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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงิน
สด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั  กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)  ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2559 และผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นส่วนของความ
รับผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัตาม
ขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนด
เหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ 
 
เร่ืองอ่ืน 
ขา้พเจา้ไดเ้คยแสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2558 ของบริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีเง่ือนไข 
ตามรายงานลงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 เน่ืองจากบริษทัมีการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น โดยผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั
ไดมี้การโอนหุน้ใหผู้ถื้อหุ้นใหม่   ซ่ึงการโอนหุ้นดงักล่าวตอ้งโอนดว้ยมูลค่ายติุธรรม         โดยบริษทัอยูร่ะหว่างการจดัหา   
ผูป้ระเมินอิสระเพ่ือมาประเมินมูลค่ายุติธรรม   ในภายหลงัขา้พเจา้ไดรั้บรายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมจากผูป้ระเมิน
อิสระ และบริษทัไดป้รับปรุงรายการดงักล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินแลว้ ซ่ึงหลกัฐานดงักล่าวมีความ
เหมาะสมและเพียงพอ ทาํให้ความเห็นของขา้พเจา้ในปัจจุบันต่องบการเงินสําหรับปี 2558 ตามท่ีแสดงในรายงานน้ีจึง
แตกต่างจากความเห็นท่ีแสดงไวเ้ดิม  
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ข้อมูลอ่ืน  
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น) ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมี
สาระสําคญักับงบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแล เพ่ือให้ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดง    
ขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการกาํกับดูแลต่องบการเงนิ 
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 
ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหาร
มีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บัญชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสําคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือ
คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบ
วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
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- ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินไม่วา่จะ
เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความ
เส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง
กว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้ งใจละเวน้การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 

- ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของบริษทั 

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

- ให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
จากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ  ว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งอา้งถึงการเปิดเผย     
ท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินในรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจา้ หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึง
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุ
ใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

- ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ ท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร 

ขา้พเจา้ได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลเก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนยัสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสําคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บ
ในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้
ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
 บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
 
 
 (นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร) 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8125 

 
วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 



(หน่วย : บาท)
สินทรัพย์ หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 1 มกราคม 2558

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 60,265,397.72 153,713,736.95 109,508,435.86 
เงินลงทุนชัว่คราว 5 363,285,916.88 188,708,365.21 0.00 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 107,180,136.16 111,077,638.36 188,279,160.05 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 0.00 0.00 215,306,264.15 
สินคา้คงเหลือ 7 6,791,723.62 11,699,223.30 6,416,827.79 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 537,523,174.38 465,198,963.82 519,510,687.85 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 8 5,423,300.00 5,423,300.00 413,300.00 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 9 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10 952,056.00 1,346,911.00 1,036,863.00 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11 32,239,860.10 0.00 0.00 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 133,480,510.19 163,575,027.67 169,504,403.59 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 2,873,485.83 3,293,272.35 2,667,012.32 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14.1 2,838,136.52 178,645.19 1,623,283.55 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,872,193.32 8,699,920.37 4,771,855.17 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 180,679,541.96 183,517,076.58 181,016,717.63 
รวมสินทรัพย์ 718,202,716.34 648,716,040.40 700,527,405.48 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี ……………... เม่ือวนัท่ี ...............……………

ขอรับรองวา่รายการขา้งตน้เป็นความจริงและถูกตอ้งทุกประการ

                   (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                           ( นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )

- 1 -
บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559



(หน่วย : บาท)
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 1 มกราคม 2558

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 0.00 0.00 42,546,924.88
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 67,672,164.26 49,220,740.43 65,635,477.61
รายไดรั้บล่วงหนา้ 199,236,900.77 260,383,031.58 240,455,388.59
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16 9,156,963.03 9,209,678.97 15,215,444.82
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 0.00 3,000,000.00
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 7,082,868.48 8,649,022.65 11,670,119.50

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 283,148,896.54 327,462,473.63 378,523,355.40
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว 17 18,302,574.70 27,643,873.33 35,157,985.39
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 18 780,934.80 1,485,355.46 1,457,715.04
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19.1 19,667,576.15 7,488,114.91 6,522,692.11

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 38,751,085.65 36,617,343.70 43,138,392.54
     รวมหน้ีสิน 321,899,982.19 364,079,817.33 421,661,747.94

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                   (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                           ( นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )

บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)
- 2 -

งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559



(หน่วย : บาท)
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ (ต่อ) หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 1 มกราคม 2558

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
ส่วนของผูถื้อหุน้
     ทุนเรือนหุน้
          ทุนจดทะเบียน
               หุน้สามญั 600,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00
          ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
               หุน้สามญั 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 20, 32 110,561,100.00 110,561,100.00 105,881,100.00
     กาํไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้
สาํรองตามกฎหมาย 21 30,000,000.00 30,000,000.00 25,000,000.00

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,741,634.15 (105,924,876.93) (102,015,442.46)
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 396,302,734.15 284,636,223.07 278,865,657.54

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 718,202,716.34 648,716,040.40 700,527,405.48

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                   (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                           ( นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )

- 3 -
บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559



(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 2559 2558

(ปรับปรุงใหม่)
รายไดจ้ากการขายและบริการ 752,616,727.94 776,484,147.23
ตน้ทุนขายและบริการ (434,771,230.52) (427,529,744.96)
กาํไรขั้นตน้ 317,845,497.42 348,954,402.27
รายไดอ่ื้น 9,018,392.95 31,396,938.82
ค่าใชจ่้ายในการขาย (51,095,089.65) (78,371,753.86)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (124,296,439.21) (135,622,116.88)
ตน้ทุนทางการเงิน (2,160,040.07) (3,351,875.76)
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 149,312,321.44 163,005,594.59
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14.3 (29,710,370.36) (36,915,029.06)
กาํไรสาํหรับปี 119,601,951.08 126,090,565.53 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัสาํหรับภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19.3 (9,919,300.00) 0.00
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 14.4 1,983,860.00 0.00
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี (7,935,440.00) 0.00
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 111,666,511.08 126,090,565.53

กาํไรต่อหุน้
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.24                                 0.25                                 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หน่วย : หุน้) 500,000,000                    500,000,000                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                   (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                       ( นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพรีะพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )

-4
บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559



(หน่วย : บาท)
ทุนที่ออก

หมายเหตุ และชาํระแลว้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม
สาํรองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559(ก่อนปรับปรุง) 250,000,000.00 0.00 30,000,000.00 4,636,223.07 284,636,223.07 
ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทางการบญัชีปีก่อน 32 110,561,100.00 (110,561,100.00) 0.00 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559(หลงัปรับปรุง) 250,000,000.00 110,561,100.00 30,000,000.00 (105,924,876.93) 284,636,223.07 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี  119,601,951.08 119,601,951.08 
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น (7,935,440.00) (7,935,440.00)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 250,000,000.00 110,561,100.00 30,000,000.00 5,741,634.15 396,302,734.15 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558(ก่อนปรับปรุง) 250,000,000.00 0.00 25,000,000.00 3,865,657.54 278,865,657.54 
ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทางการบญัชีปีก่อน 32 105,881,100.00 (105,881,100.00) 0.00 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558(หลงัปรับปรุง) 250,000,000.00 105,881,100.00 25,000,000.00 (102,015,442.46) 278,865,657.54 
สาํรองตามกฎหมาย 21 5,000,000.00 (5,000,000.00) 0.00 
เงินปันผล 22 (125,000,000.00) (125,000,000.00)
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 20, 32 4,680,000.00 4,680,000.00 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี  126,090,565.53 126,090,565.53 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 250,000,000.00 110,561,100.00 30,000,000.00 (105,924,876.93) 284,636,223.07 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

                                                                                 (ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                                                                                    ( นายอโณทยั   เอี่ยมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอี่ยมลาํเนา )

ส่วนเกินทุนจาก
การจ่ายโดยใชหุ้น้

เป็นเกณฑ์

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

- 5 -
บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้
สาํหรับปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559



(หน่วย : บาท)
2559 2558

(ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
    กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 149,312,321.44 163,005,594.59 
     รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน
หน้ีสูญ 4,260,746.00 2,191,574.69 
หน้ีสงสยัจะสูญ(โอนกลบั) (2,644,582.93) 3,486,375.46 
ประมาณการรับคืนสินคา้(โอนกลบั) (348,732.62) (309,190.75)
ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้ลดลง 977,612.55 577,917.41 
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย 11,421,396.03 10,036,470.83 
ขาดทุน(กาํไร)จากการขายสินทรัพยถ์าวร 2,979,625.36 (4,920,791.13)
ขาดทุนจากการขายสินคา้อ่ืน 671,982.63 0.00 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 119,217.29 0.00 
ตดัจ่ายลิขสิทธ์ิ-นิตยสาร 381,160.24 861,377.16 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจ่าย 1,325,829.92 188,880.00 
ประมาณการผลประโยชนพ์นกังาน 2,260,161.24 965,422.80 
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากรายจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 0.00 4,680,000.00 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 2,160,040.07 3,351,875.76 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 172,876,777.22 184,115,506.82 
     การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
         ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,630,071.75 71,832,762.29 
         เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 0.00 215,306,264.15 
         สินคา้คงเหลือ 3,929,887.13 (5,860,312.92)
         สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,825,496.05 (4,421,945.20)
     การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)
         เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17,437,585.62 (16,612,221.18)
         รายไดรั้บล่วงหนา้ (61,146,130.81) 19,927,642.99 
     เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน 137,553,686.96 464,287,696.95 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                          (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                                      ( นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )

