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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษทั กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจ้าไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) 
(บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561  งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้
ถือหุน้รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงิน
สดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมาย
เหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 
ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั กรังด์ปรีซ์ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลการดาํเนินงานรวม และผลการดาํเนินงานเฉพาะ
กิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ขา้พเจ้าไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจ้า 
ขา้พเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภา
วิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและขา้พเจ้าไดป้ฏิบติั
ตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ  ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี
ขา้พเจ้าไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า 
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ  ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจ้าไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า 
ทั้งน้ี ขา้พเจ้าไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบมีดงัต่อไปนี ้
 
การรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการ และวิธีการตรวจสอบท่ีสาํคญั มีดงัน้ี (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)  
เน่ืองจากบริษัทมีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลักหลายประเภท ทั้ งรายได้จากการขาย และรายได้จากการ
ให้บริการ ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.1 ซ่ึงอาจเกิดความผิดพลาดจากการรับรู้รายได้
ในส่วนของรายไดจ้ากการใหบ้ริการแต่ละประเภท มีจุดรับรู้รายไดท่ี้แตกต่างกนั และเป็นรายไดส่้วนใหญ่ จึงมีความ
เส่ียงท่ีบริษทัไดรั้บขอ้มูล และรับรู้ซ่ึงรายไดไ้ม่ถูกตอ้ง ดงันั้นขา้พเจ้าจึงพิจารณาเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 
  
ขา้พเจ้าไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการของบริษทั โดยการ 

 ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้
โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ทาํความเขา้ใจ และเลือกตวัอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ี
บริษทัออกแบบไว ้

 สุ่มตรวจสอบสัญญาและเอกสารประกอบรายการระหว่างปี และช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี เพ่ือ
ตรวจสอบการเกิดข้ึนจริงของรายการและความถูกตอ้งของการบนัทึกรายการว่าเป็นไปตามนโยบายการ
รับรู้รายไดข้องบริษทั 

 สอบทานใบลดหน้ีท่ีบริษทัออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 
 วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกย่อย  เพ่ือตรวจสอบความผิดปกติท่ีข้ึนของรายการตลอด

รอบระยะเวลาโดยเพาะรายการบญัชีท่ีผ่านใบสาํคญัทัว่ไป 
 ตรวจสอบเอกสารเก่ียวกบัการให้ส่วนลดท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อาํนาจ สุ่มทดสอบกบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

และทดสอบความถูกตอ้งในการคาํนวณ 
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ข้อมูลอ่ืน 
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น) ซ่ึงขา้พเจ้า
ไดรั้บก่อนวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี และขอ้มูลอื่นในรายงานประจาํปีส่วนท่ีเหลือ ซ่ึงคาดว่าจะถูกเตรียมให้
ขา้พเจ้าภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
 
ความเห็นของขา้พเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่นและขา้พเจ้าไม่ไดใ้ห้
ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอื่น 
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่าน
และพิจารณาว่าขอ้มูลอื่นมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจ้า หรือปรากฏวา่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 
หากในการปฏิบติังานขา้งตน้ต่อขอ้มูลอื่นท่ีขา้พเจ้าไดรั้บก่อนวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี ขา้พเจ้าสรุปไดว้่า
ขอ้มูลอื่นมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจ้าตอ้งรายงานขอ้เทจ็จริงนั้น ทั้งน้ี ขา้พเจ้าไม่
พบว่ามีเร่ืองดงักล่าวท่ีตอ้งรายงาน 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโ ดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณา
ว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 
ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และ
การใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใ จท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยุด
ดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจ้ามีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่าง
สมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า
รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชีขา้พเจ้าไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจ้ารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือ
เป็นเกณฑ์ใ นการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไ ม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจ
เก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูล
ท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใ ช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ ว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ี
อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจ้าไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจ้าตอ้งกล่าวไวใ้นรายงาน
ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้าโ ดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งหรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจ้าข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของ 
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ขา้พเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยุด
การดาํเนินงานต่อเน่ือง 

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง
การเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํ
ใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อการ
กาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบแต่
เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจ้า 

 
ขา้พเจ้าไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีสําคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสําคญัใน
ระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจ้าไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจ้า 
 
