัดแย้งจีน-
สหรัฐ, ความเสี่ยง 
บจ.ผดินดัช�าระหนี ้และราคาน�า้มนัผนัผวน ชีดั้ชนีที่ 
1,250-1,300 จุด น่าทยอยสะสม

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อ�านวยการอาวุโส สาย
งานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด 
เปิดเผยว่า ดชันหีุน้ไทยในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2563 แกว่ง
ตัวผันผวนมากถึง 630 จุด หรือกว่า 40% โดยขึ้นไปท�าจุด
สูงสุดที่ 1,604 จุดเมื่อวันที่ 3 มกราคม ก่อนปรับตัวลงท�า
จุดต�่าสุดที่ 969 จุดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม นอกจากนี้ยังได้
เห็นการประกาศใช้มาตรการเซอร์กิตเบรกเกอร์ถึง 3 ครั้ง
ในเดือนมีนาคม หลังดัชนีหุ้นไทยปรับตัวลงแรงเพราะ
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจทั่วโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย 
เนือ่งจากได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

ส�าหรับการลงทนุต่อจากน้ี บล.ทสิโก้มองว่าในช่วงครึง่
ปีหลงัตลาดหุน้ไทยยงัคงผันผวนสงูจาก 4 ประเด็นหลกัคอื 
1.ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ COVID-19 ระลอก
ใหม่ในต่างประเทศ ซึ่งอาจท�าให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
ล่าช้าออกไป หรอืต�า่กว่าทีป่ระเมินไว้ 2.ความขดัแย้งระหว่าง

‘บล.ทสิโก้’แนะกลยทุธ์ลงทุน
หุน้ไทยครึง่ปีหลงัยงัผนัผวน 

การตลาด 2หลักทรัพย์ 2

นายสมชัย เกตุชัยโกศล 
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายการตลาด 
บรษิทั ซนัโทรี ่เป๊ปซีโ่ค เบเวอเรจ 
(ประเทศไทย) จ�ากดั กล่าวว่า 
ตลาดเครือ่งดืม่รวมของประเทศไทย
ในปี 2562 มีมูลค่าประมาณ 
155,000 ล้านบาท โตขึน้ 9% 
จากปีก่อนหน้า โดยกลุม่น�า้อดัลม
ทีม่สีดัส่วนมากทีส่ดุยังมกีารเตบิโต
อย่างต่อเนือ่ง และเป็นส่วนส�าคญัทีช่่วยขบัเคลือ่นตลาดเครือ่งดืม่รวม 
รวมถงึตลาดน�า้อดัลมสีทีโ่ตขึน้ 10% ในช่วงปีทีผ่่านมา ซึง่มรินิด้าเป็น
หนึง่ในแบรนด์หลกัทีช่่วยสร้างการเตบิโตในตลาดนี้ 

โดยมรินิด้าตดัสนิใจปรบัแผนกลยทุธ์ครัง้ใหญ่ให้สอดคล้องกับ
ทิศทางของโกลบอลที่ต้องการปรับภาพลักษณ์ของมิรินด้าให้ตรง
ใจผู้บริโภคในกลุ่ม Gen Z มากยิ่งขึ้น พร้อมให้ความส�าคัญในการ
ท�าการตลาดผ่านรสชาติหลัก ได้แก่ กลิ่นส้ม กลิ่นสตรอว์เบอร์รี่ 
และล่าสุดกลิ่นกรีนครีมที่ออกจ�าหน่ายในไตรมาสแรกของปีนี้ ซึ่ง
ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ ส่งผลให้ยอด
ขายของมิรินด้าในไตรมาสแรกเติบโตกว่า 15% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน 

ส�าหรบัปี 2563 มรินิด้าเน้นการชภูาพลักษณ์ใหม่ของแบรนด์ท่ี
ปรับให้สนุก สดใสมากย่ิงขึน้ ซึง่เป็นทศิทางเดียวกนักบัการปรบัโฉม
ของมิรนิด้าทัว่โลก เพือ่ให้ตอบโจทย์ความต้องการของวยัรุน่ให้ชดัเจน
มากยิง่ขึน้ โดยต้ังเป้าเป็นหนึง่ในแบรนด์หลกัในใจของกลุม่ Gen Z 
ทีช่อบความหลากหลาย เปิดรับความแปลกใหม่ ท้าทาย ไม่จ�าเจ และ
สนกุกบัการใช้ชวีติ แคมเปญการตลาดในปีนีจ้ะมุง่เน้นแนวคดิ “Mirinda 
Mix Up Your World มิรินด้าสนุกทุกสี ซ่าไม่มีซ�้า” ที่เจาะลึกถึง
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สหรัฐ-จีนที่อาจกลับมาปะทุขึ้น 
3.ในช่วงปลายปีนีม้โีอกาสทีบ่รษิทั
ต่างๆจะผิดนัดช�าระหนี้หรือล้ม
ละลายหลังจากมาตรการช่วยเหลอื
ต่างๆสิน้สดุลง และ 4.ความผันผวน
ของราคาน�า้มนั ซึง่จะมผีลกระทบ
อย่างมนียัส�าคญัต่อก�าไรของบรษิทั
จดทะเบยีนไทย และแนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงของเงนิเฟ้อ ซึง่อาจมี
ผลกระทบต่อความเคล่ือนไหวของ
อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ 