- 6 -
บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559



(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 2559 2558

(ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน(ต่อ)
         จ่ายดอกเบ้ีย (2,160,040.07) (3,351,875.76)
         จ่ายภาษีเงินได้ (31,952,155.86) (38,491,487.55)
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 103,441,491.03 422,444,333.64 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินสดจ่ายเงินลงทุนชัว่คราว (174,577,551.67) (188,708,365.21)
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนัเพ่ิมข้ึน 0.00 (5,010,000.00)
เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,083,478.00 1,027,987.00 
เงินสดจ่ายใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (688,623.00) (1,338,035.00)

     เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 453,743.19 6,001,301.42 
     เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (12,116,383.55) (4,304,358.39)
     เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (946,058.00) (1,868,400.00)
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (186,791,395.03) (194,199,870.18)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
     เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 0.00 (42,546,924.88)

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืเงินระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 (3,000,000.00)
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (9,444,959.24) (11,744,093.97)

     เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (653,475.99) (1,748,143.52)
     เงินสดจ่ายเงินปันผล 0.00 (125,000,000.00)
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (10,098,435.23) (184,039,162.37)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน สุทธิ (93,448,339.23) 44,205,301.09 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 4 153,713,736.95 109,508,435.86 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินปี 4 60,265,397.72 153,713,736.95 
     
การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดเพ่ิมเติม ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                       (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                                  ( นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )
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สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559

บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด(ต่อ)



1. ข้อมูลท่ัวไป
การจดทะเบียน : บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) "บริษทั"     เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนใน

ประเทศไทย  เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2525  และแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั    เม่ือวนัท่ี
2 กนัยายน 2557

สถานประกอบการ : สาํนกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 4/299 หมู่ท่ี 5 ซอยลาดปลาเคา้ 66  ถนนลาดปลาเคา้ แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  
สาขา 1  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 4/137 หมู่ท่ี 5  ซอยลาดปลาเคา้ 66  ถนนลาดปลาเคา้  แขวงอนุสาวรีย ์
              เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  
สาขา 2   ตั้งอยูเ่ลขท่ี 4/309 หมู่ท่ี 5  ซอยลาดปลาเคา้ 66  ถนนลาดปลาเคา้  แขวงอนุสาวรีย ์

เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  
สาขา 3   ตั้งอยูเ่ลขท่ี 4/133  หมู่ท่ี 5 ซอยลาดปลาเคา้ 66  ถนนลาดปลาเคา้  แขวงอนุสาวรีย ์

เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  
สาขา 4  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 69  หมู่ท่ี 2  ตาํบลบึงศาล อาํเภอองครักษ ์จงัหวดันครนายก

ธุรกิจหลกั : บริการจดังานแสดงสินคา้ยานยนต ์  บริการรับจดักิจกรรม   บริการโฆษณา    การผลิตและ
จาํหน่ายหนงัสือ 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ : กลุ่มผูถื้อหุน้นามสกลุเอ่ียมลาํเนา โดยถือหุน้ในอตัราร้อยละ 88.26 ของทุนเรียกชาํระ

2. เกณฑ์ในการนําเสนองบการเงนิ
2.1 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน

งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี  พ.ศ. 2547  และ
แสดงรายการตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้โดยกระทรวงพาณิชย ์ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 เร่ือง กาํหนดราย
การยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
วา่ดว้ยการจดัทาํ และนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

เกณฑก์ารวดัมูลค่า
งบการเงินของบริษทัจดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของรายการในงบการเงิน
ยกเวน้รายการท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

                             (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                                      ( นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 



2. เกณฑใ์นการนาํเสนองบการเงิน (ต่อ)
การวดัมูลค่ายติุธรรม
นโยบายการบญัชี และการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัหลายขอ้กาํหนดใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน

บริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม      กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงผูป้ระเมินมูลค่า 
ซ่ึงมีความรับผดิชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีมีนยัสาํคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 และรายงาน
โดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน

ผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้     และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนยัสาํคญัอยา่งสมํ่าเสมอ 
หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายติุธรรม   เช่น   ราคาจากนายหนา้   หรือการตั้งราคา   ผูป้ระเมินได้
ประเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัระดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม

เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน        บริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี 
    -   ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย(ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
        อยา่งเดียวกนั และกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า
    -   ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสงัเกตไดโ้ดยตรง(เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม(เช่น ราคาท่ีสงัเกตได)้ สาํหรับ
        สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1
    -   ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น

หากขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชั้นท่ีแตกต่างกนัของ
มูลค่ายติุธรรมในภาพรวม    การวดัมูลค่ายติุธรรมในภาพรวมจะถูกจดัประเภทในระดบัเดียวกนักบัลาํดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดท่ีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมในภาพรวม

บริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีการโอนเกิดข้ึน

2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีไดใ้ชใ้นระหวา่งปี
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  การตีความมาตรฐานการบญัชี และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัสาํหรับงบการเงินท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 
ตามรายละเอียดขา้งล่างน้ี

                             (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                                      ( นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )

  - 9 -



2. เกณฑใ์นการนาํเสนองบการเงิน (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง
มาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนาํเสนองบการเงิน
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคา้คงเหลือ
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สญัญาก่อสร้าง
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได้
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนข์องพนกังาน
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั

   ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการกูย้มื
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กาํไรต่อหุน้
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน
ฉบบัท่ี 41 เกษตรกรรม

                             (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                                      ( นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )
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2. เกณฑใ์นการนาํเสนองบการเงิน (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สญัญาประกนัภยั
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก
ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงานดาํเนินงาน
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) การร่วมการงาน
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) การวดัมูลค่ายติุธรรม
การตีความมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง

     กบักิจกรรมดาํเนินงาน
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจใหแ้ก่ผูเ้ช่า
ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมี

     ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง

     สภาพแวดลอ้ม
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) 

     เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า

                             (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                                      ( นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )
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2. เกณฑใ์นการนาํเสนองบการเงิน (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง
การตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชนข์อ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและ

     ปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี  สาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19
     (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน
ฉบบัท่ี 21 เงินท่ีนาํส่งรัฐ

ในระหวา่งงวด   บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง และฉบบัใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ
ตามท่ีกล่าวขา้งตน้มาถือปฏิบติั        มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง   หรือจดัใหมี้ข้ึน
เพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ       โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถอ้ยคาํ และคาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั

     2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต
มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้    สภาวิชาชีพบญัชี
ไดอ้อกประกาศท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป ดงัต่อไปน้ี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง
มาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) การนาํเสนองบการเงิน
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) สินคา้คงเหลือ
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) สญัญาก่อสร้าง

                             (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                                      ( นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )
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2. เกณฑใ์นการนาํเสนองบการเงิน (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง
มาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได้
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่า
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) รายได้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชนข์องพนกังาน
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั

     ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการกูย้มื
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) กาํไรต่อหุน้
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) การดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน
ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม
ฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา
ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน
ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) การรวมธุรกิจ
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) สญัญาประกนัภยั

                             (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                                      ( นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )
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2. เกณฑใ์นการนาํเสนองบการเงิน (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก
ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2559) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) ส่วนงานดาํเนินงาน
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินรวม
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) การร่วมการงาน
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) การวดัมูลค่ายติุธรรม
การตีความมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง

     กบักิจกรรมดาํเนินงาน
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า
ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2559) รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมี

     ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ และการปรับปรุง

     สภาพแวดลอ้ม
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) 

     เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้

                             (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                                      ( นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )

2. เกณฑใ์นการนาํเสนองบการเงิน (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2559) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน ์ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและ

     ปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 
     (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เงินท่ีนาํส่งรัฐ

บริษทัไม่มีแผนท่ีจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั และคาดวา่ไม่มีผลกระทบท่ี
มีสาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั

2.3 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั
ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการ
ในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดง
ในงบการเงิน  และต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน       ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ี
ประมาณประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี

สญัญาเช่า 
ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าวา่เป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน   หรือสญัญาเช่าทางการเงิน        ฝ่ายบริหารไดใ้ช้
ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไข      และรายละเอียดของสญัญาเพ่ือพิจารณาวา่บริษทัไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียง
และผลประโยชนใ์นสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี
ในการประมาณค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี    ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเกบ็เงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้ง และสภาวะ
เศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 

ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ
ในการประมาณค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ       ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากสินคา้คงเหลือนั้น โดยค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บพิจารณาจากราคา
ท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้นั้น         และค่าเผือ่สาํหรับสินคา้เก่าลา้สมยั   
เคล่ือนไหวชา้ หรือเส่ือมคุณภาพ  พิจารณาจากอายโุดยประมาณของสินคา้แต่ละชนิด

                             (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
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2. เกณฑใ์นการนาํเสนองบการเงิน (ต่อ)
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาด
และไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง         ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว  โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า  ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจาํลองไดม้า
จากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลาด โดยคาํนึงถึงความเส่ียงทางดา้นเครดิต สภาพคล่อง ขอ้มูลความสมัพนัธ์
และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ตวัแปรท่ีใชใ้นการคาํนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์
บริษทัจะตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายเม่ือมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลง
อยา่งมีสาระสาํคญั และเป็นระยะเวลานาน หรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า  การท่ีจะสรุปวา่เงินลงทุนดงักล่าวได้
ลดลงอยา่งมีสาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา
ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารใหป้ระโยชนแ์ละ
มูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์  และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน ์ และมูลค่าคงเหลือใหม่
หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน

นอกจากน้ี   ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา  และบนัทึก
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า      หากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น   ในการน้ี
ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคต       ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบั
สินทรัพยน์ั้น

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ในการบนัทึก และวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   ณ  วนัท่ีไดม้า      ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั 
ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือหน่วยของสินทรัพย์
ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสด   รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
บริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ได้
ใชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่    บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่าง
ชัว่คราวและขาดทุนนั้น     ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด   โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