ขา้พเจ้าไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจ้าไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซ่ึง
ขา้พเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจ้าและมาตรการท่ีขา้พเจ้า
ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจ้าขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแล ขา้พเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีมีนัยสําคญัมากท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 
ขา้พเจ้าไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ
เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงาน
ของขา้พเจ้าเพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชนต่์อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
 

 
(นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  8125 

 
วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 



(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2561 2561 2560

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 271,015,222.40 267,394,004.38 413,988,568.84
เงินลงทุนชัว่คราว 5 366,893,760.35 366,893,760.35 330,159,679.92
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 6 83,030,464.47 82,460,028.57 156,619,047.10
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 7 -                       2,630,771.06 -                        
สินคา้คงเหลือ 8 10,255,687.20 10,255,687.20 5,910,736.13
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 731,195,134.42 729,634,251.56 906,678,031.99
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 9 323,300.00          323,300.00 5,423,300.00
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                       1,602,500.00 -                        
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 11 91,000,000.00 91,000,000.00 -                        
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12 400,794.00          400,794.00 355,593.00
อสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 13 32,239,860.10     32,239,860.10 32,239,860.10
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 132,577,836.30   132,577,836.30 130,130,230.69
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 4,429,243.06       4,429,243.06 3,597,161.47
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16.1 5,304,547.14       5,304,547.14 4,053,414.92
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 3,691,706.76       3,691,706.75 2,418,696.96
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 269,967,287.36   271,569,787.35 178,218,257.14
รวมสินทรัพย์ 1,001,162,421.78  1,001,204,038.91 1,084,896,289.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

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

- 1 -
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2561 2560

หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 17 35,837,252.58 35,458,047.89 55,400,781.45
เจา้หน้ีอ่ืน - ค่าหุน้สามญั -                       1,602,500.00 -                        
รายไดรั้บล่วงหนา้ 18 146,060,404.67 143,818,587.20 256,639,374.77
ส่วนของหน้ีสินระยะยาว

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 -                       -                        780,934.80
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 10,761,223.57 10,761,223.57 7,957,327.43
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 192,658,880.82 191,640,358.66 320,778,418.45
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 19 -                       -                        -                        
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน

สาหรับผลประโยชนพ์นกังาน 20 25,074,661.06 25,074,661.06 22,208,497.06
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 25,074,661.06 25,074,661.06 22,208,497.06
รวมหนีสิ้น 217,733,541.88 216,715,019.72 342,986,915.51

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ 2561 2561 2560

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 22

ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 600,000,000 หุน้

       มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00
    ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 600,000,000 หุน้
   มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00

ส่วนเกินทุนจากการจ่าย
โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 21 110,561,100.00 110,561,100.00 110,561,100.00

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 23 285,434,649.17 285,434,649.17 285,434,649.17
กาํไร(ขาดทุน)สะสม

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 57,427,110.81 58,493,270.02 15,913,624.45
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 6,019.92 -                        -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 783,428,879.90 784,489,019.19 741,909,373.62
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,001,162,421.78 1,001,204,038.91 1,084,896,289.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561



(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2561 2561 2560
รายไดจ้ากการขายและบริการ 731,646,751.80 731,646,751.80 814,918,164.42
ตน้ทุนขายและบริการ (395,364,556.60) (395,364,556.60) (485,130,854.75)
กําไรขั้นต้น 336,282,195.20 336,282,195.20 329,787,309.67
รายไดอ่ื้น 12,721,143.71 12,726,852.82 9,140,130.29
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (45,429,924.64) (44,703,233.76) (50,859,208.66)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (135,292,696.75) (134,958,937.53) (112,884,002.35)
ตน้ทุนทางการเงิน (203,662.13) (203,662.13) (1,275,389.60)
กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 168,077,055.39 169,143,214.60 173,908,839.35
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16.3 (36,564,169.03) (36,564,169.03) (33,736,849.05)
กําไรสําหรับปี 131,512,886.36 132,579,045.57 140,171,990.30 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการทีอ่าจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกลุเงิน
     ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน 6,019.92 -                      -                      

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี 6,019.92 -                      -                      
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 131,518,906.28 132,579,045.57 140,171,990.30