“ส�าหรบันกัลงทนุทีร่อจงัหวะ
เข้าซ้ือหุ้นไทย มองว่ากรอบดชันทีี ่
1,250-1,300 จดุ เป็นระดบัทีไ่ม่
แพง และเป็นจังหวะที่น่าทยอย
สะสมอีกครั้ง โดยมีหุ้นเด่นที่น่า
ลงทนุในช่วงครึง่ปีหลังคอื กลุม่หุน้
ทีค่าดว่าจะได้รบัผลกระทบน้อยจาก 
COVID-19 หรือมีความเสีย่งต�า่
หากเกดิการแพร่ระบาดระลอก 2 
รวมทัง้มีความปลอดภยัจากความ
ตงึเครยีดระหว่างสหรัฐ-จนีท่ีอาจ
กลับมาปะทุขึ้นคือ BAM, CBG 
และ CPALL ผสานกบัหุน้ทีค่าดว่า
จะได้ประโยชน์จากการน�าเทคโนโลยี
ดจิทิลัมาใช้ในการด�าเนนิชวีติแบบ 
New Normal คอื TRUE และแนว

โน้มการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ภาครฐัท่ีคาดว่าจะกลับมาเร่งตวัขึน้
เพือ่กระตุน้การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิ
คอื CK และ SCC” 

ส�าหรับหุ ้นเด่นในเดือน
กรกฎาคม บล.ทสิโก้แนะน�าหุ้นที่
ได้ประโยชน์จากการสญัจรทีฟ้ื่นตวั
หลงัคลายลอ็กดาวน์ การเปิดเทอม 
การกระตุ้นการท่องเที่ยวภายใน
ประเทศคอื BEM และ PTG และ
หุน้แนวโน้มก�าไรไตรมาส 2/2563 
ออกมาดี มเีงินปันผลระหว่างกาล
คอื CBG, DCC, SCC และ TVO หุน้ 
ไทยในเดือนกรกฎาคมมีแนวรับ
แรกอยูท่ี ่1,305 จดุ และแนวรบัถดั
ไปที ่1,300, 1,280 และ 1,260 จดุ 
ตามล�าดบั ส่วนแนวต้านแรกอยูท่ี่ 
1,350 จุด และแนวต้านถัดไปที่ 
1,380 จดุ

นอกจากน้ียงัพบประเดน็ทีน่่า

สนใจส�าหรับการลงทุนในหุน้คือ 
แนวโน้มการลงทนุในวถีิปกติใหม่ 
(New Normal) ซึง่หลงัจากนีผู้ล้งทนุ
อาจต้องยอมรบัราคาหุ้นทีแ่พงข้ึน 
ความเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้ และคาดหวงั
ผลตอบแทนทีล่ดลง เพราะคาดว่า
ธนาคารกลางทัว่โลกน่าจะใช้นโยบาย
การเงนิแบบผ่อนคลายผ่านการลด
อัตราดอกเบี้ยนโยบายให้อยู่ใน
ระดบัต�า่มาก และอัดฉดีสภาพคล่อง
ผ่านการผ่อนคลายการเงินเชิงปริมาณ 
(QE) เพือ่ประคบัประคองและฟ้ืนฟู
เศรษฐกจิจากผลกระทบ COVID-19 
ส่งผลให้สนิทรพัย์ลงทุนหลกัของ
โลกแพงขึน้ทัง้ตลาดตราสารหนีแ้ละ
ตลาดหุ้น

“การใช้นโยบายการเงนิแบบ
ผ่อนคลายยาวนานส่งผลให้แนวโน้ม
อตัราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาล
ทัว่โลกลดต�า่ลงจนบางประเทศถงึ
ขัน้กลบัมาตดิลบอกีครัง้ เป็นการบบี
บงัคบัให้ต้องโยกเมด็เงนิออกจาก
ตลาดพนัธบตัรสูต่ลาดสนิทรพัย์อืน่ๆ
ด้วยการยอมรบัความเสีย่งทีส่งูข้ึน
เพือ่แสวงหาผลตอบแทนทีดี่กว่าเดมิ 
โดยเฉพาะตลาดหุน้ทีไ่ด้รบัอานสิงส์
จากแรงขบัเคล่ือนด้านสภาพคล่อง
ทีเ่พิม่ขึน้อย่างมากในช่วงหลายปีที่
ผ่านมา” นายอภชิาตกิล่าว 

เรื่องจากปก
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การตลาด 

หลักทรัพย์ 

ไลฟ์สไตล์และความสนใจของกลุม่
เป้าหมายผ่านกิจกรรมหลากหลาย
รูปแบบ พร้อมทุ่มงบการตลาด
และการลงทุนในแพลตฟอร์มดจิทิลั
สูงกว่าปีก่อนเท่าตัว เพื่อให้เข้าถึง
กลุม่ Gen Z และกระตุน้ให้หนัมา
ลองเครื่องดื่มมิรินด้า 