                             (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
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2. เกณฑใ์นการนาํเสนองบการเงิน (ต่อ)
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชนแ์ละผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนของพนกังาน 
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน   และตามโครงการผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนของ
พนกังานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น 
อตัราคิดลด  อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  อตัรามรณะ  และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน  เป็นตน้

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคญั
3.1 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย

3.1.1 รายไดจ้ากการใหบ้ริการพ้ืนท่ีจดังานแสดงสินคา้ รับรู้เม่ือใหบ้ริการเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาการ
ใหบ้ริการ 

3.1.2 รายไดจ้ากการขายโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์ รับรู้เม่ือมีการวางจาํหน่าย   และรับรู้รายไดจ้ากการขายโฆษณาส่ือ
โทรทศัน ์และเวบ็ไซต ์ตามระยะเวลาท่ีโฆษณาออกอากาศแลว้

3.1.3 รายไดจ้ากการบริการอ่ืน รับรู้เม่ือการใหบ้ริการแลว้เสร็จ
3.1.4 รายไดจ้ากการขายสินคา้   รับรู้เม่ือบริษทัไดโ้อนความเส่ีย ง และผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัของความ

เป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้    รายไดจ้ากการขาย แสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมสาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัสินคา้รับคืนและส่วนลดแลว้ กรณีการขายท่ีมีเง่ือนไข
ในการรับคืนสินคา้ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด     บริษทัจะบนัทึกประมาณการรับคืนสินคา้ ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลาบญัชี 

3.1.5 รายไดจ้ากการฝากขายสินคา้กบัผูจ้ดัจาํหน่าย โดยมีเง่ือนไขการรับชาํระค่าสินคา้เม่ือผูจ้ดัจาํหน่ายไดข้าย
สินคา้ใหก้บัลูกคา้ บริษทัจะรับรู้เม่ือผูจ้ดัจาํหน่ายขายสินคา้ใหลู้กคา้แลว้

3.1.6 รายไดด้อกเบ้ียรับ รับรู้ตามระยะเวลาท่ีควรไดรั้บ โดยคาํนวณจากเงินตน้และอตัราดอกเบ้ียท่ีระบุไว้
3.1.7 รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้าย รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง

3.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีความคล่องสูง
ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีนาํฝากและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้

3.3 เงินลงทุนชัว่คราว
เงินลงทุนชัว่คราวเป็นเงินลงทุนในเงินฝากสถาบนัการเงินซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนในระยะเวลาเกิน 3 เดือน   แต่
ไม่เกิน 1 ปี แสดงดว้ยราคาทุน
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3. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั(ต่อ)
3.4 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามสิทธิท่ีจะไดรั้บหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญประมาณการข้ึนจากการเรียกเกบ็เงินจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการ
เกบ็เงินในอดีต และสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน   และการวิเคราะห์อายหุน้ี   
หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

3.5 สินคา้คงเหลือ
สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่  สินคา้สาํเร็จรูปแสดงมูลค่าใน
ราคาทุนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ส่วนตน้ทุนของวตัถุดิบ และวสัดุส้ินเปลืองแสดงมูลค่าในราคาทุนโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ีย
ถ่วงนํ้าหนกั   ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ย ตน้ทุนวตัถุดิบ ตน้ทุนการผลิตท่ีใชใ้นการแปลงสภาพวตัถุดิบทางตรงให้
เป็นสินคา้สาํเร็จรูป  โดยการปันส่วนของค่าใชจ่้ายการผลิตคงท่ีจะคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ

3.6 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน
เงินลงทุนในตราสารหน้ีซ่ึงบริษทัตั้งใจจะถือจนครบกาํหนด แสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายหกัดว้ยค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
(ถา้มี) ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี 

3.7 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  ซ่ึงหมายถึงอสงัหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชนจ์ากรายไดค่้าเช่า หรือจาก
การเพ่ิมข้ึนของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั้งสองอยา่ง ซ่ึงแสดงไวใ้นราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า(ถา้มี)

3.8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ

ท่ีดินแสดงดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเผือ่การดอ้ยค่า(ถา้มี)

อาคาร และอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผือ่การดอ้ยค่า(ถา้มี)  โดยราคาทุนรวมถึง
รายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสินทรัพยอ์ยูใ่นสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมใชง้าน 

ค่าซ่อมแซม และค่าบาํรุงรักษาจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนในระหวา่งปีบญัชีท่ีเกิดรายการข้ึน      ส่วนตน้ทุนของการ
ปรับปรุงสินทรัพยใ์หดี้ข้ึนอยา่งสาํคญั   ตน้ทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแทนส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์และ
คิดค่าเส่ือมราคา ทั้งน้ีสาํหรับกรณีท่ีมีการเปล่ียนแทน และไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
บริษทัจะตดัมูลค่าตามบญัชีของส่วนประกอบท่ีถูกเปล่ียนแทนออก
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3. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั(ต่อ)
ค่าเส่ือมราคา
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ     คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดย
ประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ซ่ึงพิจารณาแต่ละส่วนประกอบแยกต่างหากจากกนั  เม่ือแต่ละส่วนประกอบนั้น
มีสาระสาํคญั และประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี

จาํนวนปี
อาคาร                  20 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร       5, 10, 20 ปี
เคร่ืองจกัร             5, 10 ปี
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้                    5 ปี
เคร่ืองตกแต่ง             5, 10 ปี
เคร่ืองใชส้าํนกังาน             5, 10 ปี
ยานพาหนะ             5, 7, 10 ปี

บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง
3.9 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ท่ีบริษทัซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม และค่าเผือ่
การดอ้ยค่า(ถา้มี)   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนถูกตดัจาํหน่ายและบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ดงัน้ี
3.9.1  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตดัจ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑร์ะยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ

นบัจากวนัท่ีอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน ภายในระยะเวลา 10 ปี
3.9.2  ค่าลิขสิทธ์ินิตยสาร  ตดัจ่ายตามจาํนวนเล่มนิตยสารตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาลิขสิทธ์ิ โดยข้ึนอยูก่บัจาํนวนเล่ม

ท่ีผลิตในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี ภายใตร้ะยะเวลาท่ีระบุไวใ้นสญัญาลิขสิทธ์ิแต่ละฉบบั

ไม่มีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอยูร่ะหวา่งพฒันา
3.10 ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้   

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม และค่าเผือ่การดอ้ยค่า(ถา้มี)  ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ถูกตดั
จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า
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                                                      ( นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )

  - 19 -



3. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั(ต่อ)
3.11 การดอ้ยค่าของสินทรัพย์

บริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยป์ระเภทท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
สินคา้บาร์เทอร์ และค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยน์ั้นจะเกิดการดอ้ยค่า  โดยพิจารณาจากมูลค่าท่ีคาดวา่
จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หากมีราคาตํ่ากวา่ราคาตามบญัชี ถือวา่สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า ซ่ึงจะรับรู้ผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าดงักล่าวในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ และจะบนัทึกกลบัรายการจากการดอ้ยค่าเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่การดอ้ยค่านั้น
ไม่มีอยูอี่กต่อไปหรือยงัคงมีอยูแ่ต่เป็นไปในทางท่ีลดลง

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ หมายถึง  ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์แลว้แต่ราคาใดจะสูง 
กวา่ และจะประมาณจากสินทรัพยแ์ต่ละรายการหรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แต่กรณี

3.12 สญัญาเช่าระยะยาว - สญัญาเช่าการเงิน
สินทรัพยท่ี์เช่า
การเช่าซ่ึงบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆไดจ้ดัประเภท
เป็นสญัญาเช่าการเงิน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสญัญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรม   
หรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า  แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม   
และค่าเผือ่การดอ้ยค่า      ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน  และส่วนท่ีจะหกัจากหน้ีตามสญัญา
เพ่ือทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสาํหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรง
ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ตน้ทุนทางการเงิน
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้
ในกรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์    อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา   ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะนาํมาใชเ้องหรือเพ่ือขาย      ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสญัญาเช่า
การเงินบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง

3.13 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
3.13.1  ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั

บริษทับนัทึกภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัตามจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายในแต่ละงวด     เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ และคาํนวณภาษีเงินไดต้ามท่ีกาํหนดไวใ้นประมวลรัษฎากร

3.13.2 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
บริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์     และ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษี
ท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
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3. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั(ต่อ)
บริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ      และรับรู้สินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวน
เท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่  ท่ีบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอ ท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี และผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น   

บริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน และจะปรับลด
มูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่บริษทัจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์  

บริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  หากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีได้
บนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้

3.14 กาํไรต่อหุน้
กาํไรต่อหุน้ท่ีแสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเป็นกาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงคาํนวณโดยการหารยอดกาํไรสาํหรับ
ปีดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่าย และเรียกชาํระแลว้ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั         

3.15 ประมาณการทางบญัชี
การจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชป้ระมาณการ และการตั้งขอ้สมมติฐาน
บางประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงไวใ้นงบการเงิน และการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึง
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงภายหลงัอาจแตกต่างไปจากจาํนวนเงินท่ีประมาณไว้

3.16 ประมาณการหน้ีสิน
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้กต่็อเม่ือบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานในปัจจุบนัซ่ึงเป็น
ผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต     และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ
เพ่ือจ่ายชาํระภาระผกูพนัดงักล่าว และสามารถประมาณจาํนวนภาระผกูพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ

3.17 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน
3.17.1 กองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังาน

บริษทัจดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีไดก้าํหนดการจ่ายสมทบไว้
แลว้  สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องบริษทั   และไดรั้บการบริหารโดย
ผูจ้ดัการกองทุนภายนอก    กองทุนสาํรองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนกังาน     และเงิน
สมทบจากบริษทั เงินจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น
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3. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั(ต่อ)
3.17.2 ผลประโยชนข์องพนกังาน