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 131,512,886.36 132,579,045.57 140,171,990.30
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                     -                      -                      

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 131,518,906.28 132,579,045.57 140,171,990.30
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                     -                      -                      

กําไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.22                   0.22                    0.28                    
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หน่วย : หุน้) 600,000,000 600,000,000 509,315,068

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

-4-
บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ ทุน ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน องคป์ระกอบอื่น รวม
ที่ออก มูลค่า จากการจ่าย จดัสรร ยงัไม่ได้ ของ ส่วน
และ หุน้ โดยใชหุ้น้ แลว้ จดัสรร ส่วนของผูถ้ือหุน้ ของ

ชาํระแลว้ สามญั เป็นเกณฑ์ ผลต่างจาก ผูถ้ือหุน้
การแปลงค่า
งบการเงิน

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 300,000,000.00 285,434,649.17 110,561,100.00 30,000,000.00 15,913,624.45 -                    741,909,373.62
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้ สาํหรับปี :
เงินปันผล 25 (89,999,400.00) (89,999,400.00)
กาํไรสาํหรับปี  131,512,886.36 131,512,886.36
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี 6,019.92 6,019.92
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 300,000,000.00 285,434,649.17 110,561,100.00 30,000,000.00 57,427,110.81 6,019.92 783,428,879.90

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

- 5 -
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม



(หน่วย : บาท)

ทุนที่ออก ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจาก รวม
หมายเหตุ และ มูลค่า การจ่ายโดยใช้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ชาํระแลว้ หุน้สามญั หุน้เป็นเกณฑ์
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 250,000,000.00 -                       110,561,100.00 30,000,000.00 5,741,634.15 396,302,734.15
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)
กาํไรสาํหรับปี  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 30,000,000.00 15,913,624.45 741,909,373.62
เงินปันผล 25 (89,999,400.00) (89,999,400.00)
กาํไรสาํหรับปี  132,579,045.57 132,579,045.57
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 300,000,000.00 285,434,649.17 110,561,100.00 30,000,000.00 58,493,270.02 784,489,019.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

- 6 -
บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

2561 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 131,512,886.36 132,579,045.57 140,171,990.30
รายการปรับปรุง
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ

เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 64,750.78 64,750.78 -                        
(กาํไร)ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ

เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว 406,015.70 406,015.70 (406,015.70)
หน้ีสูญ 101,775.57 101,775.57 506,587.84
หน้ีสงสยัจะสูญ 15,979,551.90 15,979,551.90 352,285.20
(โอนกลบั)ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,477,789.71) (1,477,789.71) (2,798,977.87)
(โอนกลบั)ประมาณการรับคืนสินคา้ (424,930.14) (424,930.14) (1,284,437.13)
ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้ลดลง 946,111.48 946,111.48 539,977.77
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย 13,614,729.33 13,614,729.33 12,131,394.61
ขาดทุนจากการขาย/ตดัจ่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,618,917.29 1,618,917.29 292,353.56
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจ่าย 632,813.40 632,813.40 541,646.39
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 15,000.00 15,000.00 -                        
(โอนกลบั)ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (120,129.22) (120,129.22) 118,122.50
ประมาณการผลประโยชนพ์นกังาน 2,866,164.00 2,866,164.00 2,540,920.91
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 203,662.13 203,662.13 1,275,389.60
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 36,564,169.03 36,564,169.03 33,736,849.05

202,503,697.90 203,569,857.11 187,718,087.03 
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดําเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน

(เพิม่ข้ึน) ลดลง 64,483,805.01 65,054,240.91 (47,275,299.99)

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

- 7 -
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

2561 2561 2560
สินคา้คงเหลือ(เพิม่ข้ึน)ลดลง (5,291,062.55) (5,291,062.55) 341,009.72
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั(เพิม่ข้ึน)ลดลง 5,100,000.00 5,100,000.00 -                        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน(เพิม่ข้ึน)ลดลง (6,874,523.97) (6,874,523.97) (163,421.75)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน

เพิม่ข้ึน(ลดลง) (21,864,324.94) (22,243,529.62) (13,266,555.81)
รายไดรั้บล่วงหนา้เพิม่ข้ึน(ลดลง) (110,578,970.10) (112,820,787.57) 57,402,474.00 
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 127,478,621.35 126,494,194.31 184,756,293.20
จ่ายดอกเบ้ีย (203,662.13) (203,662.13) (1,275,389.60)
จ่ายภาษีเงินได้ (35,011,405.11) (35,011,405.11) (34,077,669.50)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 92,263,554.11 91,279,127.07 149,403,234.10
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินสดจ่ายเงินลงทุนชัว่คราว (37,140,096.13) (37,140,096.13) 33,532,252.66
เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                     (5,000,000.00) -                        
เงินสดรับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                     2,369,228.94 -                        
เงินสด(จ่าย)รับคืนเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (91,000,000.00) (91,000,000.00) 1,000,000.00
เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาว

แก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 486,449.00 486,449.00 766,463.00
เงินสดจ่ายใหกู้ย้มืระยะยาว

แก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (531,650.00) (531,650.00) (170,000.00)
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,436,925.94 2,436,925.94 221,606.54
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (17,739,463.70) (17,739,463.70) (7,279,781.82)
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (910,000.00) (910,000.00) (1,725,715.80)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (144,397,834.89) (147,028,605.95) 26,344,824.58

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561

- 8 -



(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ งบการเงินรวม

2561 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว
จากสถาบนัการเงิน -                     -                     (26,755,116.07)

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (780,934.80) (780,934.80) (704,420.66)
เงินสดรับค่าหุน้สามญั -                     -                     335,434,649.17
เงินสดจ่ายปันผล (89,999,400.00) (89,999,400.00) (130,000,000.00)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (90,780,334.80) (90,780,334.80) 177,975,112.44
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิม่ข้ึน 6,019.92 -                     -                        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (142,908,595.66) (146,529,813.68) 353,723,171.12 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 4 413,988,568.84 413,988,568.84 60,265,397.72
ปรับปรุงผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน (64,750.78) (64,750.78) -                        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินปี 4 271,015,222.40 267,394,004.38 413,988,568.84
     

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดเพิม่เติม ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 30

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

- 9 -
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

1. ข้อมูลทั่วไป
การจดทะเบียน :

บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) "บริษทั"  เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 
30 เมษายน 2525 และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560  

สถานประกอบการ:
สาํนกังานใหญ่  เลขท่ี 4/299  หมู่ท่ี 5 ซอยลาดปลาเคา้ 66  ถนนลาดปลาเคา้ แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน
                          กรุงเทพมหานคร               
สาขา 1  เลขท่ี 4/137 หมู่ท่ี 5 ซอยลาดปลาเคา้ 66  ถนนลาดปลาเคา้ แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  
สาขา 2  เลขท่ี 4/309 หมู่ท่ี 5 ซอยลาดปลาเคา้ 66  ถนนลาดปลาเคา้ แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  
สาขา 3  เลขท่ี 4/133 หมู่ท่ี 5 ซอยลาดปลาเคา้ 66  ถนนลาดปลาเคา้ แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  
สาขา 4  เลขท่ี 69  หมู่ท่ี 2  ตาํบลบึงศาล อาํเภอองครักษ ์จงัหวดันครนายก

ธุรกิจหลกั : 
1.  ธุรกิจใหบ้ริการพ้ืนท่ีจดังานแสดงรถยนตแ์ละสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยานยนต ์และจดักิจกรรม
     ส่งเสริมการตลาด
2.  ธุรกิจใหบ้ริการโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ ์โฆษณาส่ือโทรทศัน์และเวบ็ไซต ์
3.  ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายหนงัสือ   
4.  ธุรกิจรับจา้งพิมพ์

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ :   
กลุ่มเอ่ียมลาํเนา โดยถือหุน้ในอตัราร้อยละ 60.85  (2560 : ร้อยละ 63.14)

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิ
2.1 เกณฑก์ารถือปฏิบติั

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน     รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้
โดยสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์(“สภาวชิาชีพบญัชี”)     กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560   เร่ืองการจดัทาํและส่งงบการเงินและรายการเก่ียว
กบัฐานะการเงิน  และผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน  พ.ศ. 2560     และแสดงรายการตามประกาศ
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ลง  วนัท่ี 11 ตุลาคม 2559     เร่ือง กาํหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 2)
พ.ศ. 2559
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