ส�าหรบักลยทุธ์ทางการตลาด
หลักของมิรินด้ามีดังนี้

1.เข้าใจและครองใจ Gen Z 
วยัรุน่คอืผูบ้รโิภคกลุม่ใหญ่ทีส่ดุใน
เครือ่งดืม่น�า้อดัลมส ีเป็นผลมาจาก
พฤตกิรรมทีช่อบความหลากหลาย 

เปิดรบัและพร้อมทดลองสิง่ใหม่ ไม่
หยุดนิง่ทีจ่ะสร้างสรรค์ความสนกุ
จากส่ิงต่างๆรอบตัว ซึ่งตรงกับ
แนวคิดของมรินิด้า จงึเป็นกลุ่มเป้า
หมายหลกัทีม่รินิด้าให้ความส�าคัญ 
เพือ่น�าเสนอทัง้ผลติภัณฑ์และกลยทุธ์
ทางการตลาดทีต่รงใจกลุม่ Gen Z 
โดยตัง้เป้าสูก่ารเป็นหนึง่ในแบรนด์
หลกัในใจวยัรุน่ผ่านกจิกรรมการ
ตลาดหลากหลายรปูแบบ 

2.สร้างพอร์ตฟอลโิอทีแ่ขง็แกร่ง 
ให้ความส�าคญักับการพฒันาผลติภณัฑ์ 
ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้
บรโิภคทัง้ในด้านรสชาตแิละบรรจุ
ภัณฑ์ โดยชูจุดแข็งของ 3 รสชาติ
หลักที่มีสัดส่วนกว่า 80% ล่าสุด
ปรับปรุงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่
ให้มคีวามสดใส ชวนดืม่มากยิง่ขึน้ 
พร้อมตัง้เป้าออกผลติภัณฑ์รสชาติ
ใหม่สู่ตลาดอย่างสม�่าเสมอเป็น
ประจ�าทกุปี เพือ่กระตุน้การบรโิภค
และดงึดดูผูบ้รโิภคหน้าใหม่ให้เปิด
ใจทดลอง 

3.น�าหน้าบนดิจิทลัแพลตฟอร์ม 
เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มคน
รุน่ใหม่ทีใ่ห้ความส�าคญักบัเทคโน 
โลยีสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย 
กจิกรรมทางการตลาดของมรินิด้า
จงึเน้นหนกับนดจิิทลัแพลตฟอร์ม
ด้วยงบลงทุนที่เพิ่มสัดส่วนสูงขึ้น
ทุกปี ล่าสุดจับมือพันธมิตร อาทิ 
TIK TOK ในการสร้างสรรค์ความ
สนุกผ่านฟีเจอร์ใหม่เอาใจสาย
แดนซ์ 

ทัง้นี ้มรินิด้าได้เปิดตวัผลติภัณฑ์
ใหม่ล่าสดุทีช่่วยเสร์ิฟความซ่าสดช่ืน
อย่างมิรนิด้า กลิน่มกิซ์เบอร์รีแ่ละ
แตงโม ทีผ่สาน 2 กลิน่ผลไม้ใน
ขวดเดยีว มาพร้อมความหอม อร่อย 
สดช่ืนได้ทกุเวลา มใีห้เลอืก 2 ขนาด
คือ แบบขวด PET ขนาด 345 
มลิลลิติร และ 440 มิลลลิติร วาง
จ�าหน่ายแล้วในร้านสะดวกซ้ือ ร้าน
ค้าปลกี-ส่ง ซเูปอร์มาร์เกต และ
ห้างสรรพสนิค้าชัน้น�าทัว่ประเทศ
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In Brief : ย่อความ

ต้องแก้กฎหมาย

ทรรศนะ

ไม่ได้ที่คืนก็ไม่ว่า แต่ขอให้แก้
กฎหมาย คนทีเ่อาทีด่นิคนอืน่ไป
ออกโฉนด ทีด่นิไม่ใช่ของตัวเอง
แล้วเอาไปออกโฉนดมเียอะแยะ 
คนท่ีมาซือ้เลยซวย ซือ้ไปแล้วเขา
บอกว่าเป็นท่ีของเขา ใครเอาของ
เขามาออกโฉนดขายก็ต้องสูค้ดกีนั

เหตกุารณ์ไม่คาดฝัน นกึไม่ถึง ไม่คดิหวงัอะไร
มากมาย แต่กก้็าวไปสูค่วามแปลกประหลาด
อย่างคาดไม่ถงึ นัน่กค็อื คณุด�ารงค์ พเิดช 
หวัหน้าพรรครกัษ์ผนืป่าประเทศไทย อดตี
อธบิดกีรมอทุยานแห่งชาต ิ สตัว์ป่า และ
พนัธ์ุพชื ได้ตัง้กระทูถ้ามสดในสภาผูแ้ทนราษฎร
เรือ่งโฉนดท่ีดินว่า ท�าไมปล่อยให้พระพยอมสู้
อย่างโดดเดีย่ว สูอ้ยูค่นเดยีว ท�าไมสภาไม่คดิ
ช่วยเหลอือะไรบ้าง กเ็ป็นสิง่ทีอ่าจจะเป็นบญุ
ของวัดทีค่นทีม่ตี�าแหน่ง มอี�านาจ ได้พดูในที่
ประชุมสภา

