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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

ความเห็น 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)ซ่ึงประกอบดว้ยงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้
ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมาย
เหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
 
ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงินขา้งต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั 
(มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น
วรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความ
เป็นอิสระจากบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณ
อ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและ
เหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 
เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ
ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของ 
การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็น
แยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  

การรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการ และวิธีการตรวจสอบท่ีสาํคญั มีดงัน้ี 
เน่ืองจากบริษทัมีรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจหลกัหลายประเภท ทั้งรายไดจ้ากการขาย และรายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการ ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.1 ซ่ึงอาจเกิดความผิดพลาดจากการรับรู้
รายไดใ้นส่วนของรายไดจ้ากการให้บริการแต่ละประเภท มีจุดรับรู้รายไดท่ี้แตกต่างกนั และเป็นรายได้
ส่วนใหญ่ จึงมีความเส่ียงท่ีบริษทัไดรั้บขอ้มูล และรับรู้ซ่ึงรายไดไ้ม่ถูกตอ้ง ดงันั้นขา้พเจา้จึงพิจารณาเป็น
เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 
  
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการของบริษทั โดยการ 

 ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจร

รายได ้โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ทาํความเขา้ใจ และเลือกตวัอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบติั

ตามการควบคุมท่ีบริษทัออกแบบไว ้

 สุ่มตรวจสอบสัญญาและเอกสารประกอบรายการระหว่างปี และช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี 

เพ่ือตรวจสอบการเกิดข้ึนจริงของรายการและความถูกตอ้งของการบนัทึกรายการว่าเป็นไปตาม

นโยบายการรับรู้รายไดข้องบริษทั 

 สอบทานใบลดหน้ีท่ีบริษทัออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 

 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย  เพ่ือตรวจสอบความผิดปกติท่ีข้ึนของ

รายการตลอดรอบระยะเวลาโดยเพาะรายการบญัชีท่ีผา่นใบสาํคญัทัว่ไป 

 ตรวจสอบเอกสารเก่ียวกบัการให้ส่วนลดท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อาํนาจ สุ่มทดสอบกบัเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้ง และทดสอบความถูกตอ้งในการคาํนวณ 

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงขา้พเจา้ไดรั้บก่อนวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
และขอ้มูลอ่ืนในรายงานประจาํปีส่วนท่ีเหลือ ซ่ึงคาดวา่จะถูกเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบ
บญัชี 
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ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความ
ขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่ามีการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 
หากในการปฏิบติังานขา้งตน้ต่อขอ้มูลอ่ืนท่ีขา้พเจา้ไดรั้บก่อนวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี ขา้พเจา้สรุปได้
ว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งรายงานขอ้เท็จจริงนั้น ทั้งน้ี 
ขา้พเจา้ไม่พบวา่มีเร่ืองดงักล่าวท่ีตอ้งรายงาน 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการกํากับดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถ
จดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 
 
ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดาํเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ
บริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่าง
สมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกนัว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป 
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่ง 
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สมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบ
การเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ
เพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือ
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการ
ทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดง
ขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และจากหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของ
บริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลใน
งบการเงินท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงาน
ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้
บริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบ
การเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
หรือไม่ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสาํคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ
การตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมี
นยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ได้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้ งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสําคญัมากท่ีสุดใน
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบั
เร่ืองดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใน
รายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
 
                                                                                        บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
 
 
 (นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร) 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8125 

 
วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2561 



(หน่วย : บาท)
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2560 2559

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 413,988,568.84 60,265,397.72
เงินลงทุนชัว่คราว 5 330,159,679.92 363,285,916.88
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 6 156,619,047.10 106,119,205.15
สินคา้คงเหลือ 7 5,910,736.13 6,791,723.62
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 906,678,031.99 536,462,243.37
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 8 5,423,300.00 5,423,300.00
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 9 0.00 1,000,000.00
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10 355,593.00 952,056.00
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11 32,239,860.10 32,239,860.10
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 130,130,230.69 133,480,510.19
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 3,597,161.47 2,873,485.83
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14.1 4,053,414.92 2,838,136.52
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,418,696.96 2,933,124.33
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 178,218,257.14 181,740,472.97
รวมสินทรัพย์ 1,084,896,289.13 718,202,716.34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

ขอรับรองวา่รายการขา้งตน้เป็นความจริงและถูกตอ้งทุกประการ

                   (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                           (นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา)
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บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560



(หน่วย : บาท)
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559

หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 15 55,400,781.45 67,672,164.26
รายไดรั้บล่วงหนา้ 16 256,639,374.77 199,236,900.77
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17 780,934.80 9,156,963.03
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 7,957,327.43 7,082,868.48
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 320,778,418.45 283,148,896.54
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว 18 0.00 18,302,574.70
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 19 0.00 780,934.80
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 20 22,208,497.06 19,667,576.15
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 22,208,497.06 38,751,085.65
รวมหนีสิ้น 342,986,915.51 321,899,982.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)
- 2 -

งบแสดงฐานะการเงนิ(ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560



(หน่วย : บาท)
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ 2560 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน 22
    หุน้สามญั 600,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 300,000,000.00 300,000,000.00
    ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 600,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 300,000,000.00
    หุน้สามญั 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 250,000,000.00
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 21 110,561,100.00 110,561,100.00
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 23 285,434,649.17 0.00
กาํไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 24 30,000,000.00 30,000,000.00

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 15,913,624.45 5,741,634.15
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 741,909,373.62 396,302,734.15
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,084,896,289.13 718,202,716.34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                   (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                           (นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา)
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บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ(ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560



(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 2560 2559

รายไดจ้ากการขายหรือการใหบ้ริการ 814,918,164.42 752,616,727.94
ตน้ทุนขายหรือตน้ทุนการใหบ้ริการ (485,130,854.75) (434,771,230.52)
กําไรขั้นต้น 329,787,309.67 317,845,497.42
รายไดอ่ื้น 9,140,130.29 9,018,392.95
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (50,859,208.66) (51,095,089.65)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (112,884,002.35) (124,296,439.21)
ตน้ทุนทางการเงิน (1,275,389.60) (2,160,040.07)
กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 173,908,839.35 149,312,321.44
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14.3 (33,736,849.05) (29,710,370.36)
กําไรสําหรับปี 140,171,990.30 119,601,951.08 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน : -

กาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 20.3 0.00 (9,919,300.00)
    ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 14.4 0.00 1,983,860.00

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี 0.00 (7,935,440.00)
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 140,171,990.30 111,666,511.08

กําไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.28                       0.24                       
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หน่วย : หุน้) 600,000,000         500,000,000         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                   (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                       ( นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )
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บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560



ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่า กาํไร(ขาดทุน)สะสม รวม
หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั  (ทั้งที่จดัสรรและ

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 250,000,000.00 0.00 110,561,100.00 (75,924,876.93) 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 0.00 110,561,100.00 35,741,634.15 396,302,734.15
เพิ่มทุน 22 50,000,000.00 50,000,000.00
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 23 285,434,649.17 285,434,649.17
เงินปันผล 25 (130,000,000.00) (130,000,000.00)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี  140,171,990.30 140,171,990.30
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 300,000,000.00 285,434,649.17 110,561,100.00 45,913,624.45 741,909,373.62

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

ส่วนเกินทุนจาก
การจ่ายโดยใชหุ้น้

เป็นเกณฑ์
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560

(หน่วย : บาท)