ภาระผกูพนัของบริษทัเก่ียวกบัผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน ไดบ้นัทึกในงบการเงินดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ท่ีประมาณการไว(้Projected  Unit  Credit  Method)   ซ่ึงคาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาต  
โดยใชเ้ทคนิคการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั(Actuarial Technique)      อนัเป็นประมาณการ
จากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคต และคาํนวณคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียของ
พนัธบตัรรัฐบาลท่ีมีกาํหนดเวลาใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของหน้ีสินดงักล่าว      โดยประมาณการกระแสเงินสด
ท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือนพนกังาน อตัราการลาออก อายงุาน  และปัจจยัอ่ืน
กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงประมาณการ  จะรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน สาํหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น     ส่วนค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชนพ์นกังาน  จะบนัทึกในกาํไรหรือ
ขาดทุน เพ่ือกระจายตน้ทุนดงักล่าวตลอดระยะเวลาของการจา้งงาน 

3.18 รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั     หมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั   หรือถูกควบคุมโดย
บริษทัไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั      บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียว

          ขอ้งกบับริษทั หมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทั ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม  หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั    รวมถึงบริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุน้ บริษทัยอ่ย  และกิจการท่ีเป็น
บริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุน้
ท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทั  ผูบ้ริหารสาํคญั  กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทั    ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว  และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคล
เหล่านั้น

ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทัคาํนึงถึงเน้ือหา
ของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย

3.19   เคร่ืองมือทางการเงิน
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน  ประกอบดว้ย   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ลูกหน้ี
การคา้และลูกหน้ีอ่ืน   เงินลงทุนในตราสารหน้ี   เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   เงินเบิกเกินบญัชีและ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  รายไดรั้บล่วงหนา้  เงินกูย้มืระยะยาว  และหน้ีสิน
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน     นโยบายการบญัชี เกณฑก์ารรับรู้ และการวดัมูลค่าสาํหรับแต่ละรายการไดมี้การเปิดเผย
แยกตามแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง
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4. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด
(หน่วย : บาท)

2559 2558
(ปรับปรุงใหม่)

เงินสด 12,698.50 79,524.00
เงินฝากกระแสรายวนั 3,875,554.79 2,827,699.53
เงินฝากออมทรัพย์ 55,231,169.98 150,676,732.39
เงินฝากประจาํ 1,145,974.45 129,781.03
รวม 60,265,397.72 153,713,736.95

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559 และ 2558    บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชี รวมจาํนวน 23 ลา้นบาท  อตัราดอกเบ้ีย MOR    และ
มีวงเงินกูย้มืระยะสั้น 30 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย MLR ต่อปี   วงเงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยเงินฝากประจาํของบริษทั
ตามหมายเหตุ 8 จดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วนกรรมสิทธ์ิของบริษทั ตามหมายเหตุ 12.2 และคํ้าประกนัโดย
ส่วนตวักรรมการเตม็วงเงิน  ณ วนัส้ินงวดบริษทัไม่ไดใ้ชว้งเงินดงักล่าว

5. เงนิลงทุนช่ัวคราว
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558  บริษทัมีเงินฝากประจาํประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา อาย ุ4 เดือน และ 11 เดือน
กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง จาํนวน 363.29 ลา้นบาท และ 188.71 ลา้นบาท ตามลาํดบั   อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.80 -1.50 
ต่อปี  

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น
(หน่วย : บาท)

2559 2558
ลูกหน้ีการคา้ 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 25.3.1) 2,509,489.19 797,178.90
ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลและกิจการอ่ืน 90,179,760.37 67,285,347.60
ตัว๋เงินรับการคา้ 8,794,421.97 33,724,029.08

101,483,671.53 101,806,555.58
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (7,928,773.55) (10,573,356.48)
        ค่าเผือ่รับคืนสินคา้ (3,538,515.50) (3,887,248.12)
สุทธิ 90,016,382.48 87,345,950.98
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6. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน(ต่อ)
(หน่วย : บาท)

2559 2558
ลูกหน้ีอ่ืน 

ลูกหน้ีอ่ืน - บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 25.3.1) 1,523,923.20 1,210,910.85
รายไดค้า้งรับ 1,352,200.44 13,438,862.47
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 12,433,460.20 7,175,337.95
อ่ืนๆ 1,854,169.84 1,906,576.11

17,163,753.68 23,731,687.38
รวม 107,180,136.16 111,077,638.36

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มูลค่าของลูกหน้ีการคา้ แยกตามอายหุน้ีท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระไดด้งัน้ี
(หน่วย : บาท)

2559 2558
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 64,034,146.94 46,345,007.94
เกินกาํหนดชาํระ

1 - 90 วนั 26,806,929.42 36,843,247.16
91 - 180 วนั 2,375,620.75 4,202,075.83
181- 365 วนั 1,787,865.42 6,921,305.78
มากกวา่ 365 วนัข้ึนไป 6,479,109.00 7,494,918.87

รวม 101,483,671.53 101,806,555.58

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี มีดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

2559 2558
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญตน้ปี 10,573,356.48 7,086,981.02
เพ่ิมข้ึน 6,305,747.99 9,521,621.48
หน้ีสูญท่ีตดัจาํหน่ายระหวา่งปี (3,724,260.72) (415,802.00)
หน้ีสูญท่ีไดรั้บคืนระหวา่งปี (5,226,070.20) (5,619,444.02)
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญส้ินปี 7,928,773.55 10,573,356.48
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7. สินค้าคงเหลือ
(หน่วย : บาท)

2559 2558
สินคา้สาํเร็จรูป 3,808,850.44 5,111,098.58
งานระหวา่งทาํ 1,768,988.87 2,566,500.61
วตัถุดิบ 2,769,414.27 4,599,541.52

8,347,253.58 12,277,140.71
หกั การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (1,555,529.96) (577,917.41)
สุทธิ 6,791,723.62 11,699,223.30

8. เงนิฝากสถาบันการเงนิท่ีมภีาระผูกพนั
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558   บริษทันาํเงินฝากประจาํธนาคาร 2 แห่ง รวมจาํนวน 5.42 ลา้นบาท โดยนาํเงินฝาก
ประจาํจาํนวน 5 ลา้นบาทเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะสั้น ตามหมายเหตุ 4 และจาํนวน 0.42 ลา้นบาทเป็นหลกัประกนั
ใหธ้นาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัในการใชไ้ฟฟ้ากบัการไฟฟ้านครหลวง     คํ้าประกนัการทาํสญัญาซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ามนั
จากบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง คํ้าประกนัค่าฝากส่งไปรษณียเ์ป็นรายเดือนกบับริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ตามหมายเหตุ 27.4

9. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน
บริษทัมีเงินลงทุนในตราสารหน้ีประเภทหุน้กูด้อ้ยสิทธ์ิ อาย ุ10 ปี   ซ่ึงบริษทัตั้งใจถือจนครบกาํหนดจาํนวน 1 ลา้นบาท 
ครบกาํหนดชาํระเดือนธนัวาคม 2565 อตัราผลตอบแทนร้อยละ 4.375 ต่อปี  

10. เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานจาํนวน 0.95 ลา้นบาท และ 1.35 ลา้นบาท ตามลาํดบั
ตามหมายเหตุ 25.3.3 กาํหนดชาํระคืนภายในระยะเวลา 2 ปี  โดยหกัจากเงินเดือนและค่าจา้งรายเดือน และไม่คิดดอกเบ้ีย
ตามเง่ือนไขสวสัดิการพนกังาน

11. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(หน่วย : บาท)

2559 2558
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 0.00 0.00
รับโอน 32,239,860.10 0.00
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 32,239,860.10 0.00

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจาํนวน 32.24 ลา้นบาท บริษทันาํไปใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาว ตามหมายเหตุ 17
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12. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (หน่วย : บาท)
ที่ดิน อาคาร ส่วนปรับปรุง เครื่องตกแต่ง เครื่องจกัร เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ รวม

อาคาร เครื่องใช้ สาํนกังาน
ราคาทุน

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 95,187,873.33 97,877,246.71 4,213,002.76 4,987,806.84 54,005,474.26 2,387,902.33 23,382,645.47 34,951,247.80 316,993,199.50
ซื้อ 0.00 0.00 86,400.00 1,096,435.01 0.00 515,135.52 745,708.29 2,058,163.57 4,501,842.39
ตดัจาํหน่าย/ตดัจ่าย (1,080,000.00) (2,920,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,392.52) 0.00 (4,001,392.52)
รับโอน 0.00 0.00 0.00 85,000.00 0.00 220,000.00 0.00 0.00 305,000.00
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 94,107,873.33 94,957,246.71 4,299,402.76 6,169,241.85 54,005,474.26 3,123,037.85 24,126,961.24 37,009,411.37 317,798,649.37
ซื้อ 0.00 0.00 2,460,223.20 484,301.60 0.00 5,494,851.67 2,887,106.97 2,803,738.32 14,130,221.76
ตดัจาํหน่าย/ตดัจ่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 (2,600.00) (38,486.21) (1,202,530.16) (5,531,476.75) (6,775,093.12)
รับโอน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,027,948.60 2,027,948.60
โอนออก (32,239,860.10) 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,080,800.00) (1,734,708.56) 0.00 (35,055,368.66)
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 61,868,013.23 94,957,246.71 6,759,625.96 6,653,543.45 54,002,874.26 7,498,603.31 24,076,829.49 36,309,621.54 292,126,357.95