2.2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม
ก. งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของ บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

และบริษทัยอ่ยท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซ่ึงบริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จาํกดั (มหาชน) ไดค้วบคุมนโยบายการเงิน และการดาํเนินงานทั้งหมด ดงัต่อไปน้ี

ช่ือบริษทั

GPI Myanmar Co., Ltd. ใหบ้ริการพ้ืนท่ีจดังานแสดงรถยนต์
และสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยานยนต์

ข. บริษทันาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัมีอาํนาจในการควบคุม
บริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น  

ค. งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั
ง. ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวม

น้ีแลว้
จ. ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วน

ท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั  และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวม และส่วนของผูถื้อ
หุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 เกณฑก์ารวดัมูลค่า
งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน

2.4 สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและนาํเสนองบการเงิน  
งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดแสดงเป็นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน

2.5 การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการ
ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้จิารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติฐานหลายประการ    ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชี    และการรายงานจาํนวนเงินท่ี
เก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว้
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(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

อตัราร้อยละ
ของการถือหุน้

2561

ลกัษณะธุรกิจ

100

 

 (นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา)



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกโดยวธีิเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป

ก. การใชดุ้ลยพินิจ
ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชดุ้ลยพินิจในการเลือกนโยบายการบญัชี ซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินท่ีรับรู้ใน
งบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี

หมายเหตุขอ้ 18 หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน
ข. การประมาณการขอ้สมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ

ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีสาํคญัซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีเป็นเหตุใหต้อ้งมีการ
ปรับปรุงจาํนวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี

หมายเหตุขอ้ 6 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ
หมายเหตุขอ้ 8 มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนจากสินคา้คงเหลือ
หมายเหตุขอ้ 14, 15 ขอ้สมมติฐานสาํหรับการประมาณการในการคิดลดกระแสเงินสดใน

อนาคต 
หมายเหตุขอ้ 14 การประมาณอายกุารใชง้านและมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์
หมายเหตุขอ้ 15 การประมาณอายกุารใชง้านและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

ภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน
หมายเหตุขอ้ 16 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
หมายเหตุขอ้ 20 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน
หมายเหตุขอ้ 21 การวดัมูลค่าของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์
หมายเหตุขอ้ 31 ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

2.6 การวดัมูลค่ายติุธรรม
นโยบายการบญัชี  และการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัและบริษทัยอ่ย  หลายขอ้กาํหนดใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมทั้ง
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน และไม่ใช่ทางการเงิน

บริษทัและบริษทัยอ่ย  กาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม    กรอบแนวคิดน้ีรวมถึง
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่า ซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีมีนยัสาํคญัรวมถึงการวดัมูลค่ายติุธรรม
ระดบั 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน

ผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้    และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนยัสาํคญัอยา่งสมํ่าเสมอ
หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายติุธรรม     เช่น     ราคาจากนายหนา้หรือการตั้งราคาผูป้ระเมินได้
ประเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่า รวมถึงการจดัระดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม

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

ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัสาํคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัและ บริษทัยอ่ย

เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน  บริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดใ้หม้ากท่ีสุด
เท่าท่ีจะทาํได ้     มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  ตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการ
ประเมินมูลค่า ดงัน้ี

• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อยา่งเดียวกนั

• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลท่ีสงัเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย)  หรือโดยออ้ม  (เช่น ราคาท่ีสงัเกตไดส้าํหรับ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1)

• ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสงัเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่สงัเกตได)้

หากขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน   ถูกจดัประเภทลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม
ท่ีแตกต่างกนั  การวดัมูลค่าโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนั  ตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม
ของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดท่ีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติฐาน
ท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปน้ี

หมายเหตุขอ้ 5 เงินลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิด 
หมายเหตุขอ้ 20 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน
หมายเหตุขอ้ 33 เคร่ืองมือทางการเงิน

2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีเร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหวา่งปีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560)  รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่   ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบ
การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั วนัท่ี 1 มกราคม 2561  มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าว   ไดรั้บการปรับปรุง  หรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินระหวา่งประเทศ   โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง และอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน     การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว มาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย

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

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีจะมผีลบังคบัใช้สําหรับงบการเงนิท่ีมรีอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลังวนัท่ี 1 มกราคม 2562

ในระหวา่งปีปัจจุบนั  สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง  (ปรับปรุง 2561)    และฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีจาํนวนหลาย
ฉบบั  ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม ในหรือหลงั วนัท่ี 1 มกราคม 2562 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ    โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชี
และการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย  เช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวส่วนใหญ่จะ
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั อยา่งไรก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทํากับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไปน้ี

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา
        (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
        (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
       (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
        (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้

บริษทัและบริษทัยอ่ย ตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 กบัสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสญัญา ยกเวน้
สญัญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืนมาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน สาํหรับการ
รับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้     โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ี
บริษทัคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บ  จากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบใหแ้ก่ลูกคา้   และกาํหนดใหกิ้จการ
ตอ้งใชดุ้ลยพินิจ  และพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการ ในแต่ละ
ขั้นตอน 

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

ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทั  ยอ่ยเช่ือวา่มาตรฐานฉบบัดงักล่าว  จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบ
การเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิท่ีจะมผีลบังคบัใช้สําหรับงบการเงนิท่ีมรีอบระยะเวลา
บัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563           

ในระหวา่งปีปัจจุบนั สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบ
ดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
                 ฉบบัท่ี 7  การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน
                 ฉบบัท่ี 9  เคร่ืองมือทางการเงิน
มาตรฐานการบญัชี
                 ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
                 ฉบบัท่ี 16  การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
                 ฉบบัท่ี 19  การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้  กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือ
ทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม  หรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน   ลกัษณะของ
กระแสเงินสดตามสญัญา   และแผนธุรกิจของกิจการ  (Business Model)   หลกัการเก่ียวกบัวธีิการคาํนวณการดอ้ยค่าของ
เคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน    และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใชจ้ะทาํใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมี
ผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย อยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ งบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตร
ฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั

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

ก. รายไดจ้ากการใหบ้ริการพ้ืนท่ีจดังานแสดงสินคา้  รับรู้เม่ือใหบ้ริการเสร็จ โดยวธีิเส้นตรงตามระยะเวลาการ
ใหบ้ริการหลงัจากหกัส่วนลดแลว้

ข. รายไดจ้ากการบริการจดักิจกรรม  รับรู้เม่ือใหบ้ริการเสร็จ กรณีการจดักิจกรรมท่ีมีระยะเวลานานจะรับรู้ตาม
วธีิอตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จ

ค. รายไดบ้ริการโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์รับรู้เม่ือมีการวางจาํหน่าย รายไดบ้ริการโฆษณาส่ือโทรทศัน์และ เวบ็ไซต์
รับรู้ตามระยะเวลาท่ีโฆษณาออกอากาศแลว้

ง. รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับจา้งพิมพ ์ รับรู้เม่ือใหบ้ริการเสร็จ
จ. รายไดจ้ากการขายสินคา้  รับรู้เม่ือบริษทัไดโ้อนความเส่ียง และผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัของความเป็น

เจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้   รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้   หลงัจากหกัสินคา้
รับคืนและส่วนลดแลว้    กรณีการขายท่ีมีเง่ือนไขในการรับคืนสินคา้ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด    บริษทัจะ
บนัทึก ประมาณการรับคืนสินคา้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี  

ฉ. รายไดจ้ากการฝากขายสินคา้กบัผูจ้ดัจาํหน่าย     โดยมีเง่ือนไขการรับชาํระค่าสินคา้เม่ือผูจ้ดัจาํหน่ายไดข้าย
สินคา้ใหก้บัลูกคา้  บริษทัจะรับรู้เม่ือผูจ้ดัจาํหน่ายขายสินคา้ใหลู้กคา้แลว้

ช. รายไดจ้ากการบริการอ่ืน รับรู้เม่ือการใหบ้ริการแลว้เสร็จ
ซ. รายไดด้อกเบ้ียรับ  รับรู้ตามระยะเวลาท่ีควรไดรั้บ โดยคาํนวณจากเงินตน้และอตัราดอกเบ้ียท่ีระบุไว้
ฌ. รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้าย  รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง

3.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด และเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีความคล่อง
สูงซ่ึง ถึงกาํหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีนาํฝากและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้

3.3 เงินลงทุนชัว่คราว
เงินลงทุนชัว่คราวเป็นเงินลงทุนในเงินฝากสถาบนัการเงินซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนในระยะเวลาเกิน 3 เดือนแต่ไม่ 
เกิน 1 ปี แสดงดว้ยราคาทุน

เงินลงทุนชัว่คราวเป็นตราสารหน้ี  ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พ่ือคา้  จดัประเภท
เป็นสินทรัพยห์มุนเวยีน และแสดงในมูลค่ายติุธรรม กาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่าหลกัทรัพย์
ไดบ้นัทึกในงบกาํไรขาดทุน

3.4 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน แสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ

                             (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                                      (นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา)
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ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ประมาณการข้ึนจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจารณาจากประสบการณ์ใน
การเก็บเงินในอดีต   และสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน   และการวเิคราะห์
อายหุน้ีหน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

3.5 สินคา้คงเหลือ
สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ  แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่   สินคา้สาํเร็จรูปแสดงมูลค่า
ในราคาทุนโดยวธีิเฉพาะเจาะจง  ส่วนตน้ทุนของวตัถุดิบ และวสัดุส้ินเปลืองแสดงมูลค่าในราคาทุน  โดยใชว้ธีิ
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ ตน้ทุนการผลิตท่ีใชใ้นการแปลงสภาพวตัถุดิบทาง
ตรงใหเ้ป็นสินคา้สาํเร็จรูป   โดยการปันส่วนของค่าใชจ่้ายการผลิตคงท่ีจะคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ

3.6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงโดยใชว้ธีิราคาทุน หกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี)

3.7 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน หมายถึงอสงัหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า หรือจาก
การเพ่ิมข้ึนของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั้งสองอยา่ง ซ่ึงแสดงไวใ้นราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี)

3.8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ

ท่ีดินแสดงดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่า(ถา้มี)

อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) โดยราคาทุนรวมถึง
รายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสินทรัพยอ์ยูใ่นสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมใชง้าน 

ค่าซ่อมแซมและค่าบาํรุงรักษา จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนในระหวา่งปีบญัชีท่ีเกิดรายการข้ึน ส่วนตน้ทุนของการ
ปรับปรุงสินทรัพยใ์หดี้ข้ึนอยา่งสาํคญั   ตน้ทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแทนส่วนประกอบของรายการ  ท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์  ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด บริษทัและบริษทัยอ่ยจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของราคาตาม
บญัชีของสินทรัพย ์และคิดค่าเส่ือมราคา  ทั้งน้ีสาํหรับกรณีท่ีมีการเปล่ียนแทน  และไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของ
ราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์ บริษทัและบริษทัยอ่ยจะตดัมูลค่าตามบญัชีของส่วนประกอบท่ีถูกเปล่ียนแทนออก

                             (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                                      (นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา)
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ค่าเส่ือมราคา
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  คาํนวณโดยวธีิเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้าน
โดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ   ซ่ึงพิจารณาแต่ละส่วนประกอบแยกต่างหากจากกนั   เม่ือแต่ละส่วน
ประกอบนั้นมีสาระสาํคญั และประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี

จาํนวนปี
อาคาร 20
ส่วนปรับปรุงอาคาร 3 - 20
เคร่ืองจกัร 5, 10
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 2 - 10
เคร่ืองตกแต่ง 5, 10
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 2 - 10
ยานพาหนะ 5, 7, 10

บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง
3.9 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยซ้ือมา และมีอายกุารใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่าย
สะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่า(ถา้มี)   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนถูกตดัจาํหน่ายและบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ดงัน้ี
ก. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตดัจ่ายโดยวธีิเส้นตรงตามเกณฑร์ะยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

นบัจากวนัท่ีอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน ภายในระยะเวลา 10 ปี
ข. ค่าลิขสิทธ์ินิตยสาร ตดัจ่ายตามจาํนวนเล่มนิตยสารตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาลิขสิทธ์ิ โดยข้ึนอยูก่บัจาํนวนเล่ม