(หน่วย : บาท)
2560 2559

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสาํหรับปี 140,171,990.30 119,601,951.08
รายการปรับปรุง
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว (406,015.70) 0.00
หน้ีสูญ 506,587.84 4,260,746.00
หน้ีสงสัยจะสูญ 352,285.20 6,305,747.99
(โอนกลบั)ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,798,977.87) (8,950,330.92)
(โอนกลบั)ประมาณการรับคืนสินคา้ (1,284,437.13) (348,732.62)
ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้ลดลง 539,977.77 977,612.55
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย 12,131,394.61 11,802,556.27
ขาดทุนจากการขายสินทรัพยถ์าวร 292,353.56 2,979,625.36
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจ่าย 541,646.39 1,325,829.92
ขาดทุนจากการขายสินคา้อ่ืน 0.00 671,982.63
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 118,122.50 119,217.29
ประมาณการผลประโยชนพ์นกังาน 2,540,920.91 2,260,161.24
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1,275,389.60 2,160,040.07
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 33,736,849.05 29,710,370.36

187,718,087.03 172,876,777.22 
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน(เพ่ิมข้ึน) ลดลง (47,275,299.99) 2,691,002.76
สินคา้คงเหลือ(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 341,009.72 3,929,887.13
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (163,421.75) 1,764,565.04
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (13,266,555.81) 17,437,585.62 
รายไดรั้บล่วงหนา้เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 57,402,474.00 (61,146,130.81)
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 184,756,293.20 137,553,686.96 
จ่ายดอกเบ้ีย (1,275,389.60) (2,160,040.07)
จ่ายภาษีเงินได้ (34,077,669.50) (31,952,155.86)

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 149,403,234.10 103,441,491.03

                   (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                       ( นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )
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งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560



(หน่วย : บาท)
2560 2559

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงินสดจ่ายเงินลงทุนชัว่คราว 33,532,252.66 (174,577,551.67)
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,000,000.00 0.00
เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 766,463.00 1,083,478.00
เงินสดจ่ายใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (170,000.00) (688,623.00)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 221,606.54 453,743.19 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (7,279,781.82) (12,116,383.55)
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,725,715.80) (946,058.00)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 26,344,824.58 (186,791,395.03)
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (26,755,116.07) (9,444,959.24)
เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (704,420.66) (653,475.99)
เงินสดรับจากหุน้สามญั 335,434,649.17 0.00
เงินสดจ่ายเงินปันผล (130,000,000.00) 0.00

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ 177,975,112.44 (10,098,435.23)
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 353,723,171.12 (93,448,339.23)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 60,265,397.72 153,713,736.95
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดส้ินปี 413,988,568.84 60,265,397.72
     
การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดเพ่ิมเติม ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 30

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

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

เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2525  แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2557 

สถานประกอบการสาํนกังานใหญ่  เลขท่ี 4/299  หมู่ท่ี 5 ซอยลาดปลาเคา้ 66  ถนนลาดปลาเคา้ แขวงอนุสาวรีย ์ 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 : 1.  ธุรกิจใหบ้ริการพื้นท่ีจดังานแสดงสินคา้ และจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด
2.  ธุรกิจใหบ้ริการโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ ์โฆษณาส่ือโทรทศันแ์ละเวบ็ไซต ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยานยนต์
     ผลิตและจาํหน่ายหนงัสือ   
3.  ธุรกิจรับจา้งพิมพ์

ผูถื้อหุน้รายใหญ่  กลุ่มเอ่ียมลาํเนา โดยถือหุน้ในอตัราร้อยละ 63.14  (2559 : ร้อยละ 89.77)

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
2.1 เกณฑก์ารถือปฏิบติั

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน        รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดย
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ (“สภาวิชาชีพบญัชี”)         กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์   ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560     เร่ืองการจดัทาํและส่งงบการเงินและรายการเก่ียวกบั
ฐานะการเงิน    และผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน  พ.ศ.  2560         โดยรูปแบบการนาํเสนองบการเงิน
ไม่แตกต่างอยา่งมีสาระสาํคญัจากประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 เร่ืองกาํหนดรายการยอ่
ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559

                             (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                                      (นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา)
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บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั     ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2560  ทุกฉบบัมาถือปฏิบติั     การนาํมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าว     ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อนโยบายการบญัชี 
วิธีการคาํนวณและผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษทั

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้       สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป   และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินน้ี     มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 35

2.2 เกณฑก์ารวดัมูลค่า

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน

2.3 สกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและนาํเสนองบการเงิน  
งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดแสดงเป็นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน

2.4 การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการ
ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติฐานหลายประการ      ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ี
เก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง     การปรับประมาณ  
การทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป

2.4.1  การใชดุ้ลยพินิจ
           ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชดุ้ลยพินิจในการเลือกนโยบายการบญัชี ซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินท่ีรับรู้
           ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี

หมายเหตุขอ้ 19 หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน

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

2.4.2  การประมาณการขอ้สมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
          ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีสาํคญัซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีเป็นเหตุใหต้อ้งมีการ
          ปรับปรุงจาํนวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี

หมายเหตุขอ้ 6 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ
หมายเหตุขอ้ 7 มูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนจากสินคา้คงเหลือ
หมายเหตุขอ้ 12, 13 ขอ้สมมติฐานสาํหรับการประมาณการในการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต 
หมายเหตุขอ้ 12 การประมาณอายกุารใชง้านและมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์
หมายเหตุขอ้ 13 การประมาณอายกุารใชง้านและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภาย

ใตสั้ญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน
หมายเหตุขอ้ 14 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
หมายเหตุขอ้ 20 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน
หมายเหตุขอ้ 21 การวดัมูลค่าของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์
หมายเหตุขอ้ 31 ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

2.5 การวดัมูลค่ายติุธรรม
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัหลายขอ้กาํหนดใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน

บริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมินมูลค่า
ซ่ึงมีความรับผดิชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีมีนยัสาํคญั   รวมถึงการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3  และรายงาน
โดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน

ผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนยัสาํคญัอยา่งสมํ่าเสมอ 
หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพื่อวดัมูลค่ายติุธรรม   เช่น ราคาจากนายหนา้หรือการตั้งราคา  ผูป้ระเมินได้
ประเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่า      รวมถึงการจดัระดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรมว่าเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม

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

เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน       บริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี

• ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง)           ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อยา่งเดียวกนั

• ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ราคาท่ีสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพย์
นั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1)

• ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได)้

หากขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมขของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน     ถูกจดัประเภทลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม
ท่ีแตกต่างกนั การวดัมูลค่าโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมของ
ขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดท่ีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปน้ี
หมายเหตุขอ้ 5 เงินลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิด 
หมายเหตุขอ้ 11 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
หมายเหตุขอ้ 20 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน
หมายเหตุขอ้ 33 เคร่ืองมือทางการเงิน

                             (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                                      (นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา)
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3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคญั
3.1 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย

3.1.1 รายไดจ้ากการใหบ้ริการพื้นท่ีจดังานแสดงสินคา้รับรู้เม่ือใหบ้ริการเสร็จ โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาการให้
บริการหลงัจากหกัส่วนลดแลว้

3.1.2 รายไดจ้ากการบริการจดักิจกรรมรับรู้เม่ือใหบ้ริการเสร็จ   กรณีการจดักิจกรรมท่ีมีระยะเวลานานจะรับรู้ตามวิธี
อตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จ

3.1.3 รายไดบ้ริการโฆษณาส่ือส่ิงพิมพรั์บรู้เม่ือมีการวางจาํหน่าย       รายไดบ้ริการโฆษณาส่ือโทรทศันแ์ละเวบ็ไซต์
 รับรู้ตามระยะเวลาท่ีโฆษณาออกอากาศแลว้

3.1.4 รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับจา้งพิมพ ์รับรู้เม่ือใหบ้ริการเสร็จ
3.1.5 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัไดโ้อนความเส่ียง      และผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัของความเป็น

เจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้หลงัจากหกัสินคา้รับคืน
และส่วนลดแลว้     กรณีการขายท่ีมีเง่ือนไขในการรับคืนสินคา้ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด      บริษทัจะบนัทึก
ประมาณการรับคืนสินคา้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี  