ท�าให้อาตมามองเหน็แสงสว่างปลายอุโมงค์
ว่า ถ้าไม่ได้เงนิคนืกไ็ด้ทีด่นิคนื แต่เรือ่งได้คนื
หรอืไม่ได้คืนมนัไม่ส�าคัญ มนัส�าคญัอยูท่ีว่่าท�า
ยงัไงกฎหมายจงึจะไม่เปิดหม้อข้าวหม้อแกงให้
คนถอืโอกาสตกัใสจ่านกนิกนัอิม่หน�าส�าราญ 
อาตมาอยากจะพดูว่า ไม่ได้ทีค่นืกไ็ม่ว่า แต่ขอ
ให้แก้กฎหมาย คนทีเ่อาทีด่นิคนอืน่ไปออกโฉนด 
ทีด่นิไม่ใช่ของตัวเองแล้วเอาไปออกโฉนดมเียอะ
แยะ คนทีม่าซือ้เลยซวย ซือ้ไปแล้วเขาบอกว่า
เป็นท่ีของเขา ใครเอาของเขามาออกโฉนดขาย
กต้็องสู้คดกีนั เร่ืองแบบนีม้บ่ีอย 

เมือ่ไม่นานมานีไ้ด้ยนิท่านจันทร์พดูทาง
วิทยุว่า ท่านก็โดนเหมือนกัน ซื้อที่ดินขยาย
ส�านกังานเผยแผ่พระศาสนา แต่ไม่ได้มีความ
ราบรืน่ มกีารฟ้องร้องสูค้ดกีนั ท่านจนัทร์เป็น
ฝ่ายชนะว่า ซ้ือโปร่งใส จ่ายบรสุิทธิ ์ ทขีองวดั
สวนแก้วกซ็ือ้โปร่งใส จ่ายบรสิทุธ์ิ แต่ท�าไมถงึ

กบัวดัสวนแก้ว กม็าปรกึษาหารอื แต่ละรายก็
อยากจะพบอาจารย์ปรเมศวร์ อนิทรชุมนมุ 
อธบิดีอยัการส�านกังานคดอีาญาธนบรุ ี ว่า
ท�ายงัไงจงึจะได้รับความช่วยเหลือเหมอืนวดัสวน
แก้ว โฉนดถงุกล้วยแขกก�าลงัจะได้รบัการช่วย
เหลอืแล้ว ถ้าได้ทีด่นิคนืก็เป็นเรือ่งท่ีวเิศษเลย 

ขอให้รัฐบาลหรือรัฐสภารีบท�า รีบแก้ไข
ปัญหากนั อย่าปล่อยให้เรือ่งนีค้าราคาซงั คน
เสยีเงนิไปแล้วมาถกูท�าแบบนีไ้ม่ช่ืนมืน่แน่นอน 
เลยท�าให้มคีนมาวัดกนัเยอะแยะ มาด้วยความ
เหน็ใจ มาด้วยการเอาเรือ่งทกุข์ของตวัเองมา
ปรกึษาหารอื ทีน่่าแปลกใจทีส่ดุคอื มคีนหนุ่ม
สาวอายนุ้อยๆเอาเงนิมาช่วย 10,000 บาทบ้าง 
5,000 บาทบ้าง 2,000 บาทบ้าง หรือแม้
กระทัง่ 1,000 บาท และมผีูห้ญงิคนหนึง่อายุ 
18-20 ปี บอกว่าสงสารหลวงพ่อ สงสารวดัทีม่ี
ปัญหาแบบนี ้ กเ็ลยมาท�าบญุช่วย ซึง่ไม่เคยมี
ปรากฏการณ์แบบนีม้าก่อน คนท�าบญุส่วนใหญ่
เป็นคนแก่ มอีายมุากๆ นีก่ลายเป็นเด็กๆ สาวๆ 
หนุม่ๆ รุน่ๆ เหมอืนกบัว่าเขาไม่ชอบความไม่
เป็นธรรม

คนรุน่แก่ๆบางทก็ีไม่อยากจะมาวุน่วาย ไม่
อยากจะต่อล้อต่อเถียงกับโรงกับศาล มนัเปลอืง
ตวั กเ็ลย “ชัว่ช่างช ีดช่ีางสงฆ์” แต่เปลีย่น
เป็นว่า “ชัว่ช่างท ีดีช่างศาล” ต่างกบัคนสมยั
น้ี เด็กยุคน้ีเขาไม่ยอม พูดง่ายๆว่า ความไม่ชอบ
ธรรม ความไม่เป็นธรรม เป็นเรือ่งทีเ่ดก็ยคุนี้
ทนไม่ได้ มีความกระตอืรอืร้นท่ีจะช่วยแก้ปัญหา
ให้มนัหมดไป 

กต้็องขอบอกขอบใจหนุ่มๆสาวๆทีม่า
วัดสวนแก้วด้วยความสงสารวัด สงสาร
พระ ว่าเสียเงนิไปแล้วไม่มีสทิธิในทีด่นิ ได้
แต่กระดาษเปล่าๆมาใบหนึ่งไม่มีความ
หมายอะไรเลย อันนีเ้ป็นเรือ่งท่ีไม่เคยนึก
เคยพบมาก่อน อาตมาไปบณิฑบาตก็ได้
ยนิเสียงค�าว่า สู้ๆ  หลวงพ่อสูต่้อไป อะไร
ท�านองนีม้ากมาย กต้็องขอบอกขอบใจกนั