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 0.00 63,514,243.35 2,020,238.92 3,939,316.24 42,913,540.06 1,059,396.15 16,871,728.10 17,170,333.09 147,488,795.91
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 0.00 1,996,442.58 557,090.49 378,994.08 1,690,557.01 544,475.30 2,066,889.82 2,421,258.74 9,655,708.02
ตดัจาํหน่าย/ตดัจ่าย 0.00 (2,919,999.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 (883.23) 0.00 (2,920,882.23)
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 0.00 62,590,686.93 2,577,329.41 4,318,310.32 44,604,097.07 1,603,871.45 18,937,734.69 19,591,591.83 154,223,621.70
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 0.00 1,817,870.82 555,922.34 539,564.64 1,937,429.98 1,080,214.04 2,037,616.84 2,468,093.09 10,436,711.75
ตดัจาํหน่าย/ตดัจ่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,819.02) (16,444.06) (1,171,156.67) (2,152,304.81) (3,341,724.56)
โอนออก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (983,444.24) (1,689,316.89) 0.00 (2,672,761.13)
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 0.00 64,408,557.75 3,133,251.75 4,857,874.96 46,539,708.03 1,684,197.19 18,114,877.97 19,907,380.11 158,645,847.76

มูลค่าสุทธิทางบญัชี
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 94,107,873.33 32,366,559.78 1,722,073.35 1,850,931.53 9,401,377.19 1,519,166.40 5,189,226.55 17,417,819.54 163,575,027.67

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 61,868,013.23 30,548,688.96 3,626,374.21 1,795,668.49 7,463,166.23 5,814,406.12 5,961,951.52 16,402,241.43 133,480,510.19

ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 2558 9,655,708.02

ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 2559 10,436,711.75

(ลงชื่อ)………………..…...................................................... ……………………………………………กรรมการ
                                             ( นายอโณทยั   เอี่ยมลาํเนา )                             ( นายพีระพงศ ์  เอี่ยมลาํเนา )
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12. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 
12.1  ราคาตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม ซ่ึงไดรั้บการคิดค่าเส่ือมราคาเตม็มูลค่าแลว้ 

แต่ยงัคงใชง้านอยูมี่จาํนวน 108.24 ลา้นบาท และ 105.17 ลา้นบาท ตามลาํดบั
12.2  ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วนมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 92.29 ลา้นบาท และ 95.14 ลา้นบาท ตามลาํดบั    ไดน้าํไป

ใชเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรับเงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 4 และเงินกูย้มื
ระยะยาว ตามหมายเหตุ 17

12.3  ยานพาหนะราคาทุน 2.80 ลา้นบาท เป็นสินทรัพยท่ี์บริษทัทาํสญัญาเช่าการเงินกบับริษทัลิสซ่ิง 2 แห่ง

13. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
(หน่วย : บาท)

โปรแกรม ลิขสิทธ์ิ-นิตยสาร โปรแกรม รวม
คอมพวิเตอร์ ระหวา่งติดตั้ง

ราคาทุน
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 1,270,592.00 1,572,121.06 484,608.00 3,327,321.06 
เพิม่ข้ึน 1,868,400.00 0.00 0.00 1,868,400.00 
จาํหน่าย 0.00 (1,190,960.82) 0.00 (1,190,960.82)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 3,138,992.00 381,160.24 484,608.00 4,004,760.24 
เพิม่ข้ึน 946,058.00 0.00 0.00 946,058.00 
จาํหน่าย 0.00 (381,160.24) 0.00 (381,160.24)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 4,085,050.00 0.00 484,608.00 4,569,658.00 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 380,517.48 279,791.26 0.00 660,308.74 
เพิม่ข้ึน 330,970.41 49,792.40 0.00 380,762.81 
จาํหน่าย 0.00 (329,583.66) 0.00 (329,583.66)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 711,487.89 0.00 0.00 711,487.89 
เพิม่ข้ึน 984,684.28 0.00 0.00 984,684.28 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 1,696,172.17 0.00 0.00 1,696,172.17 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2,427,504.11 381,160.24 484,608.00 3,293,272.35 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2,388,877.83 0.00 484,608.00 2,873,485.83 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2558 380,762.81 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2559 984,684.28 

                             (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                                      ( นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพรีะพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )
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14. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี / ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
14.1 สินทรัพย ์และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีภายหลงัจากการนาํมาหกักลบลบกนัตามความเหมาะสม ไดแ้สดงรวมไวใ้น

งบแสดงฐานะการเงิน มีรายละเอียดดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

2559 2558
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 311,105.99 115,583.48
ประมาณการหน้ีสิน - ผลประโยชน์พนกังาน 3,933,515.24 1,497,622.99

4,244,621.23 1,613,206.47
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ผลแตกต่างระยะเวลา - ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยถ์าวร (1,385,929.74) (1,425,823.65)
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (20,554.97) (8,737.63)

(1,406,484.71) (1,434,561.28)
สุทธิ 2,838,136.52 178,645.19

14.2 รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย ์และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี มีดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 0.00 115,583.48 115,583.48 195,522.51 0.00 311,105.99
ค่าเผือ่การรับคืนสินคา้ 839,287.78 (839,287.78) 0.00 0.00 0.00 0.00
ประมาณการหน้ีสิน 
    - ผลประโยชน์พนกังาน 1,304,538.42 193,084.57 1,497,622.99 452,032.25 1,983,860.00 3,933,515.24

2,143,826.20 (530,619.73) 1,613,206.47 647,554.76 1,983,860.00 4,244,621.23
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ผลแตกต่างระยะเวลา
   - ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยถ์าวร (518,006.13) (907,817.52) (1,425,823.65) 39,893.91 0.00 (1,385,929.74)
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (2,536.52) (6,201.11) (8,737.63) (11,817.34) 0.00 (20,554.97)

(520,542.65) (914,018.63) (1,434,561.28) 28,076.57 0.00 (1,406,484.71)
สินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอการตดับญัชี - สุทธิ 1,623,283.55 (1,444,638.36) 178,645.19 675,631.33 1,983,860.00 2,838,136.52

                                                    (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                                                            ( นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )
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    ณ วนัท่ี  1         
มกราคม  2558

บนัทึกเป็น
(รายจ่าย)/รายไดใ้น
กาํไรหรือขาดทุน

   ณ วนัท่ี 31     
ธนัวาคม 2558

   ณ วนัท่ี 31     
ธนัวาคม 2559

บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายไดใ้น

กาํไรหรือขาดทุน
งบกาํไรหรือขาดทุน

เบด็เสร็จ



14. ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้/ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (ต่อ)
14.3 ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  และ 2558  มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)
2559 2558

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 30,386,001.69 35,470,390.70

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว (675,631.33) 1,444,638.36

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 29,710,370.36 36,915,029.06

14.4 ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  และ 2558  มีดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

  ขาดทุนจากการประมาณการ

(9,919,300.00) 1,983,860.00 (7,935,440.00) 0.00 0.00 0.00
(9,919,300.00) 1,983,860.00 (7,935,440.00) 0.00 0.00 0.00

14.5 รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้ามารถแสดงไดด้งัน้ี
(หน่วย : บาท)

อตัราภาษี 2559 อตัราภาษี 2558
(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้ 149,312,321.44 163,005,594.59

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20.00% 29,862,464.29 20.00% 32,601,118.92

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ :
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 484,091.86 4,677,190.95
ค่าใชจ่้ายหกัไดเ้พ่ิม (636,185.79) (363,280.81)

(152,093.93) 4,313,910.14

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 19.90% 29,710,370.36 22.65% 36,915,029.06

                                                 (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                                                    ( นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )

ตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัสาํหรับภาระ
ผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน
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2559 2558

ก่อนภาษีเงินได้
รายได(้ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได้
สุทธิจากภาษีเงินได้ ก่อนภาษีเงินได้

รายได(้ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได้

สุทธิจากภาษีเงินได้



15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (หน่วย : บาท)
2559 2558

เจา้หน้ีการคา้
เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลและกิจการอ่ืน 23,089,709.89 15,388,938.15
ตัว๋เงินจ่ายการคา้ 0.00 378,826.15

23,089,709.89 15,767,764.30
เจา้หน้ีอ่ืน 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บุคคลและกิจการอ่ืน 15,579,514.11 18,153,789.25
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 13,735,941.54 7,532,021.38
ภาษีขายรอเรียกเกบ็ 5,172,093.68 3,858,754.56
เงินมดัจาํรับ 3,956,245.00 0.00
อ่ืน ๆ 6,138,660.04 3,908,410.94

44,582,454.37 33,452,976.13
รวม 67,672,164.26 49,220,740.43

16.  ส่วนของหนีสิ้นระยะยาวทีถ่ึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี (หน่วย : บาท)
2559 2558

เงินกูย้มืระยะยาว (หมายเหตุ 17 ) 8,452,542.37 8,556,202.98
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (หมายเหตุ 18 ) 704,420.66 653,475.99
รวม 9,156,963.03 9,209,678.97

17. เงนิกู้ยืมระยะยาว (หน่วย : บาท)
2559 2558

เงินกูย้มืระยะยาว 26,755,117.07 36,200,076.31
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ( หมายเหตุ 16) (8,452,542.37) (8,556,202.98)
สุทธิ 18,302,574.70 27,643,873.33

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวในระหวา่งปี มีดงัน้ี (หน่วย : บาท)
2559 2558

ยอดยกมาตน้ปี 36,200,076.31 47,944,170.28
ลดลง (9,444,960.24) (11,744,093.97)
ยอดคงเหลือส้ินปี 26,755,116.07 36,200,076.31

                           (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                                 ( นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )

  - 30 -



17. เงินกูย้มืระยะยาว(ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  บริษทัมีวงเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงรวมจาํนวน 61.74 ลา้นบาท
(ปี 2558 วงเงินรวม 65.74 ลา้นบาท)    ชาํระเงินตน้งวดสุดทา้ยเดือนกนัยายน 2564    และชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน       โดยมี
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR และ MRR ต่อปี   คํ้าประกนัโดยจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างกรรมสิทธ์ิของบริษทั    ตาม
หมายเหตุ 11 และ 12.2 และคํ้าประกนัโดยส่วนตวักรรมการเตม็วงเงิน นอกจากน้ีสญัญากูย้มืเงินระยะยาวไดร้ะบุขอ้ปฏิบติั
ตามขอ้กาํหนดต่างๆในสญัญา

18.  หนีสิ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ
(หน่วย : บาท)

2559 2558
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 1,485,355.46 2,138,831.45
หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ( หมายเหตุ 16) (704,420.66) (653,475.99)
สุทธิ 780,934.80 1,485,355.46

(หน่วย : บาท)

2559 2558 2559 2558
ภายใน 1 ปี 791,627.64 791,627.64 704,420.66 653,475.99
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 813,265.03 1,604,892.67 780,934.80 1,485,355.46

1,604,892.67 2,396,520.31 1,485,355.46 2,138,831.45
หกั ดอกเบ้ียจ่ายในอนาคตของสญัญาเช่าการเงิน (119,537.21) (257,688.86) 0.00 0.00
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1,485,355.46 2,138,831.45 1,485,355.46 2,138,831.45

สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน  ประกอบดว้ย (หน่วย : บาท)
2559 2558

ยานพาหนะ 2,802,462.45 2,802,462.45
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (970,007.81) (450,216.79)
สุทธิ 1,832,454.64 2,352,245.66

บริษทัมีสญัญาเช่าซ้ือยานพาหนะ 3 สญัญา โดยมีกาํหนดระยะเวลาผอ่นชาํระ 36-48 เดือน รวมเดือนละ 69,335.20 บาท 
ส้ินสุดสญัญาในปี 2561

                           (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
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จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงิน
ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย



19.  ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน
19.1 การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังาน มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)
2559 2558

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานตน้ปี 7,488,114.91 6,522,692.11
ตน้ทุนบริการงวดปัจจุบนั 2,015,361.00 1,443,700.50
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 596,279.00 593,406.30
ผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่ายระหวา่งปี (351,478.76) (1,071,684.00)
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 9,919,300.00 0.00
ยอดคงเหลือส้ินปี 19,667,576.15 7,488,114.91

19.2 ค่าใชจ่้ายผลประโยน์พนกังานท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)
2559 2558

ตน้ทุนผลิตและบริการ 1,266,060.48 1,159,103.21
ค่าใชจ่้ายในการขาย 108,344.64 42,848.27
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,237,234.88 835,155.32
รวม 2,611,640.00 2,037,106.80

19.3 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน สาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)
2559 2558

รวมอยูใ่นกาํไรสะสมตน้ปี 0.00 0.00
รับรู้ระหวา่งปี 9,919,300.00 0.00
ยอดคงเหลือส้ินปี 9,919,300.00 0.00

                           (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
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19.  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน(ต่อ)
19.4 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2559 เกิดข้ึนจากขอ้สมมติฐานหลกั ดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

2559 2558
อตัราคิดลด 1,112,625.00 0.00
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 7,088,913.00 0.00
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน (3,747.00) 0.00
การปรับปรุงจากประสบการณ์ 1,721,509.00 0.00
รวม 9,919,300.00 0.00

19.5 ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  ณ  วนัท่ีรายงาน 
(แสดงโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั) ดงัน้ี

(หน่วย : บาท)
2559 2558

อตัราคิดลด    ร้อยละ 3.07    ร้อยละ 4.27
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน    ร้อยละ 10.59    ร้อยละ 5.20
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน (ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการทาํงานของพนกังาน)    ร้อยละ 0-24    ร้อยละ 0-67
อตัรามรณะ(ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2551)    ร้อยละ 100.00    ร้อยละ 100.00
อตัราการทุพพลภาพ(ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2551)    ร้อยละ 10.00    ร้อยละ 10.00

19.6 การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็น
ไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  ณ  วนัท่ีรายงาน    โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี     จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนั
ผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปน้ี

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559
(หน่วย : บาท)

เพิ่มข้ึน ลดลง
อตัราคิดลด(เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.50) (975,384.00) 1,044,607.00
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน(เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.50) 1,048,742.00 (989,134.00)
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน(เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.50) (1,218,079.00) 1,308,721.00

แมว้า่การวเิคราะห์น้ีไม่ไดค้าํนึงการกระจายตวัแบบเตม็รูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ
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20 ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ในเดือนเมษายน 2558  ผูถื้อหุน้ใหญ่รายหน่ึงของบริษทัไดท้าํการขายหุน้ส่วนตวัใหก้บัผูถื้อหุน้รายใหม่ในราคา 0.60 บาท 
รายการดงักล่าวถือเป็นรายจ่ายโดยการใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ ดงันั้นบริษทัจึงตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมในการขายหุน้ดงักล่าว และ
บนัทึกค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งพร้อมกบัการรับรู้การเพิ่มข้ึนของส่วนของผูถื้อหุน้    ตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  เร่ืองการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์      มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณของหุน้แต่ละหุน้ ณ วนัท่ีขายของ
เดือนเมษายน 2558 คาํนวณโดยผูป้ระเมินอิสระตามวธีิส่วนลดกระแสเงินสด  
โดยมีสมมติฐานทางการเงินท่ีสาํคญั ดงัน้ี

รายการ สมมติฐาน
-  รายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าพื้นท่ี เติบโตตามอตัราการเติบโตของจาํนวนรถยนต์

ในงานมอเตอร์โชว์      ท่ีขายในประเทศไทยยอ้นหลงั 10 ปี 
     ประมาณร้อยละ 1.78

-  รายไดจ้ากธุรกิจส่ือโฆษณานิตยสาร ลดลงตามอตัราการลดลงของมูลค่าการโฆษณา
     ในส่ือนิตยสารของประเทศไทยยอ้นหลงั 10 ปี
     ประมาณร้อยละ 4.06

-  ตน้ทุนการเช่าพื้นท่ีสาํหรับจดังานมอเตอร์โชว ์และ เติบโตตามค่าเฉล่ียเงินเฟ้อทัว่ไปของประเทศไทย 
ตน้ทุนเก่ียวกบัพนกังาน       ยอ้นหลงั 10 ปี ประมาณร้อยละ 2.49

-  อตัราคิดลดและการประมาณการ
ตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (WACC) ร้อยละ 8.11
อตัราส่วนลดการขาดสภาพคล่อง (DLOM) ร้อยละ 24.40

โดยมีมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558   มูลค่า 2.94 บาทต่อหุน้   บริษทัไดบ้นัทึกรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวใน
งบการเงินสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จาํนวน 4.68 ลา้นบาท ไวใ้นบญัชีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจ่ายโดยใช้
หุน้เป็นเกณฑ ์พร้อมกบัรับรู้ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์นส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวนเดียวกนั

21. สํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535      บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองตาม
กฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา(ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวน
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้
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22.  เงนิปันผล
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี  4/2558  เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2558  และรายงานการประชุมวสิามญั
ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558   เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2558   มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับกาํไรสุทธิสาํหรับงวด 
6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท จาํนวน 500 ลา้นหุน้ จาํนวนเงิน 125 ลา้นบาท โดยบริษทั
จ่ายเงินปันผลแลว้เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2558  และจดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 5 ลา้นบาท 

22. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการของบริษทั ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการในฐานะผูบ้ริหาร

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนใหก้บักรรมการเฉพาะในฐานะผูบ้ริหารและ
ใหก้บัผูบ้ริหารตามนิยามในประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์อนัไดแ้ก่ ผูจ้ดัการ
หรือ ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา       และผูซ่ึ้งดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่าระดบับริหารรายท่ีส่ี
ทุกราย และใหห้มายความรวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป
หรือเทียบเท่า 

23. กองทุนสํารองเลีย้งชีพพนักงาน
บริษทัและพนกังานบริษทั  ไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 
โดยบริษทั และพนกังานจะจ่ายเงินสมทบ และเงินสะสมเขา้กองทุนเป็นรายเดือน  ในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน   และ
จะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทั กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหาร
โดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนทิสโก ้จาํกดั

สาํหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2559  และ  2558      บริษทัจ่ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังาน  จาํนวน
3.21 ลา้นบาท และ 3.41 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  และ 2558 มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)
2559 2558

(ปรับปรุงใหม่)
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ         (2,099,759.88) (3,938,117.91)
วตัถุดิบใชไ้ป 29,810,028.66 33,688,558.49
ค่าจา้งทาํเพลท ค่าตน้ฉบบั 17,114,256.31 20,729,530.23
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 141,507,060.04 145,067,368.91
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 33,700,361.00 25,048,037.84
ค่าเช่าและบริการสถานท่ีจดักิจกรรม 112,507,723.17 108,541,670.09
ค่าตกแต่งสถานท่ีจดักิจกรรม 48,951,057.22 49,527,263.55
ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 19,576,446.50 46,701,139.78
ค่าจา้งบุคคลภายนอกจดักิจกรรม 55,659,118.40 25,750,266.67
ค่าสนบัสนุนการจดักิจกรรม 7,668,977.90 12,841,288.22
ค่าติดตั้งร้ือถอนระบบไฟฟ้า 12,372,510.00 11,803,990.00
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย 11,421,396.03 10,036,470.83
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากรายจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 0.00 4,680,000.00
รวม 488,189,175.35 490,477,466.70

                           (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                                 ( นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )
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25. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน
25.1  ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี
ลาํดบั บุคคลหรือกิจการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ นโยบายราคา
1. บริษทั ออโต ้-ไลฟ์ จาํกดั * กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั ใหบ้ริการพ้ืนท่ีจดังานแสดง ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน

รับจา้งจดักิจกรรม ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
รับเงินสนบัสนุนกิจกรรม ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั
รับจา้งโฆษณา ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
รับจา้งพิมพง์าน ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั
ใหค้าํปรึกษาและบริหารจดัการ ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั
ใหเ้ช่าสาํนกังานและบริการ ตามราคาตลาดไม่ตํ่ากวา่ราคาทุน
ขายสินคา้และวสัดุสาํนกังาน ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
ค่าถ่ายทอดสดและค่าผลิตรายการ ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
ค่าจา้งโฆษณา ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราร้อยละ 6 ต่อปี
ดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ 6 ต่อปี

2. บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด์ กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั ใหบ้ริการพ้ืนท่ีจดังานแสดง ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
     วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั    รับจา้งพิมพง์าน ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน

รับจา้งโฆษณา ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
รับจดัทาํ ART WORK ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั
ใหค้าํปรึกษาและบริหารจดัการ ตามราคาตลาดไม่ตํ่ากวา่ราคาทุน
ขายสินคา้และวสัดุสาํนกังาน ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
ค่าอาหารท่ีพกัฝึกอบรมพนกังาน ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
ดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ 6 ต่อปี

3. บริษทั โมโตร่า จาํกดั * กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั รับเงินสนบัสนุนกิจกรรม ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
ค่าถ่ายทอดสดและค่าผลิตรายการ ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน

4. บริษทั ยาชิโยดา อลัลอย วีล จาํกดั กรรมการร่วมกนั รับจา้งพิมพง์าน ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน

5. บริษทั คูดี จาํกดั กรรมการบริษทัดงักล่าวเป็น ค่าตกแต่งโครงสร้าง ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
     คู่สมรสของกรรมการบริษทั ค่าจา้งโฆษณา ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน

ตน้ทุนบริการอ่ืนๆ ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน

6. บริษทั ดรีม การาจ ดีไซน์ แอนด ์ กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั รับจา้งโฆษณา ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
     คอนสทรัคชัน่ จาํกดั รับค่าสนบัสนุน ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน

ขายสินคา้ ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน

7. นายปราจิน เอ่ียมลาํเนา กรรมการและผูถื้อหุน้ ดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ 6 ต่อปี

*  ในระหวา่งปี 2558   กรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทัไดถ้อนช่ือออกจากกรรมการและผูถื้อหุน้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแลว้

                                                            (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                                                                                   ( นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )
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25. รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั(ต่อ)
25.2 รายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
และ 2558  สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)
2559 2558

25.2.1  รายไดค้่าบริการ
บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั

- ใหบ้ริการพื้นท่ีจดังานแสดง 756,000.00 876,660.00
- รับจา้งโฆษณา 225,000.00 390,000.00
- รับจา้งพมิพง์าน 2,013,029.00 1,908,887.50

บริษทั ออโต ้- ไลฟ์  จาํกดั
- ใหบ้ริการพื้นท่ีจดังานแสดง 0.00 2,139,142.00
- ค่าสนบัสนุนการจดักิจกรรม 0.00 2,418,000.00
- รับจา้งโฆษณา 0.00 695,500.00
- รับจา้งพมิพง์าน 0.00 182,620.00

บริษทั ยาชิโยดา อลัลอย วลี จาํกดั
- รับจา้งพมิพง์าน 881,500.00 753,500.00

บริษทั ดรีม การาจ ดีไซน์ แอนด ์คอนสทรัคชัน่ จาํกดั
- รับจา้งโฆษณา 137,250.00 0.00

รวม 4,012,779.00 9,364,309.50

25.2.2  รายไดอ่ื้น
บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั

- ใหค้าํปรึกษาและบริหารจดัการ 1,424,227.12 7,112,000.00
- ค่าจดัทาํ ART WORK 338,400.00 287,000.94
- ขายสินคา้บาเทอร์และวสัดุสาํนกังาน 0.00 3,672,241.50

บริษทั ออโต ้- ไลฟ์  จาํกดั
- ใหค้าํปรึกษาและบริหารจดัการ 0.00 5,016,078.02
- ใหเ้ช่าสาํนกังานและบริการ 0.00 1,556,778.00
- ขายสินคา้บาเทอร์และวสัดุสาํนกังาน 0.00 106,460.00

นายปราจิน เอ่ียมลาํเนา - ดอกเบ้ียรับ 0.00 7,226,990.15
รวม 1,762,627.12 24,977,548.61

                           (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                              ( นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพรีะพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )   
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25.  รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั(ต่อ)
(หน่วย : บาท)

2559 2558
25.2.3  ตน้ทุนบริการ

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั
- ค่าท่ีพกั อาหารและเคร่ืองด่ืมในการจดักิจกรรม 100,000.00 441,419.40

บริษทั ออโต ้- ไลฟ์ จาํกดั
- ค่าถ่ายทอดสดและค่าผลิตรายการ 0.00 8,874,499.00

บริษทั โมโตร่า จาํกดั 
- ค่าถ่ายทอดสดและค่าผลิตรายการ 0.00 200,000.00

บริษทั คูดี จาํกดั
- ค่าตกแต่งโครงสร้าง 0.00 8,820,302.50
- ตน้ทุนบริการอ่ืนๆ 0.00 265,441.00

รวม 100,000.00 18,601,661.90

25.2.4  ค่าใชจ่้ายในการขาย
บริษทั ออโต ้- ไลฟ์ จาํกดั

- ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 0.00 7,380,401.89
บริษทั คูดี จาํกดั

- ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 0.00 8,077,362.50
รวม 0.00 15,457,764.39

25.2.5  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร
บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั

- ค่าท่ีพกั อาหารและเคร่ืองด่ืมสาํหรับฝึกอบรมพนกังาน 0.00 850,420.56
รวม 0.00 31,765,949.34

25.2.6  ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารสาํคญั
ผลประโยชน์ระยะสั้น 33,334,912.00 24,915,000.00
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 365,449.00 133,037.84
รวม 33,700,361.00 25,048,037.84

                           (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                              ( นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพรีะพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )   
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25.  รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั(ต่อ)
25.3 รายการในงบแสดงฐานะการเงิน

ยอดคงคา้งกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี
(หน่วย : บาท)

2559 2558
25.3.1  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน

ลูกหน้ีการคา้
บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั  จาํกดั 1,657,501.69 797,178.90
บริษทั ยาชิโยดา อลัลอย วลี จาํกดั 851,987.50 0.00

2,509,489.19 797,178.90
ลูกหน้ีอ่ืน

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั  จาํกดั
   - ใหค้าํปรึกษาและบริหารจดัการ 1,523,923.20 1,168,440.00
   - ค่าขายสินคา้และวสัดุสาํนกังาน 0.00 12,470.85
   - รายไดค้า้งรับ 0.00 30,000.00

1,523,923.20 1,210,910.85
รวม 4,033,412.39 2,008,089.75

25.3.3  เงินใหกู้ย้มืระยะยาว  
พนกังานบริษทั 952,056.00 1,346,911.00

952,056.00 1,346,911.00

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

1 มกราคม 2559 ใหกู้เ้พิม่ รับชาํระคืน 31 ธนัวาคม 2559
พนกังานบริษทั 1,346,911.00 688,623.00 (1,083,478.00) 952,056.00

1,346,911.00 688,623.00 (1,083,478.00) 952,056.00

26. ข้อมูลเพิม่เตมิเก่ียวกับกระแสเงนิสด
26.1 รายการไม่กระทบเงินสด สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  มีรายละเอียดดงัน้ี

26.1.1 บริษทัโอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน(สินคา้บาเทอร์) เป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จาํนวน 2.03 ลา้นบาท 
26.1.2 บริษทัรับชาํระหน้ีจากลูกหน้ีการคา้เป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้จาํนวน 1.00 ลา้นบาท
26.1.3 บริษทัโอนท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดินบางส่วน เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน จาํนวน 32.24 ลา้นบาท
26.1.4 บริษทัโอนอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชร้อการขายเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน สุทธิจาํนวน 0.36 ลา้นบาท

                           (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                              ( นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพรีะพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )   
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26. ขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกบักระแสเงินสด(ต่อ)
26.2 รายการไม่กระทบเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  มีรายละเอียดดงัน้ี

26.2.1  บริษทัโอนสินคา้คงเหลือ(สินคา้บาเทอร์) เป็นสินทรัพยถ์าวรจาํนวน 0.31 ลา้นบาท  
26.2.2 บริษทัซ้ืออุปกรณ์จาํนวน 0.19 ลา้นบาท แสดงไวเ้ป็นเจา้หน้ีอ่ืนค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร

27. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้
27.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558  บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตเก่ียวกบัสญัญาเช่าและบริการ 

ดงัต่อไปน้ี
(หน่วย : บาท)

2559 2558
ถึงกาํหนดภายใน 1 ปี 2,363,097.72 5,617,359.05
ถึงกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 904,846.43 3,118,800.56
รวม 3,267,944.15 8,736,159.61

27.2 บริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าท่ีปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญปีละประมาณ 5 ลา้นบาท โดยสญัญามีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี  
เม่ือส้ินสุดอายสุญัญา หากไม่มีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดบอกเลิกใหถื้อวา่ต่อสญัญาโดยอตัโนมติั