3.1.6 รายไดจ้ากการฝากขายสินคา้กบัผูจ้ดัจาํหน่าย โดยมีเง่ือนไขการรับชาํระค่าสินคา้เม่ือผูจ้ดัจาํหน่ายไดข้ายสินคา้
ใหก้บัลูกคา้ บริษทัจะรับรู้เม่ือผูจ้ดัจาํหน่ายขายสินคา้ใหลู้กคา้แลว้

3.1.7 รายไดจ้ากการบริการอ่ืน รับรู้เม่ือการใหบ้ริการแลว้เสร็จ
3.1.8 รายไดด้อกเบ้ียรับ รับรู้ตามระยะเวลาท่ีควรไดรั้บ โดยคาํนวณจากเงินตน้และอตัราดอกเบ้ียท่ีระบุไว้
3.1.9 รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้าย รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง

3.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีความคล่องสูงซ่ึง 
ถึงกาํหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีนาํฝากและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้

3.3 เงินลงทุนชัว่คราว
เงินลงทุนชัว่คราวเป็นเงินลงทุนในเงินฝากสถาบนัการเงินซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนในระยะเวลาเกิน 3 เดือน  แต่ไม่เกิน
1 ปี แสดงดว้ยราคาทุน

เงินลงทุนชัว่คราวเป็นตราสารหน้ีซ่ึงเป็นหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พื่อคา้  จดัประเภทเป็น
สินทรัพยห์มุนเวียน   และแสดงในมูลค่ายติุธรรม     กาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่าหลกัทรัพยไ์ด้
บนัทึกในงบกาํไรขาดทุน

                             (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                                      (นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา)
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3.4 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญประมาณการข้ึนจากการเรียกเกบ็เงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเกบ็
เงินในอดีต และสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินและการวิเคราะห์อายหุน้ีหน้ีสูญท่ี   
เกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

3.5 สินคา้คงเหลือ
สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า   สินคา้สาํเร็จรูปแสดงมูลค่าใน
ราคาทุนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนตน้ทุนของวตัถุดิบ และวสัดุส้ินเปลืองแสดงมูลค่าในราคาทุนโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ีย
ถ่วงนํ้าหนกั  ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ   ตน้ทุนการผลิตท่ีใชใ้นการแปลงสภาพวตัถุดิบทางตรงให้
เป็นสินคา้สาํเร็จรูป โดยการปันส่วนของค่าใชจ่้ายการผลิตคงท่ีจะคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ

3.6 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน
เงินลงทุนในตราสารหน้ีซ่ึงบริษทัตั้งใจจะถือจนครบกาํหนด      แสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายหกัดว้ยค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
(ถา้มี) ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี 

3.7 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน หมายถึงอสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชนจ์ากรายไดค่้าเช่า หรือจากการเพิ่ม
ข้ึนของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั้งสองอยา่ง ซ่ึงแสดงไวใ้นราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า(ถา้มี)

3.8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ

ท่ีดินแสดงดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเผือ่การดอ้ยค่า(ถา้มี)

อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า(ถา้มี) โดยราคาทุนรวมถึงรายจ่าย
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสินทรัพยอ์ยูใ่นสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมใชง้าน 

ค่าซ่อมแซมและค่าบาํรุงรักษาจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนในระหว่างปีบญัชีท่ีเกิดรายการข้ึนส่วนตน้ทุนของการปรับปรุง
สินทรัพยใ์หดี้ข้ึนอยา่งสาํคญั ตน้ทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแทนส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร      และอุปกรณ์ตาม
ระยะเวลาท่ีกาํหนด บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์ และคิดค่าเส่ือมราคา
ทั้งน้ีสาํหรับกรณีท่ีมีการเปล่ียนแทน   และไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์    บริษทัจะตดัมูลค่า
ตามบญัชีของส่วนประกอบท่ีถูกเปล่ียนแทนออก

                             (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                                      (นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา)
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ค่าเส่ือมราคา
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ       คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดย
ประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ซ่ึงพิจารณาแต่ละส่วนประกอบแยกต่างหากจากกนั   เม่ือแต่ละส่วนประกอบนั้น

มีสาระสาํคญั และประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี
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

บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง
3.9 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีบริษทัซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม  และค่าเผือ่การ
ดอ้ยค่า(ถา้มี)   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนถูกตดัจาํหน่ายและบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ดงัน้ี
3.9.1  โปรแกรมคอมพิวเตอร์    ตดัจ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑร์ะยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ

นบัจากวนัท่ีอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน ภายในระยะเวลา 10 ปี
3.9.2  ค่าลิขสิทธ์ินิตยสาร ตดัจ่ายตามจาํนวนเล่มนิตยสารตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาลิขสิทธ์ิ    โดยข้ึนอยูก่บัจาํนวนเล่ม

ท่ีผลิตในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี ภายใตร้ะยะเวลาท่ีระบุไวใ้นสัญญาลิขสิทธ์ิแต่ละฉบบั

ไม่มีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอยูร่ะหว่างพฒันา
3.10 การดอ้ยค่าของสินทรัพย์

บริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยป์ระเภทท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
สินคา้บาร์เทอร์ และค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นจะเกิดการดอ้ยค่า  โดยพิจารณาจากมูลค่าท่ีคาดว่า
จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หากมีราคาตํ่ากว่าราคาตามบญัชี ถือว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า ซ่ึงจะรับรู้ผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าดงักล่าวในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ   และจะบนัทึกกลบัรายการจากการดอ้ยค่า   เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าการดอ้ยค่า
นั้นไม่มีอยูอี่กต่อไปหรือยงัคงมีอยูแ่ต่เป็นไปในทางท่ีลดลง

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใด จะสูงกว่า 
และจะประมาณจากสินทรัพยแ์ต่ละรายการหรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แต่กรณี

                             (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                                      (นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา)
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3.11 สัญญาเช่าระยะยาว - สัญญาเช่าการเงิน
สินทรัพยท่ี์เช่า
การเช่าซ่ึงบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ไดจ้ดัประเภท
เป็นสัญญาเช่าการเงิน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรม   
หรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า  แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่าหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม   
และค่าเผือ่การดอ้ยค่า      ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน   และส่วนท่ีจะหกัจากหน้ีตามสัญญา
เพื่อทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสาํหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรง
ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ตน้ทุนทางการเงิน
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึนยกเวน้
ในกรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์       อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหาก่อสร้าง   
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะนาํมาใชเ้องหรือเพื่อขาย ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าการ
เงินบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง

3.12 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
3.12.1  ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั

บริษทับนัทึกภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัตามจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายในแต่ละงวดเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
และคาํนวณภาษีเงินไดต้ามท่ีกาํหนดไวใ้นประมวลรัษฎากร

3.12.2 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
บริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์และหน้ีสิน
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพย ์และหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น       โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผล
บงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ และรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความ
เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอ      ท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กั
ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น   

                             (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                                      (นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา)
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บริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน และจะปรับลด
มูลค่าตามบญัชีดงักล่าว     หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์  

บริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้   หากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีได้
บนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้

3.13 กาํไรต่อหุน้
กาํไรต่อหุน้ท่ีแสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเป็นกาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน ซ่ึงคาํนวณโดยการหารยอดกาํไรสาํหรับ
ปีดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่าย และเรียกชาํระแลว้ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั         

3.14 ประมาณการทางบญัชี
การจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชป้ระมาณการ และการตั้งขอ้สมมติฐาน
บางประการ  ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงไวใ้นงบการเงิน    และการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงภายหลงัอาจแตกต่างไปจากจาํนวนเงินท่ีประมาณไว้

3.15 ประมาณการหน้ีสิน
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้กต่็อเม่ือบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานในปัจจุบนัซ่ึงเป็น
ผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต      และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ
เพื่อจ่ายชาํระภาระผกูพนัดงักล่าว และสามารถประมาณจาํนวนภาระผกูพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ

3.16 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน
3.16.1 กองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังาน

บริษทัจดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ   ซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีไดก้าํหนดการจ่ายสมทบไว้
แลว้  สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องบริษทั    และไดรั้บการบริหารโดยผู ้
จดัการกองทุนภายนอกกองทุนสาํรองเล้ียงชีพดงักล่าว  ไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนกังานและเงินสมทบ
จากบริษทั    เงินจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายใน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น

                             (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                                      (นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา)
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3.16.2 ผลประโยชนข์องพนกังาน
ภาระผกูพนัของบริษทัเก่ียวกบัผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน ไดบ้นัทึกในงบการเงินดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ท่ีประมาณการไว ้(Projected  Unit  Credit  Method)     ซ่ึงคาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาต  
โดยใชเ้ทคนิคการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั(Actuarial Technique) อนัเป็นประมาณการจาก
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคต          และคาํนวณคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียของ
พนัธบตัรรัฐบาลท่ีมีกาํหนดเวลาใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของหน้ีสินดงักล่าว     โดยประมาณการกระแสเงินสดท่ี 
คาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือนพนกังาน  อตัราการลาออก  อายงุาน     และปัจจยัอ่ืน
กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงประมาณการ    จะรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน   สาํหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น   ส่วนค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชนพ์นกังานจะบนัทึกในกาํไร    หรือ
ขาดทุน เพื่อกระจายตน้ทุนดงักล่าวตลอดระยะเวลาของการจา้งงาน 

3.17 รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั  หรือถูกควบคุมโดยบริษทั
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้มหรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั

         หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง   หรือทางออ้มหรืออยู่
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั  รวมถึงบริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุน้บริษทัยอ่ย         และกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือ
เดียวกนั   นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      ยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง
ไม่ว่าทางตรง หรือทางออ้ม   และมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการ  หรือพนกังานของ
บริษทั      ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการบริษทัคาํนึงถึงเน้ือหาของ
ความสัมพนัธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

3.18   เคร่ืองมือทางการเงิน
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้
และลูกหน้ีอ่ืน เงินลงทุนในตราสารหน้ี เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะ
ส้ันจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน รายไดรั้บล่วงหนา้ เงินกูย้มืระยะยาว    และหน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่า
การเงิน        นโยบายการบญัชี เกณฑก์ารรับรู้ และการวดัมูลค่าสาํหรับแต่ละรายการไดมี้การเปิดเผยแยกตามแต่ละหวัขอ้
ท่ีเก่ียวขอ้ง

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

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย : บาท)

2560 2559
เงินสด 120,424.25 12,698.50
เงินฝากกระแสรายวนั 88,598.98 3,875,554.79
เงินฝากออมทรัพย์ 413,638,544.16 55,231,169.98
เงินฝากประจาํ 141,001.45 1,145,974.45
รวม 413,988,568.84 60,265,397.72

บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวน 23 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย MOR ต่อปี        และวงเงินกูย้มืระยะส้ันจาํนวน 25 ลา้นบาท 
อตัราดอกเบ้ีย MLR ต่อปี วงเงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยเงินฝากประจาํของบริษทั ตามหมายเหตุ 8  จดจาํนองท่ีดินพร้อม
ส่ิงปลูกสร้างบางส่วนกรรมสิทธ์ิของบริษทั ตามหมายเหตุ 12.2    ณ วนัส้ินงวดบริษทัไม่ไดใ้ชว้งเงินดงักล่าว 

5. เงินลงทุนช่ัวคราว
(หน่วย : บาท)

2560 2559
เงินลงทุนชัว่คราว

ยอดยกมาตน้ปี 0.00 0.00
เงินลงทุนเพิ่ม 310,000,000.00 0.00
จาํหน่ายออก (92,000,000.00) 0.00
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการ

เปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 546,841.26 0.00
ยอดคงเหลือส้ินปี 218,546,841.26 0.00 

เงินฝากประจาํประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา 111,612,838.66 363,285,916.88
รวม 330,159,679.92 363,285,916.88 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีเงินลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิยชต์ราสารรัฐตลาดเงิน พลสั  และบริษทัมีเงินฝากประจาํ
ประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา อาย ุ11 และ 12 เดือน     กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.90 - 1.48 ต่อปี 
(2559 : อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.80 -1.50 ต่อปี)     

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

6. ลูกหน้ีการค้า และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
(หน่วย : บาท)

2560 2559
ลูกหน้ีการคา้ 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 29.3.1) 650,617.78 2,509,489.19
ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลและกิจการอ่ืน 132,677,083.73 89,118,829.36
เชค็รับล่วงหนา้ 625,266.40 8,794,421.97

133,952,967.91 100,422,740.52
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (5,482,080.88) (7,928,773.55)
        ค่าเผือ่รับคืนสินคา้ (2,254,078.37) (3,538,515.50)
สุทธิ 126,216,808.66 88,955,451.47

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 29.3.1) 80,250.00 1,523,923.20
รายไดค้า้งรับ 9,483,784.69 1,352,200.44
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 19,042,139.04 12,433,460.20
อ่ืนๆ 1,796,064.71 1,854,169.84

30,402,238.44 17,163,753.68
รวม 156,619,047.10 106,119,205.15

บริษทัมีลูกหน้ีการคา้ แยกตามอายหุน้ีดงัน้ี (หน่วย : บาท)
2560 2559

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 32,070,387.04 64,034,146.94
เกินกาํหนดชาํระ

1 - 90 วนั 94,804,623.00 26,806,929.42
91 - 180 วนั 717,024.45 2,375,620.75
181- 365 วนั 884,949.30 1,787,865.42
มากกว่า 365 วนัข้ึนไป 5,475,984.12 5,418,177.99

รวม 133,952,967.91 100,422,740.52

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

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี มีดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

2560 2559
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญตน้ปี 7,928,773.55 10,573,356.48
เพิ่มข้ึน 352,285.20 6,305,747.99
หน้ีสูญท่ีตดัจาํหน่ายระหว่างปี (435,686.20) (3,724,260.72)
หน้ีสูญท่ีไดรั้บคืนระหว่างปี (2,363,291.67) (5,226,070.20)
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส้ินปี 5,482,080.88 7,928,773.55

7. สินค้าคงเหลือ
(หน่วย : บาท)

2560 2559
สินคา้สาํเร็จรูป 3,093,904.44 3,808,850.44
งานระหว่างทาํ 2,449,115.56 1,768,988.87
วตัถุดิบ 2,463,223.86 2,769,414.27

8,006,243.86 8,347,253.58
หกั การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (2,095,507.73) (1,555,529.96)
สุทธิ 5,910,736.13 6,791,723.62

รายการเคล่ือนไหวของการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี มีดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

2560 2559
ยอดยกมาตน้ปี 1,555,529.96           577,917.41                         
เพิ่มข้ึน 539,977.77              977,612.55                         
ยอดคงเหลือส้ินปี 2,095,507.73           1,555,529.96                      

8. เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระผูกพนั
บริษทันาํเงินฝากประจาํธนาคาร 2 แห่งรวมจาํนวน 5.42 ลา้นบาท โดยนาํเงินฝากประจาํ จาํนวน 5 ลา้นบาท  เป็นหลกัประกนั
เงินกูย้มืระยะส้ัน ตามหมายเหตุ 4   และจาํนวน 0.42 ลา้นบาท   เป็นหลกัประกนัใหธ้นาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัในการใช้
ไฟฟ้ากบัการไฟฟ้านครหลวง คํ้าประกนัการทาํสัญญาซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัจากบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง และคํ้าประกนัค่าฝากส่ง
ไปรษณียเ์ป็นรายเดือนกบับริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ตามหมายเหตุ 31.4