เจรญิพร

ไม่มคี�าว่าบรสิทุธิแ์ล้วคุ้มครอง
เขาบอกว่ากฎหมายย่อมคุม้ครองผูบ้รสิทุธ์ิ 

แต่นีก่ลายเป็นว่าคุม้ครองเป็นรายๆไป บางราย
ก็ไม่ได้รับการคุม้ครอง อนันีเ้ป็นเรือ่งทีท่�าใจล�าบาก 
พูดกันยาก ถ้ากฎหมายคุม้ครองบ้าง ไม่คุม้ครอง
บ้าง มนักล็�าบาก จะต้องท�ายังไงให้กฎหมาย
คุ้มครองกนัอย่างทัว่ถงึถ้วนหน้า ไม่ท�าให้ลักลัน่ 
ถ้าลกัๆลัน่ๆมนัไม่ค่อยจะราบรืน่ชืน่มืน่ มแีต่เรือ่ง
ขมขืน่มาตามรงัควานหลอกหลอน

เพราะฉะน้ันถ้าไม่ได้ทีด่นิคนื อาตมาขอ
อย่างเดยีวว่าต้องแก้กฎหมาย อย่าให้ใครเอา
โฉนดแบบนีม้าขายกัน เจ้าหน้าท่ีกรมทีด่นิต้อง
ฉลาดกว่าเก่า เพราะจะเกดิเรือ่งแบบนีฟ้้องร้อง
กนั เสยีเวลาท�ามาหากนิ ชาวบ้านเขาต้องเสีย
เวลากบัเรือ่งไม่รูจ้กัแก้กฎหมายของประเทศชาติ 

ถ้าใครเอาทีด่นิของคนอืน่มา แล้วเจ้าหน้าที่
ทีด่นิไปออกโฉนดให้ เจ้าหน้าทีค่นนัน้ต้องมี
ความผิด ต้องชดใช้ กรมทีด่นิต้องชดใช้ คนท่ี
ไม่รูเ้รือ่งแบบนีแ้ล้วไปออกโฉนดให้ใครต่อใคร
จนวุน่วายแบบนีมั้นล�าบาก อยูก่นัยาก อยู่กนั
ชนดิท่ีเดอืดร้อน วุ่นวาย มนัต้องอยูก่นัแบบให้
หมดปัญหาให้ได้ อย่าปล่อยให้ปัญหาพรรค์นี้
บานปลายต่อไปอีกเลย เราต้องหาทางแก้ไข
ปัญหากนัดกีว่า 

ตอนนีท้ีว่ดัสวนแก้วมคีนมาแบบแปลก เมือ่
ก่อนคนมาวดักม็าท�าบญุตามเทศกาล วสิาขบูชา 
มาฆบูชา สงกรานต์ ปีใหม่ แต่เดีย๋วน้ีมาด้วย
เรือ่งทกุข์ร้อนว่าทีด่นิของตวัเองมกีรณคีล้ายๆ



ฉบับดิจิตอลรายวัน 4ปีที่ 21 ฉบับที่ 5171 (1696) วันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ. 2563

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท วโรปกรณ์ จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิของบรษัิท วโรปกรณ์ จ�ากดั (มหาชน) (บรษัิทฯ) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 งบก�าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น และงบกระแสเงนิสด 
ส�าหรบัปีสิน้สดุวันเดยีวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชทีีส่�าคญั

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด�าเนินงานและกระแส
เงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท วโรปกรณ์ จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ
ตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก�าหนดโดยสภาวชิาชีพบัญชีในส่วนท่ีเกีย่วข้องกบัการตรวจ
สอบงบการเงนิ และข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอืน่ๆ ตามทีร่ะบใุนข้อก�าหนดนัน้ด้วย ข้าพเจ้า
เชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข้่าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ
เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่างๆ ทีม่นียัส�าคญัทีส่ดุตามดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงนิส�าหรบังวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้น�าเรือ่งเหล่านีม้าพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิ
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบ
การเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้
รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่า
นี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

รายไดจากการขาย
รายได้จากการขายถือเป็นรายการบัญชีที่มีสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากจ�านวนรายได้ที่บันทึก
ในบัญชีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อก�าไรขาดทุนประจ�าปีของบริษัทฯ นอกจากนี้ความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก
ในการผลติและการแข่งขนัในอตุสาหกรรมการรดีอะลมูเินียมคอยล์และแผ่นส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้จากการ
ขายของบริษัทฯ ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญในการตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยเฉพาะเรื่องงวดเวลาใน
การรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษัทฯโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่
เกีย่วข้องกบัวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รบัผิดชอบ ท�าความเข้าใจและเลอืกตวัอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏบิติัตาม
การควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว้ และข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 
และขยายขอบเขตการตรวจสอบส�าหรบัรายการขายทีเ่กดิข้ึนช่วงใกล้ส้ินรอบระยะเวลาบญัช ีประกอบกบัได้สอบทาน
ใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี รวมถึงวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการ
ขายสินค้า

คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ
การประมาณการมูลค่าสุทธทิี่คาดว่าจะไดร้ับของสนิค้าคงเหลือตามที่เปดิเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 
9 ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ประกอบกับสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่ของบริษัทฯเป็นผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมกึ่ง
ส�าเร็จรูป โดยมีวัตถุดิบหลักในการผลิตเป็นอะลูมิเนียมอินกอท ซึ่งมีราคาอ้างอิงตามราคาตลาดโลก จึงอาจท�าให้
เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมตทิีฝ่่ายบรหิารใช้ในการพจิารณาค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลอืโดย
การท�าความเข้าใจเกณฑ์ทีใ่ช้ในการพจิารณาค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าสนิค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม�า่เสมอ
ของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือ
เพือ่ระบถุงึกลุม่สนิค้าทีม่ข้ีอบ่งชีว่้ามกีารหมนุเวียนของสนิค้าทีช้่ากว่าปกติ และวิเคราะห์เปรยีบเทยีบจ�านวนเงนิสุทธิ
ที่กิจการจะได้รับจากการขายสินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้า

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการ
เงินและรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันท่ีใน
รายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความ
เชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าท่ีเกีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพิจารณาว่าข้อมลูอืน่นัน้มคีวาม
ขดัแย้งทีมี่สาระส�าคญักับงบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรอืปรากฏว่าข้อมลู
อื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเทจ็จรงิอันเป็นสาระส�าคญั ข้าพเจ้าจะสือ่สารเรือ่งดงักล่าวให้ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลทราบเพือ่ให้มกีารด�าเนนิ
การแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท�า
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิด
พลาด

ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการด�าเนินงานต่อเนื่อง 
การเปิดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งในกรณทีีม่เีรือ่งดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชสี�าหรบักจิการ
ที่ด�าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงาน
ต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชีซึง่รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบั
สูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่
ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัทีม่อียูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอาจเกดิจากการทจุริตหรือข้อผดิพลาด
และถือว่ามสีาระส�าคัญเมือ่คาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการหรอืทกุรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช ีข้าพเจ้าใช้ดลุยพนิจิและการสงัเกตและสงสัยเยีย่งผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ไม่
ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสีย่งเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชีทีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความ
เห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริต
จะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากข้อผิดพลาด เนือ่งจากการทจุรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูท่ีไม่ตรงตามข้อเทจ็จรงิหรือการแทรกแซง
การควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสทิธิผลของการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า

• สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรับกิจการทีด่�าเนนิงานต่อเนือ่งของผูบ้รหิาร และ
สรปุจากหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบัว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์
ทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกดิข้อสงสยัอย่างมนียัส�าคญัต่อความสามารถของบรษิทัฯในการด�าเนนิงานต่อเนือ่งหรอื
ไม่ หากข้าพเจ้าไดข้้อสรปุว่ามคีวามไมแ่น่นอนที่มีสาระส�าคญั ข้าพเจา้จะต้องใหข้อ้สังเกตไว้ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าว
ไม่เพยีงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเหน็ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ข้อสรปุของข้าพเจ้าขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบัญชี
ท่ีได้รบัจนถงึวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชขีองข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตาม
ที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอสิระและได้สือ่สารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก�ากบัดแูลเกีย่วกบัความสมัพันธ์ท้ังหมด ตลอดจนเรือ่งอ่ืนซึง่ข้าพเจ้า
เชือ่ว่ามเีหตผุลทีบุ่คคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข้่าพเจ้าใช้เพือ่
ป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยส�าคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงนิในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเรือ่งเหล่านีไ้ว้ใน
รายงานของผู้สอบบญัชี เว้นแต่กฎหมายหรอืข้อบงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่งดงักล่าวต่อสาธารณะ หรอืในสถานการณ์
ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระท�าดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผูม้สีว่นได้เสยีสาธารณะ
จะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5419

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพันธ์ 2563

ฉบับดิจิตอลรายวัน



ฉบับดิจิตอลรายวัน 5ปีที่ 21 ฉบับที่ 5171 (1696) วันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ. 2563

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท วโรปกรณ์ จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทั วโรปกรณ์ จ�ากดั (มหาชน) (บรษัิทฯ) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 งบก�าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุ้น และงบกระแสเงนิสด 
ส�าหรบัปีสิน้สดุวันเดยีวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชทีีส่�าคญั

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด�าเนินงานและกระแส
เงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท วโรปกรณ์ จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ
ตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชพีบญัชทีีก่�าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจ
สอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัตติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอืน่ๆ ตามทีร่ะบุในข้อก�าหนดนัน้ด้วย ข้าพเจ้า
เชือ่ว่าหลักฐานการสอบบญัชทีีข้่าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ
เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่างๆ ทีม่นียัส�าคญัทีส่ดุตามดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงนิส�าหรับงวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้น�าเร่ืองเหล่านีม้าพจิารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงนิ
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบ
การเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้
รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่า
นี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