27.3 บริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าสนบัสนุนการดาํเนินงานใหแ้ก่สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย(สมาคมฯ) ซ่ึงเป็น
ผูร่้วมจดังานแสดงยานยนต ์ " Bangkok International Motor Show"  กบับริษทั     และเป็นสมาชิกของ  Organisation
International Des Constructeurs D'Automobiles (OICA) ซ่ึงเป็นองคก์รสากลระหวา่งประเทศ  และไดใ้หก้ารรับรอง
มาตรฐานการจดังานแสดงยานยนตด์งักล่าวทุกๆ 2 ปี    โดยบริษทัจะจ่ายเงินสนบัสนุนดงักล่าวใหส้มาคมฯ   จาํนวน
5 ลา้นบาท สาํหรับปีท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานจาก OICA  และจาํนวน 4 ลา้นบาท สาํหรับปีท่ีไม่ไดรั้บการรับรอง
มาตรฐาน

27.4 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใหธ้นาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้ากบัการไฟฟ้านครหลวง     จาํนวน
0.31 ลา้นบาท การทาํสญัญาซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัจากบริษทัเอกชนแห่งหน่ึงจาํนวน 0.10 ลา้นบาท การฝากส่งไปรษณีย์
เป็นรายเดือนกบั บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั จาํนวน 0.01 ลา้นบาท รวมจาํนวน 0.42 ลา้นบาท คํ้าประกนัโดยเงินฝาก
ประจาํของบริษทั ตามหมายเหตุ 8   

                           (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                              ( นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพรีะพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )   
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28. ข้อมูลเก่ียวกับการดาํเนินงานจําแนกตามส่วนงาน
ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทั  ท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ดาํเนินงานไดรั้บ และสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงาน และ
ประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินการของบริษทัคือ กรรมการ
ผูจ้ดัการของบริษทั
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558  มีดงัน้ี  

(หน่วย : บาท)

งานกิจกรรม ส่ือโฆษณา รับจา้งพิมพ์ รวม
รายไดจ้ากการขายและบริการ 624,517,416.62 75,897,421.83 52,201,889.49 752,616,727.94
ตน้ทุนขายและบริการ (319,478,845.85) (69,062,944.98) (46,229,439.69) (434,771,230.52)
กาํไรขั้นตน้ 305,038,570.77 6,834,476.85 5,972,449.80 317,845,497.42
รายไดอ่ื้น 9,018,392.95
ค่าใชจ่้ายในการขาย (51,095,089.65)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (124,296,439.21)
กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 151,472,361.51
ตน้ทุนทางการเงิน (2,160,040.07)
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 149,312,321.44
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (29,710,370.36)
กาํไรสาํหรับปี 119,601,951.08
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
      สาํหรับภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (9,919,300.00)
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 1,983,860.00
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี (7,935,440.00)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 111,666,511.08

                   (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                     ( นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559
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28. ขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงาน(ต่อ)
(หน่วย : บาท)

งานกิจกรรม ส่ือโฆษณา รับจา้งพิมพ์ รวม
รายไดจ้ากการขายและบริการ 635,576,731.67 82,500,438.89 58,406,976.67 776,484,147.23
ตน้ทุนขายและบริการ (301,194,665.19) (78,878,855.66) (47,456,224.11) (427,529,744.96)
กาํไรขั้นตน้ 334,382,066.48 3,621,583.23 10,950,752.56 348,954,402.27
รายไดอ่ื้น 31,396,938.82
ค่าใชจ่้ายในการขาย (78,371,753.86)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (135,622,116.88)
กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 166,357,470.35
ตน้ทุนทางการเงิน (3,351,875.76)
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 163,005,594.59
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (36,915,029.06)
กาํไรสาํหรับปี 126,090,565.53

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2559 และ 2558  บริษทัมีสินทรัพยร์วม ดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

2559 2558
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   133,480,510.19 163,575,027.67
สินทรัพยอ่ื์น 584,722,206.15 485,141,012.73
รวมสินทรัพย์ 718,202,716.34 648,716,040.40

29. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน
29.1 นโยบายการบญัชี

รายละเอียดของนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  วิธีการท่ีใช ้ ซ่ึงรวมถึงเกณฑใ์นการรับรู้และวดัมูลค่าท่ีเก่ียวกบั
สินทรัพย ์และหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภท ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.19

                   (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                     ( นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )

- 43 -

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (ปรับปรุงใหม่)



29. การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน(ต่อ)
29.2 ความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือ

บริษทัมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน         เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั อยา่งไรกต็ามเน่ืองจากบริษทัมีนโยบายการใหสิ้นเช่ือท่ีระมดัระวงั นอกจากน้ีลูกหน้ีของบริษทั
ประกอบดว้ยลูกหน้ีหลายราย     ดงันั้นจึงคาดวา่จะไม่ไดรั้บความเสียหายอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากการเกบ็หน้ี  
จาํนวนสูงสุดท่ีบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือ   คือ มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีหกัดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสยั
จะสูญท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน

29.3 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย
ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต การเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด    บริษทัมีความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย
เน่ืองจากเงินฝากธนาคาร  เงินเบิกเกินบญัชี  เงินกูย้มืระยะสั้น  และเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  มีอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวั

29.4 ราคายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ี
การคา้และลูกหน้ีอ่ืน  เงินลงทุนในตราสารหน้ี  เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั หน้ีสินทางการเงิน
ท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน      ประกอบดว้ย     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน รายไดรั้บล่วงหนา้  เงินกูย้มืระยะยาว และหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน     ราคา
ตามบญัชีของสินทรัพย ์และหน้ีสินทางการเงินตามท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559
 มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ

30. การบริหารจัดการทุน
วตัถุประสงคข์องบริษทัในการบริหารทางการเงิน คือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง
 และการดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558  งบการเงินแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.81  และ 1.28  ตามลาํดบั

                   (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                     ( นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )
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31. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่
งบการเงินสาํหรับปี สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ไดมี้การจดัประเภทรายการบญัชีใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้ง
กบัการแสดงรายการในงบการเงิน สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)
ตามท่ีเคย จดัประเภทใหม่ แกไ้ขขอ้ผดิพลาด ตามท่ี

รายงานไวเ้ดิม เพ่ิมข้ึน(ลดลง) เพ่ิมข้ึน(ลดลง) รายงานใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 342,422,102.16 (188,708,365.21) 0.00 153,713,736.95
เงินลงทุนชัว่คราว 0.00 188,708,365.21 0.00 188,708,365.21

342,422,102.16 0.00 0.00 342,422,102.16
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
ตน้ทุนขายและบริการ 424,351,551.66 3,178,193.30 0.00 427,529,744.96
ค่าใชจ่้ายในการขาย 69,047,056.28 9,324,697.58 0.00 78,371,753.86
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 143,326,435.94 (12,384,319.06) 4,680,000.00 135,622,116.88
ตน้ทุนทางการเงิน 3,470,447.58 (118,571.82) 0.00 3,351,875.76

640,195,491.46 (00.00) 4,680,000.00 644,875,491.46

32. ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผดิพลาดทางการบัญชี
บริษทัมีการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทางบญัชีเร่ืองการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์  เน่ืองจากในปี 2558 และ 2557  ผูถื้อหุน้ใหญ่
ของบริษทัไดมี้การขายหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้รายใหม่ ในราคาหุน้ละ 0.60 บาท      ซ่ึงการขายหุน้ดงักล่าวเป็นการขายตํ่ากวา่
มูลค่ายติุธรรมของหุน้    จึงเขา้เง่ือนไขการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์      ซ่ึงราคาประเมินมูลค่าหุน้  ณ  วนัท่ีขายของเดือน
เมษายน 2558   คาํนวณโดยผูป้ระเมินอิสระโดยวิธีส่วนลดกระแสเงินสด  มีมูลค่าเท่ากบั 2.94 บาทต่อหุน้     ตามรายงาน
การประเมินมูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญัเดือนมิถุนายน 2559 ส่วนมูลค่าหุน้ ณ วนัท่ีขายของเดือนตุลาคม 2557  คาํนวณ
โดยผูบ้ริหารโดยใชว้ิธีเช่นเดียวกบัผูป้ระเมินอิสระ มีมูลค่าเท่ากบั 2.81 บาทต่อหุน้ จึงรับรู้ค่าใชจ่้ายสาํหรับส่วนต่างราคา
ดงักล่าว 2.34 บาทต่อหุน้ และ 2.21 บาทต่อหุน้ ตามลาํดบั รวมจาํนวน 4.68 ลา้นบาท และ 105.88 ลา้นบาท ตามลาํดบั

                            (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                              ( นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )
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32. ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทางการบญัชี(ต่อ)
ผลจากการแกไ้ขรายการขอ้ผดิพลาดจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ส่งผลกระทบต่อรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบังบการเงิน สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  และ 2557 ดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

ตามท่ีแสดงไวเ้ดิม ผลกระทบ ปรับปรุงใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 0.00 110,561,100.00 110,561,100.00
กาํไร(ขาดทุน)สะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,636,223.07 (110,561,100.00) (105,924,876.93)

4,636,223.07 0.00 4,636,223.07
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 143,326,435.94 4,680,000.00 148,006,435.94
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 130,770,565.53 (4,680,000.00) 126,090,565.53

274,097,001.47 0.00 274,097,001.47

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.26 (0.01) 0.25

(หน่วย : บาท)

ตามท่ีแสดงไวเ้ดิม ผลกระทบ ปรับปรุงใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 0.00 105,881,100.00 105,881,100.00
กาํไร(ขาดทุน)สะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,865,657.54 (105,881,100.00) (102,015,442.46)

3,865,657.54 0.00 3,865,657.54
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 135,268,795.69 105,881,100.00 241,149,895.69
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 137,900,793.77 (105,881,100.00) 32,019,693.77

273,169,589.46 0.00 273,169,589.46

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.28 (0.21) 0.06

33. การอนุมตัิงบการเงนิ
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัจากกรรมการผูมี้อาํนาจใหเ้ผยแพร่ในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560

                            (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                              ( นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )
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