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

9. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน
บริษทั   มีเงินลงทุนในตราสารหน้ีประเภทหุน้กูด้อ้ยสิทธ์ิ  อาย ุ10 ปี จาํนวน 1.00  ลา้นบาท       ครบกาํหนดไถ่ถอนเดือน
ธนัวาคม 2565   อตัราผลตอบแทน ร้อยละ 4.375 ต่อปี และในปี 2560    บริษทัไดไ้ถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาวก่อนกาํหนด
ทั้งจาํนวน 

10. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน  จาํนวน 0.36 ลา้นบาท  กาํหนดชาํระคืนภายในระยะเวลา 2 ปี 
โดยหกัจากเงินเดือนและค่าจา้งรายเดือน    และไม่คิดดอกเบ้ียตามเง่ือนไขสวสัดิการพนกังาน(2559 : 0.95 ลา้นบาท)  ตาม
หมายเหตุ 29.3.3

11. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(หน่วย : บาท)

2560 2559
ยอดยกมาตน้ปี 32,239,860.10 0.00
รับโอน 0.00 32,239,860.10
ยอดคงเหลือส้ินปี 32,239,860.10 32,239,860.10

บริษทัมีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นท่ีดิน        ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   มีราคายติุธรรม จาํนวน 47.16 ลา้นบาท 
(2559 : 49.86 ลา้นบาท)  ราคายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดงักล่าว ใชร้าคาซ้ือขายท่ีดินบริเวณใกลเ้คียง

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

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หน่วย : บาท)
ที่ดิน อาคาร ส่วนปรับปรุง เครื่องตกแต่ง เครื่องจกัร เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ รวม

อาคาร เครื่องใช้ สาํนกังาน
ราคาทุน

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 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
ซื้อ 0.00 0.00 1,286,494.01 196,189.00 189,863.00 3,607,392.57 2,947,229.58 0.00 8,227,168.16
ตดัจาํหน่าย/ตดัจ่าย 0.00 (280,853.00) (50,247.03) (900.00) (418,976.15) (46,200.00) (426,631.00) (482,490.76) (1,706,297.94)
รับโอน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 355,397.13 0.00 0.00 355,397.13
โอนออก 0.00 0.00 0.00 0.00 (337,063.79) 0.00 0.00 0.00 (337,063.79)
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 61,868,013.23 94,676,393.71 7,995,872.94 6,848,832.45 53,436,697.32 11,415,193.01 26,597,428.07 35,827,130.78 298,665,561.51

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 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
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 0.00 1,798,870.92 754,554.29 532,844.87 1,864,582.95 1,613,330.83 2,232,300.75 2,266,749.84 11,063,234.45
ตดัจาํหน่าย/ตดัจ่าย 0.00 (168,511.80) 0.00 (555.84) (361,269.73) (46,192.00) (408,398.71) (188,823.31) (1,173,751.39)
รับโอน 0.00 0.00 0.00 0.00 309,486.90 0.00 0.00 309,486.90
โอนออก 0.00 0.00 0.00 0.00 (309,486.90) 0.00 0.00 0.00 (309,486.90)
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 0.00 66,038,916.87 3,887,806.04 5,390,163.99 47,733,534.35 3,560,822.92 19,938,780.01 21,985,306.64 168,535,330.82

มูลค่าสุทธิทางบญัชี
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

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 61,868,013.23 28,637,476.84 4,108,066.90 1,458,668.46 5,703,162.97 7,854,370.09 6,658,648.06 13,841,824.14 130,130,230.69

ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 2559 10,436,711.75

ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 2560 11,063,234.45

(ลงชื่อ)………………..…...................................................... ……………………………………………กรรมการ
                                             (นายอโณทยั   เอี่ยมลาํเนา)                             (นายพีระพงศ ์  เอี่ยมลาํเนา)
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
12.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   ราคาตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมซ่ึงไดรั้บการคิดค่าเส่ือม

ราคาเตม็มูลค่าแลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยูมี่จาํนวน 110.89 ลา้นบาท(2559 : 108.24 ลา้นบาท)
12.2 ณ 31 ธนัวาคม 2560  ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วน มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 43.25 ลา้นบาท  นาํไปใชเ้ป็นหลกัประกนั

สาํหรับเงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน(2559 : 92.29 ลา้นบาท)   ตามหมายเหตุ 4 
12.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตสั้ญญาเช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี จาํนวน 1.31 ลา้นบาท 

(2559 : 1.83 ลา้นบาท) ตามหมายเหตุ 19

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หน่วย : บาท)

โปรแกรม ลิขสิทธ์ิ-นิตยสาร โปรแกรม รวม
คอมพิวเตอร์ ระหวา่งติดตั้ง

ราคาทุน
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 3,138,992.00 381,160.24 484,608.00 4,004,760.24
เพ่ิมข้ึน 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
เพ่ิมข้ึน 1,791,835.80 0.00 0.00 1,791,835.80
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 5,876,885.80 0.00 484,608.00 6,361,493.80

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 711,487.89 0.00 0.00 711,487.89
เพ่ิมข้ึน 984,684.28 0.00 0.00 984,684.28
จาํหน่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 1,696,172.17 0.00 0.00 1,696,172.17
เพ่ิมข้ึน 1,068,160.16 0.00 0.00 1,068,160.16
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 2,764,332.33 0.00 0.00 2,764,332.33

มูลค่าสุทธิทางบญัชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2,388,877.83 0.00 484,608.00 2,873,485.83
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 3,112,553.47 0.00 484,608.00 3,597,161.47

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2559 984,684.28
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2560 1,068,160.16

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

14. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี / ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
14.1  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี

(หน่วย : บาท)
2560 2559

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 4,860,800.96 4,244,621.23
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (807,386.04) (1,406,484.71)
สุทธิ 4,053,414.92 2,838,136.52

14.2  รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย ์และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี มีดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี บนัทึกเป็น ณ วนัท่ี
 1 มกราคม กาํไรหรือ งบกาํไร 31 ธนัวาคม (รายจ่าย)/ 31 ธนัวาคม

2559 ขาดทุน หรือขาดทุน 2559 รายไดใ้น 2560
เบด็เสร็จ งบกาํไร

หรือขาดทุน
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 115,583.48 195,522.51 0.00 311,105.99 107,995.55 419,101.54
ประมาณการหน้ีสิน 
    - ผลประโยชน์พนกังาน 1,497,622.99 452,032.25 1,983,860.00 3,933,515.24 508,184.18 4,441,699.42

1,613,206.47 647,554.76 1,983,860.00 4,244,621.23 616,179.74 4,860,800.97
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

เงินลงทุนชัว่คราว 0.00 0.00 0.00 0.00 (81,203.14) (81,203.14)
ผลแตกต่างระยะเวลา
   - ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยถ์าวร (1,425,823.65) 39,893.91 0.00 (1,385,929.74) 698,582.63 (687,347.11)
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (8,737.63) (11,817.34) 0.00 (20,554.97) (18,280.83) (38,835.80)

(1,434,561.28) 28,076.57 0.00 (1,406,484.71) 599,098.66 (807,386.05)
สินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอการตดับญัชี - สุทธิ 178,645.19 675,631.33 1,983,860.00 2,838,136.52 1,215,278.40 4,053,414.92

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

14.3 ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  และ 2559  มีดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

2560 2559
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 34,952,127.45 30,386,001.69
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว (1,215,278.40) (675,631.33)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 33,736,849.05 29,710,370.36

14.4 ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  และ 2559  มีดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

ก่อนภาษี รายได้ สุทธิจาก ก่อนภาษี รายได้ สุทธิจาก
เงินได้ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ เงินได้ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้

 ภาษีเงินได้  ภาษีเงินได้
  ขาดทุนจากการประมาณการ

0.00 0.00 0.00 (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)

14.5 รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้ามารถแสดงได ้ดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

อตัราภาษี 2560 อตัราภาษี 2559
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้ 173,908,839.35 149,312,321.44

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20.00% 34,781,767.87 20.00% 29,862,464.29