รายไดจากการขาย
รายได้จากการขายถือเป็นรายการบัญชีที่มีสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากจ�านวนรายได้ที่บันทึก
ในบัญชีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อก�าไรขาดทุนประจ�าปีของบริษัทฯ นอกจากนี้ความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก
ในการผลติและการแข่งขันในอตุสาหกรรมการรีดอะลมูเินยีมคอยล์และแผ่นส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้จากการ
ขายของบริษัทฯ ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญในการตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยเฉพาะเรื่องงวดเวลาใน
การรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่
เกีย่วข้องกบัวงจรรายได้โดยการสอบถามผูร้บัผดิชอบ ท�าความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุม่ทดสอบการปฏบิติัตาม
การควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว้ และข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 
และขยายขอบเขตการตรวจสอบส�าหรบัรายการขายทีเ่กดิขึน้ช่วงใกล้สิน้รอบระยะเวลาบญัช ีประกอบกบัได้สอบทาน
ใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี รวมถึงวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการ
ขายสินค้า

คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ
การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะไดร้ับของสนิค้าคงเหลือตามที่เปดิเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 
9 ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ประกอบกับสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่ของบริษัทฯเป็นผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมกึ่ง
ส�าเร็จรูป โดยมีวัตถุดิบหลักในการผลิตเป็นอะลูมิเนียมอินกอท ซึ่งมีราคาอ้างอิงตามราคาตลาดโลก จึงอาจท�าให้
เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธกีารและข้อสมมตทิีฝ่่ายบริหารใช้ในการพจิารณาค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอืโดย
การท�าความเข้าใจเกณฑ์ท่ีใช้ในการพจิารณาค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสนิค้าคงเหลอื รวมถงึสอบทานความสม�า่เสมอ
ของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือ
เพือ่ระบุถึงกลุม่สนิค้าทีม่ข้ีอบ่งชีว่้ามกีารหมนุเวยีนของสนิค้าทีช้่ากว่าปกต ิและวเิคราะห์เปรยีบเทยีบจ�านวนเงนิสุทธิ
ที่กิจการจะได้รับจากการขายสินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้า

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการ
เงินและรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันท่ีใน
รายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความ
เชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าท่ีเกีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าข้อมลูอืน่นัน้มคีวาม
ขดัแย้งทีม่สีาระส�าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ด้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรอืไม่ หรอืปรากฏว่าข้อมลู
อื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส�าคญั ข้าพเจ้าจะสือ่สารเรือ่งดงักล่าวให้ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลทราบเพือ่ให้มกีารด�าเนนิ
การแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท�า
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิด
พลาด

ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการด�าเนินงานต่อเนื่อง 
การเปิดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งในกรณทีีมี่เรือ่งดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชสี�าหรับกิจการ
ที่ด�าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงาน
ต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบัญชซ่ึีงรวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบั
สูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่
ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัทีม่อียูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผดิพลาด
และถือว่ามสีาระส�าคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทกุรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช ีข้าพเจ้าใช้ดลุยพนิจิและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ไม่
ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสีย่งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบญัชีทีเ่พียงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความ
เห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริต
จะสงูกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกีย่วกบัการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูทีไ่ม่ตรงตามข้อเทจ็จรงิหรือการแทรกแซง
การควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า

• สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรับกิจการทีด่�าเนนิงานต่อเนือ่งของผูบ้รหิาร และ
สรปุจากหลกัฐานการสอบบญัชท่ีีได้รบัว่ามคีวามไม่แน่นอนท่ีมสีาระส�าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์
ทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกดิข้อสงสยัอย่างมนียัส�าคญัต่อความสามารถของบรษิทัฯในการด�าเนนิงานต่อเนือ่งหรอื
ไม่ หากข้าพเจ้าไดข้้อสรปุว่ามคีวามไมแ่น่นอนที่มีสาระส�าคญั ข้าพเจา้จะต้องใหข้อ้สังเกตไว้ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าว
ไม่เพยีงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเหน็ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ข้อสรปุของข้าพเจ้าขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชี
ท่ีได้รบัจนถึงวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตาม
ที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส�าคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอสิระและได้สือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ท้ังหมด ตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ข้าพเจ้า
เชือ่ว่ามเีหตผุลทีบุ่คคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข้่าพเจ้าใช้เพือ่
ป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยส�าคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงนิในงวดปัจจบุนัและก�าหนดเป็นเรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเรือ่งเหล่านีไ้ว้ใน
รายงานของผู้สอบบญัช ีเว้นแต่กฎหมายหรอืข้อบงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่งดงักล่าวต่อสาธารณะ หรอืในสถานการณ์
ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระท�าดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผูม้สีว่นได้เสยีสาธารณะ
จะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5419

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพันธ์ 2563

ฉบับดิจิตอลรายวัน

บริษัท วโรปกรณ์ จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)
 หมายเหตุ 2562 2561
สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 5,158,933 3,448,476
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6, 8 310,113,187 296,368,119
สินค้าคงเหลือ 9 467,744,512 682,871,498
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 10 45,510,666 52,991,957
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  828,527,298 1,035,680,050
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 885,842,281 827,861,266
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 12 3,360,537 4,090,490
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 19 1,636,441 1,131,625
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  1,209,500 17,654,708
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  892,048,759 850,738,089
รวมสินทรัพย์  1,720,576,057 1,886,418,139