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ :
เกณฑบ์ญัชีต่างจากเกณฑภ์าษี 78,544.19 0.00
รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ (256,887.28) 0.00
หน้ีสงสยัจะสูญโอนกลบั (398,552.98) 0.00
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 96,016.63 484,091.86
ค่าใชจ่้ายหกัไดเ้พิ่ม (564,039.38) (636,185.79)

(1,044,918.82) (152,093.93)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 19.40% 33,736,849.05 19.90% 29,710,370.36

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

ตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัสาํหรับภาระ
ผูกพนัผลประโยชน์

  - 18 -

2560 2559



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน (หน่วย : บาท)
2560 2559

เจา้หน้ีการคา้
เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลและกิจการอ่ืน 22,630,614.11 23,089,709.89
เช็คจ่ายล่วงหนา้ 1,813,313.33 0.00

24,443,927.44 23,089,709.89
เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บุคคลและกิจการอ่ืน 14,922,708.47 15,579,514.11
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 4,173,387.86 13,735,941.54
ภาษีขายรอเรียกเก็บ 8,388,137.79 5,172,093.68
เงินมดัจาํรับ 414,494.27 3,956,245.00
อ่ืน ๆ 3,058,125.62 6,138,660.04

30,956,854.01 44,582,454.37
รวม 55,400,781.45 67,672,164.26

16.  รายได้รับล่วงหน้า
(หน่วย : บาท)

2560 2559
รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าบริการพื้นท่ีงานมอเตอร์โชว์ 256,137,295.75 196,447,273.51
รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าบริการจดักิจกรรม 250,000.00 1,275,107.09
รายไดรั้บล่วงหนา้อ่ืนๆ 252,079.02 1,514,520.17
รวม 256,639,374.77 199,236,900.77

17.  ส่วนของหนีสิ้นระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี (หน่วย : บาท)
2560 2559

เงินกูย้มืระยะยาว (หมายเหตุ 18) 0.00 8,452,542.37
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (หมายเหตุ 19) 780,934.80 704,420.66
รวม 780,934.80 9,156,963.03

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

18. เงินกู้ยืมระยะยาว
(หน่วย : บาท)

2560 2559
เงินกูย้มืระยะยาว 0.00 26,755,117.07
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (หมายเหตุ 17) 0.00 (8,452,542.37)
สุทธิ 0.00 18,302,574.70

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวในระหวา่งปี มีดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

2560 2559
ยอดยกมาตน้ปี 26,755,116.07 36,200,076.31
จ่ายคืน (26,755,116.07) (9,444,960.24)
ยอดคงเหลือส้ินปี 0.00 26,755,116.07

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  บริษทัมีวงเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง รวมจาํนวน 61.74 ลา้นบาท
ชาํระเงินตน้งวดสุดทา้ยเดือนกนัยายน 2564   และชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน  โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR  และ MRR ต่อปี
คํ้าประกนัโดยจดจาํนองอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตามหมายเหตุ 11  และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างกรรมสิทธ์ิของบริษทั   
ตามหมายเหตุ 12.2    และคํ้าประกนัโดยกรรมการเตม็วงเงิน        และในปี 2560   บริษทัชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวก่อนครบ
กาํหนดทั้งจาํนวน พร้อมทั้งไถ่ถอนการจาํนองอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง

19.  หนีสิ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
(หน่วย : บาท)

2560 2559
หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 780,934.80 1,485,355.46
หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (หมายเหตุ 17) (780,934.80) (704,420.66)
สุทธิ 0.00 780,934.80

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

(หน่วย : บาท)

2560 2559 2560 2559
ภายใน 1 ปี 813,265.03 791,627.64 780,934.80 704,420.66
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 0.00 813,265.03 0.00 780,934.80

813,265.03 1,604,892.67 780,934.80 1,485,355.46
หกั ดอกเบ้ียจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิ (32,330.23) (119,537.21) 0.00 0.00
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 780,934.80 1,485,355.46 780,934.80 1,485,355.46

สินทรัพยภ์ายใตสั้ญญาเช่าทางการเงิน  ประกอบดว้ย (หน่วย : บาท)
2560 2559

ยานพาหนะ 2,802,462.45 2,802,462.45
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (1,488,378.64) (970,007.81)
สุทธิ 1,314,083.81 1,832,454.64

บริษทัมีสัญญาเช่าซ้ือยานพาหนะ 3 สัญญา โดยมีกาํหนดระยะเวลาผอ่นชาํระ 36-48 เดือน รวมเดือนละ 69,335.20 บาท 
ส้ินสุดสัญญาในปี 2561

20.  ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
20.1 การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังาน มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)
2560 2559

ยอดยกมาตน้ปี 19,667,576.15 7,488,114.91
ตน้ทุนบริการงวดปัจจุบนั 2,063,345.00 2,015,361.00
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 667,139.00 596,279.00
ผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่ายระหวา่งปี (189,563.09) (351,478.76)
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 0.00 9,919,300.00
ยอดคงเหลือส้ินปี 22,208,497.06 19,667,576.15

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

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงิน
ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย

  - 21 -



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

20.2 ค่าใชจ่้ายผลประโยน์พนกังานท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)
2560 2559

ตน้ทุนผลิตและบริการ 1,485,764.00 1,266,060.48
ค่าใชจ่้ายในการขาย 242,920.00 108,344.64
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,001,800.00 1,237,234.88
รวม 2,730,484.00 2,611,640.00

20.3 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน สาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)
2559

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

20.4 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน สาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2559 เกิดข้ึนจากขอ้สมมติฐานหลกั ดงัน้ี

(หน่วย : บาท)
2559

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

                           (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                                 (นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา)
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20.5 ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน สาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  และ 2559 (แสดงโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั) ดงัน้ี
อตัราคิดลด ร้อยละ 3.07
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 10.59
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน (ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการทาํงานของพนกังาน)
อตัรามรณะ ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2551
อตัราการทุพพลภาพ(ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2551)

20.6 การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อยา่งสมเหตุสมผล  ณ  วนัท่ีรายงาน    โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ  คงท่ีจะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ี
กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปน้ี

(หน่วย : บาท)

เพิ่มข้ึน ลดลง เพิ่มข้ึน ลดลง
อตัราคิดลด(เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.50) (1,015,354.00) 1,084,640.00 (975,384.00) 1,044,607.00
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.50) 1,201,849.00 (1,132,482.00) 1,048,742.00 (989,134.00)
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.50) (1,394,109.00) 1,499,616.00 (1,218,079.00) 1,308,721.00

แมว้า่การวเิคราะห์น้ีไม่ไดค้าํนึงการกระจายตวัแบบเตม็รูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว
แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ

21. ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ปี 2558 และ 2557   ผูถื้อหุน้ใหญ่รายหน่ึงของบริษทัไดท้าํการขายหุน้ส่วนตวัใหก้บัผูถื้อหุน้รายใหม่  จาํนวน 2  ลา้นหุน้ 
และ 47.91 ลา้นหุน้ ตามลาํดบั รวมทั้งหมด 49.91 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 0.60 บาท ซ่ึงตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมโดยบริษทัได ้
รับรู้ส่วนต่างของราคาขายและราคายติุธรรมไวใ้นบญัชีส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์    แสดงไวใ้นส่วน
ของผูถื้อหุน้  

 แสดงไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้  

                           (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                                 (นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา)
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22. ทุนเรือนหุ้น
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559   บริษทัมีทุนจดทะเบียนหุน้สามญั    จาํนวน 600 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็นทุน
จดทะเบียน จาํนวน 300.00 ลา้นบาท และทุนท่ีออกและชาํระแลว้ จาํนวน 500 ลา้นหุน้ เป็นจาํนวนเงิน 250.00 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 22-24 พฤศจิกายน 2560 บริษทัไดเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกจาํนวน 100 ลา้นหุน้
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ราคาเสนอขายหุน้ละ 3.50 บาท เป็นจาํนวนเงิน 350.00 ลา้นบาท บริษทัไดรั้บชาํระค่าหุน้
แลว้เม่ือวนัท่ี 27  พฤศจิกายน 2560   และไดด้าํเนินการจดทะเบียนทุนท่ีชาํระเตม็แลว้ จาํนวน 300.00 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 

28 พฤศจิกายน 2560

23. ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
จากการกาํหนดราคาเสนอขายหุน้แก่ประชาชนในคร้ังแรก จาํนวน 100  ลา้นหุน้ในราคาหุน้ละ 3.50 บาท จากราคาที่ตราไว้
หุน้ละ 0.50 บาท  ทาํใหมี้ส่วนเกินมูลค่าหุน้ จาํนวน 300.00  ลา้นบาท   ซ่ึงสุทธิจากค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการจาํหน่ายหุน้ 
จาํนวน 285.43 ลา้นบาท 

24. สํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535    บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองตาม
กฎหมายไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี)      จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมี
จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน     สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้

25.  เงินปันผล       
บริษทัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 2 คร้ัง ในปี 2560 รวมเป็นเงินจาํนวน 130.00 ลา้นบาท ดงัน้ี
25.1 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2560  อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล

สาํหรับผลประกอบการ เดือนมกราคม - เมษายน 2560   ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จาํนวน 500 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.14 บาท  
จาํนวน 70.00 ลา้นบาท โดยบริษทัจ่ายเงินปันผลแลว้เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2560 

25.2 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2560  เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2560    อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล
สาํหรับผลประกอบการ เดือนมกราคม - กนัยายน 2560   ส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายคร้ังแรก  ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จาํนวน 500 
ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท จาํนวน 60.00 ลา้นบาท โดยบริษทัจ่ายเงินปันผลแลว้เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2560 

26. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการของบริษทั ตามมาตรา 90  ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการในฐานะผูบ้ริหาร

                           (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                                 (นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา)
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ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ประกอบดว้ยเงินเดือน  ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนใหก้บักรรมการเฉพาะในฐานะผูบ้ริหารและ
ใหก้บัผูบ้ริหารตามนิยามในประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  อนัไดแ้ก่ผูจ้ดัการ
หรือผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา และผูซ่ึ้งดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่าระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย
และใหห้มายความรวมถึง ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชี   หรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป  หรือ
เทียบเท่า 

27. กองทุนสํารองเลีย้งชีพพนักงาน
บริษทัและพนกังานบริษทั  ไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  ตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  พ.ศ. 2530 
โดยบริษทั และพนกังานจะจ่ายเงินสมทบ และเงินสะสมเขา้กองทุนเป็นรายเดือน  ในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน   และ
จะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทั  กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหาร
โดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนทิสโก ้จาํกดั

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2560      บริษทัจ่ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังาน จาํนวน 3.55 ลา้นบาท
(2559 : 3.21 ลา้นบาท) 

28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  และ 2559 มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)
2560 2559

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ         34,819.31 (2,099,759.88)
วตัถุดิบใชไ้ป 27,806,359.14 29,810,028.66
ค่าจา้งทาํของ เพลท ตน้ฉบบั อาร์ตเวคิ เขา้เล่ม และอ่ืนๆ 32,849,344.66 27,799,062.74
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 131,735,452.09 141,507,060.04
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 34,890,000.33 33,700,361.00
ค่าเช่าและบริการสถานท่ีจดักิจกรรม 111,862,931.31 112,507,723.17
ค่าตกแต่งสถานท่ีจดักิจกรรม 52,815,203.60 48,951,057.22
ค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 26,622,926.40 19,576,446.50
ค่าจา้งบุคคลภายนอกจดักิจกรรม 103,125,200.09 55,659,118.40
ค่าสนบัสนุนการจดักิจกรรม 7,872,574.30 7,668,977.90
ค่าติดตั้งร้ือถอนระบบไฟฟ้า 12,521,940.00 12,372,510.00
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย 12,131,394.61 11,421,396.03

                           (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                                 (นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา)
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29. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน
29.1  ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี

บุคคลหรือกิจการ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ นโยบายราคา

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด์ กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั ใหบ้ริการพื้นท่ีจดังานแสดง ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
     วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั       และบริการสาธารณูโภค

   รับจา้งพิมพง์าน ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
รับจา้งโฆษณา ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
ใหค้าํปรึกษาและบริหารจดัการ ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั
บริการจดัทาํ ART WORK ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
ใหเ้ช่าพื้นท่ีสาํนกังาน ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด
ค่าบริการใชส้ถานท่ีจดักิจกรรม ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
ค่าจา้งโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน

บริษทั ดรีม การาจ ดีไซน์ แอนด์ กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั รับจา้งโฆษณา ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
 คอนทรัคชัน่ จาํกดั

บริษทั ยาชิโยดา จาํกดั กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั รับจา้งพิมพง์าน ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
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29.2 รายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
และ 2559  สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)
2560 2559

29.2.1  รายไดค่้าบริการ
บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 2,279,473.00 2,994,029.00
บริษทั ยาชิโยดา อลัลอย วีล จาํกดั 280,500.00 881,500.00
บริษทั ดรีม การาจ ดีไซน์ แอนด ์คอนสทรัคชัน่ จาํกดั 0.00 137,250.00
รวม 2,559,973.00 4,012,779.00

29.2.2  รายไดอ่ื้น
บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 657,000.00 1,762,627.12
รวม 657,000.00 1,762,627.12

29.2.3  ตน้ทุนบริการ
บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 352,327.11 100,000.00
รวม 352,327.11 100,000.00

29.2.4  ตน้ทุนในการจดัจาหน่าย
บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 170,000.00 0.00
รวม 170,000.00 0.00

29.2.5  ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารสาํคญั
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 34,471,490.33 33,334,912.00
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 418,510.00 365,449.00
รวม 34,890,000.33 33,700,361.00

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

29.3 รายการในงบแสดงฐานะการเงิน
ยอดคงคา้งกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)
2560 2559

29.3.1  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
ลูกหน้ีการคา้
บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั  จาํกดั 436,617.78 1,657,501.69
บริษทั ยาชิโยดา อลัลอย วีล จาํกดั 214,000.00 851,987.50

650,617.78 2,509,489.19
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั  จาํกดั 80,250.00 1,523,923.20

80,250.00 1,523,923.20
รวม 730,867.78 4,033,412.39

29.3.2  เงินใหกู้ย้มืระยะยาว  
พนกังานบริษทั 355,593.00 952,056.00

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

2560 2559
ยอดคงเหลือตน้ปี 952,056.00 1,346,911.00
ใหกู้เ้พิ่ม 170,000.00 688,623.00
รับชาํระคืน (766,463.00) (1,083,478.00)
ยอดคงเหลือส้ินปี 355,593.00 952,056.00

30. ข้อมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบักระแสเงินสด
30.1 รายการไม่กระทบเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีรายละเอียดดงัน้ี

30.1.1 บริษทัซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองใชส้าํนกังาน จาํนวน 0.99 ลา้นบาท  เป็นเงินเช่ือแสดงไวเ้ป็นเจา้หน้ีอ่ืน
30.1.2 บริษทัโอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน(สินคา้บาเทอร์)  เป็นอุปกรณ์ ราคาทุนจาํนวน 0.018 ลา้นบาท 
30.1.3 บริษทับริจาคเคร่ืองใชส้าํนกังานท่ียกเลิกใชง้านใหก้บัมูลนิธิแห่งหน่ึง ราคาตามบญัชีจาํนวน 0.019 ลา้นบาท

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

30.2 รายการไม่กระทบเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  มีรายละเอียดดงัน้ี
30.1.1 บริษทัโอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน(สินคา้บาเทอร์) เป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จาํนวน 2.03 ลา้นบาท 
30.1.2 บริษทัรับชาํระหน้ีจากลูกหน้ีการคา้เป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้จาํนวน 1.00 ลา้นบาท
30.1.3 บริษทัโอนท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดินบางส่วน เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน จาํนวน 32.24 ลา้นบาท
30.1.4 บริษทัโอนอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชส้าํนกังานเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน สุทธิจาํนวน 0.36 ลา้นบาท

31. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้
31.1 บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตเก่ียวกบัสัญญาเช่าและบริการ ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : บาท)
2560 2559

ถึงกาํหนดภายใน 1 ปี 2,499,333.66 2,363,097.72
ถึงกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 676,779.58 904,846.43
รวม 3,176,113.24 3,267,944.15

31.2 บริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าท่ีปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ  ประมาณ 2.20 ลา้นบาท     โดยสัญญามีกาํหนดระยะเวลา  1 ปี
เม่ือส้ินสุดอายสัุญญา   หากไม่มีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดบอกเลิกใหถื้อวา่ต่อสัญญาโดยอตัโนมติั (2559 : ประมาณ 5 ลา้นบาท)

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

31.4 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน    จากการใหธ้นาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้ากบัการไฟฟ้านครหลวง   จาํนวน 
0.31  ลา้นบาท การทาํสัญญาซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัจากบริษทัเอกชนแห่งหน่ึงจาํนวน 0.10 ลา้นบาท การฝากส่งไปรษณีย์
เป็นรายเดือนกบับริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั จาํนวน 0.01 ลา้นบาท   รวมจาํนวน 0.42 ลา้นบาท  คํ้าประกนัโดยเงินฝาก
ประจาํของบริษทั ตามหมายเหตุ 8   

31.5 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใหธ้นาคารออกหนงัสือคํ้าประกนั จาํนวน 5 ลา้นบาท กบัการกีฬาแห่งประเทศไทย 
เพื่อประกนัรายไดข้ั้นตํ่า จากการบริหารสิทธ์ิประโยชน์จดัหาผูเ้ขา้ร่วมสนบัสนุน   การจดังานแข่งขนั       Air Race 1 
 World Cup Thailand 2017   ตามสัญญาจา้ง เลขท่ี 001/2560  วนัท่ี 27 ตุลาคม 2560       

                           (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                              (นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา)   
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32. ข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินงานจําแนกตามส่วนงาน
ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทั  ท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน
ไดรั้บ     และสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอ     เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงาน    และประเมินผลการ
ดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินการของบริษทัคือ กรรมการผูจ้ดัการของบริษทั

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  มีดงัน้ี  
(หน่วย : บาท)

งานกิจกรรม ส่ือโฆษณา และ
จาํหน่ายส่ิงพิมพ์

รับจา้งพิมพ์ รวม

รายไดจ้ากการขายหรือการใหบ้ริการ 683,241,173.22 57,081,089.12 74,595,902.08 814,918,164.42
ตน้ทุนขายหรือตน้ทุนการใหบ้ริการ (375,273,212.59) (55,424,072.00) (54,433,570.16) (485,130,854.75)
กาํไรขั้นตน้ 307,967,960.63 1,657,017.12 20,162,331.92 329,787,309.67
รายไดอ่ื้น 9,140,130.29
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (50,859,208.66)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (112,884,002.35)
ตน้ทุนทางการเงิน (1,275,389.60)
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 173,908,839.35
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (33,736,849.05)
กาํไรสาํหรับปี 140,171,990.30
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 (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
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(หน่วย : บาท)

งานกิจกรรม ส่ือโฆษณา และ
จาํหน่ายส่ิงพิมพ์

รับจา้งพิมพ์ รวม

รายไดจ้ากการขายหรือการใหบ้ริการ 624,517,416.62 75,897,421.83 52,201,889.49 752,616,727.94
ตน้ทุนขายหรือตน้ทุนการใหบ้ริการ (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
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (51,095,089.65)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (124,296,439.21)
ตน้ทุนทางการเงิน (2,160,040.07)
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 149,312,321.44
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (29,710,370.36)
กาํไรสาํหรับปี 119,601,951.08
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว้ (9,919,300.00)
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือ

ขาดทุนในภายหลงั 1,983,860.00
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี (7,935,440.00)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 111,666,511.08

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  บริษทัมีสินทรัพยร์วม ดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

2560 2559
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   130,130,230.69 133,480,510.19
สินทรัพยอ่ื์น 954,766,058.44 584,722,206.15
รวมสินทรัพย์ 1,084,896,289.13 718,202,716.34

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

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559
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33. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน
33.1 นโยบายการบญัชี

รายละเอียดของนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั วธีิการท่ีใช ้ ซ่ึงรวมถึงเกณฑใ์นการรับรู้และวดัมูลค่าท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์และ
หน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภท ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.19

33.2 ความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือ
บริษทัมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั
อยา่งไรกต็าม  เน่ืองจากบริษทัมีนโยบายการใหสิ้นเช่ือท่ีระมดัระวงั     นอกจากน้ีลูกหน้ีของบริษทัประกอบดว้ยลูกหน้ี
หลายราย ดงันั้นจึงคาดวา่จะไม่ไดรั้บความเสียหายอยา่งเป็นสาระสาํคญั  จากการเกบ็หน้ีจาํนวนสูงสุดท่ีบริษทัอาจตอ้ง
สูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือ         คือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีหกัดว้ยค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะ
การเงิน

33.3 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย
ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตการเปล่ียนแปลงดงักล่าว
อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด บริษทัมีความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากเงินฝาก
ธนาคาร และเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั

33.4 ราคายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน     ประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้
และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน เงินลงทุนในตราสารหน้ี เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ยเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืนรายไดรั้บล่วงหนา้ 
เงินกูย้มืระยะยาว และหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน      
ราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์   และหน้ีสินทางการเงินตามท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
และ 2559   มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ

34. การบริหารจัดการทุน
วตัถุประสงคข์องบริษทัในการบริหารทางการเงิน  คือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง     และการ
ดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  งบการเงินแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.46 (2559 : 0.81 )

 (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )
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35. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ได้ใช้
สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช ้สาํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป   อยา่งไรกต็ามบริษทัยงัไม่ไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ เน่ืองจากยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้   ทั้งน้ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่
และอาจเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั       ซ่ึงมีผลบงัคบัใชก้บังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2561 มีดงัต่อไปน้ี

มาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) การนาํเสนองบการเงิน
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) สินคา้คงเหลือ
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) งบกระแสเงินสด
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) สญัญาก่อสร้าง
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ภาษีเงินได้
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2560) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) สญัญาเช่า
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) รายได้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) ผลประโยชน์ของพนกังาน
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2560) ตน้ทุนการกูย้มื
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2560) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2560) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง

 (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )
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มาตรฐานการบญัชี (ต่อ)
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2560) กาํไรต่อหุน้
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2560) การดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2560) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2560) อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน
ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2560) เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) การรวมธุรกิจ
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) สญัญาประกนัภยั
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก
ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2560) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) ส่วนงานดาํเนินงาน
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินรวม
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) การร่วมการงาน
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) การวดัมูลค่ายติุธรรม

การตีความมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล -  กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง

     กบักิจกรรมดาํเนินงาน
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า
ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2560) ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต์
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสิน

     ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน  การบูรณะ  และการปรับปรุง

     สภาพแวดลอ้ม
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560)

เร่ือง     การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2560) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและ

ปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี           สาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19
(ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) เงินท่ีนาํส่งรัฐ

ผูบ้ริหารของบริษทัคาดวา่จะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัมาเร่ิมถือปฏิบติัเม่ือมาตรฐาน
ดงักล่าว    มีผลบงัคบัใชแ้ละการนาํมาตรฐานการบญัชีเหล่าน้ีมาถือปฏิบติัจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการ
เงินในงวดท่ีเร่ิมถือปฏิบติั

36. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัจากกรรมการผูมี้อาํนาจใหเ้ผยแพร่ในวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561

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