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 13 33,243,814 82,743,909
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์ 13 462,983,647 563,429,109
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 6, 14 51,626,816 103,538,178
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 15 25,880,000 11,780,000
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  8,567,930 11,297,300
รวมหนี้สินหมุนเวียน  582,302,207 772,788,496
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 15 188,008,000 4,940,000
ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน 16 34,170,717 29,249,206
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  2,717,359 2,251,940
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  224,896,076 36,441,146
รวมหนี้สิน  807,198,283 809,229,642

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
     หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท  500,000,000 500,000,000
   ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว
     หุ้นสามัญ 99,902,123 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท  499,510,615 499,510,615
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  374,400,000 374,400,000
ก�าไรสะสม
    จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 17 50,000,000 50,000,000
    ยังไม่ได้จัดสรร  (10,532,841) 153,277,882
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  913,377,774 1,077,188,497
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,720,576,057 1,886,418,139
   -   -  

บริษัท วโรปกรณ์ จ�ากัด (มหาชน)
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 

(หน่วย : บาท)
 หมายเหตุ 2562 2561
ก�าไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย 6 1,569,203,917 1,796,470,156
รายได้อื่น 
   ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน      30,618,400  -
   ก�าไรจากสัญญาแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภัณฑ์  -    44,437,388
   ก�าไรจากการขายสินทรัพย์           34,222          239,998
   อื่นๆ      4,072,989      3,974,331
รวมรายได้   1,603,929,528 1,845,121,873
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย  1,638,692,983 1,711,867,342
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย       26,034,970     19,570,327
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร       70,141,670     65,230,827
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน        -           82,565
รวมค่าใช้จ่าย   1,734,869,623 1,796,751,061
ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้   (130,940,095)     48,370,812
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   (18,942,900) (20,818,594)
ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้   (149,882,995)  27,552,218
รายได้ภาษีเงินได้ 19     1,014,980         40,754 
ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี   (148,868,015)  27,592,972

บริษัท วโรปกรณ์ จ�ากัด (มหาชน)
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 

(หน่วย : บาท)
 หมายเหตุ 2562 2561

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก�าไรจากการประมาณการ
   ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้   2,040,653  -
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี   2,040,653  -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี   (146,827,362) 27,592,972

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ 21  (1.49)            0.28 

บริษัท วโรปกรณ์ จ�ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)
 หมายเหตุ 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี  (149,882,995) 27,552,218
รายการปรับกระทบก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด�าเนินงาน
   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย   104,101,493 102,507,392
   ตัดจ�าหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย           67,137  -
   ก�าไรจากการจ�าหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์  (34,222)   (239,998)
   ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายอุปกรณ์       1,697,960    247,749
   (โอนกลับ) การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ  (14,658,264) 11,797,241
   ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง      (470,702)  (7,372,808)
   รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล      (339,445)    (251,972)
   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย   18,942,900  20,818,595
   ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน   10,351,978 3,149,271
ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ 
   และหนี้สินด�าเนินงาน   (30,224,160) 158,207,688
สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น   (13,950,669) 14,972,343
   สินค้าคงเหลือ   224,995,400  (43,541,971)
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น      7,448,646  (25,703,682)
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   (100,000)  - 
หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 
   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  (53,363,829)  (7,142,233)
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น   (6,450,446) (13,788,091)
   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   (2,074,786) (1,329,060)
เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน  126,280,156  81,674,994
   จ่ายดอกเบี้ย   (19,433,629) (20,492,767)
   จ่ายภาษีเงินได้         (34,492)            (827)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน   106,812,035   61,181,400 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินมัดจ�าค่าซื้อเครื่องจักรลดลง   16,545,208   14,805,008
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์  (155,436,217) (67,480,329)
เงินรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์       109,296       240,000
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน       (554,500)    (138,500)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน   (139,336,213)  (52,573,821)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (49,500,095)  74,149,456
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์ลดลง   (96,466,334)  (35,903,982)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว   216,593,000  -
ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว   (19,425,000)  (28,080,000)
เงินปันผลจ่าย   (16,966,936)  (19,961,329)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน   34,234,635  (9,795,855)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  1,710,457   (1,188,276)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี   3,448,476  4,636,752
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี   5,158,933   3,448,476
    
   -  -
ข้อมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
   เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์   2,345,022  3,572,144
   เงินปันผลค้างจ่าย   16,425      19,096

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ฉบับดิจิตอลรายวัน



‘เปด’ ทุกความเปนไปได

*ทดสอบตามมาตรฐาน UN R101 ในหองปฏิบัติการ (อัตราการประหยัดน้ำมันข�น้อยูกับสภาพถนนและพฤติกรรมการขับข�ข่องแตละบุคคล)

สอบถามขอมูลไดที่โชวรูมฮอนดาทั่วประเทศ หร�อ Call Center โทร. 0 2341 7777   www.honda.co.th/city

ดีไซนภายในหรูหรา ครบครันทุกฟงกชันการควบคุม หองโดยสารที่กวางขวางเกินคลาส

เคร�่องยนตใหม่ 1.0L VTEC TURBO ขุมพลัง 122 แรงมา
อัตราการประหยัดน้ำมัน 23.8 กม./ลิตร*