ท่ีผลิตในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี ภายใตร้ะยะเวลาท่ีระบุไวใ้นสญัญาลิขสิทธ์ิแต่ละฉบบั
ไม่มีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอยูร่ะหวา่งพฒันา

3.10 การดอ้ยค่าของสินทรัพย์
บริษทัและบริษทัยอ่ยพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยป์ระเภทท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   สินคา้บาร์เทอร์   และค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้   เม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยน์ั้นจะเกิดการดอ้ยค่า
โดยพิจารณาจากมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์  หากมีราคาตํ่ากวา่ราคาตามบญัชี    ถือวา่สินทรัพยน์ั้น
เกิดการดอ้ยค่า   ซ่ึงจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดงักล่าวในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  และจะบนัทึกกลบัราย
การจากการดอ้ยค่า  เม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่การดอ้ยค่านั้นไม่มีอยูอี่กต่อไป หรือยงัคงมีอยูแ่ต่เป็นไปในทางท่ีลดลงมูลค่า
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่
และจะประมาณจากสินทรัพยแ์ต่ละรายการ หรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แต่กรณี

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

3.11 สญัญาเช่าระยะยาว - สญัญาเช่าการเงิน
สินทรัพยท่ี์เช่า
การเช่าซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียง    และผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์น
ท่ีเช่านั้นๆ ไดจ้ดัประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงิน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ท่ีไดม้าโดยทาํสญัญาเช่าการเงินบนัทึก
เป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรม หรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า แลว้แต่จาํนวน 
ใดจะตํ่ากวา่ หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม  และค่าเผื่อการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทาง
การเงิน และส่วนท่ีจะหกัจากหน้ีตามสญัญาเพ่ือทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสาํหรับยอดคงเหลือ
ของหน้ีสิน ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
ตน้ทุนทางการเงิน
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนั  บนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าว เกิดข้ึน
ยกเวน้ ในกรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา
ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะนาํมาใชเ้องหรือเพ่ือขาย ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตาม
สญัญาเช่าการเงินบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง

3.12 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ก. ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั

บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัตามจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายในแต่ละงวดเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ และคาํนวณภาษีเงินไดต้ามท่ีกาํหนดไวใ้นประมวลรัษฎากร

ข. ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
บริษทัและบริษทัยอ่ย  บนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชี  ของ
สินทรัพย ์และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพย ์และหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัและบริษทัยอ่ย      รับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ
และรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  สาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี  รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษี
ท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี และผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น   

                             (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                                      (นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา)
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บริษทัและบริษทัยอ่ย   จะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและจะปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะไม่มี
กาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์   

บริษทัและบริษทัยอ่ย จะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ หากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียว
ขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้

3.13 กาํไรต่อหุน้
กาํไรต่อหุน้ท่ีแสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเป็นกาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงคาํนวณโดยการหารยอดกาํไร
สาํหรับปีดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่าย และเรียกชาํระแลว้ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั         

3.14 ประมาณการทางบญัชี
การจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน   ฝ่ายบริหารตอ้งใชป้ระมาณการ   และการตั้งขอ้
สมมติฐานบางประการ   ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงไวใ้นงบการเงิน   และการเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงภายหลงัอาจแตกต่างไปจากจาํนวนเงินท่ีประมาณไว้

3.15 ประมาณการหน้ีสิน
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือบริษทัและบริษทัยอ่ย    มีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการ
อนุมานในปัจจุบนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ย
จะสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ายชาํระภาระผกูพนัดงักล่าว และสามารถประมาณจาํนวน
ภาระผกูพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ

3.16 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน
ก. กองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังาน

บริษทัและบริษทัยอ่ย จดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีไดก้าํหนด
การจ่ายสมทบไวแ้ลว้  สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์อง
บริษทัและบริษทัยอ่ย และไดรั้บการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอกกองทุนสาํรองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บ  
เงินสะสมเขา้กองทุนจากพนกังาน   และเงินสมทบจากบริษทัและบริษทัยอ่ย   เงินจ่ายสมทบกองทุนสาํรอง
เล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น

ข. ผลประโยชน์ของพนกังาน
ภาระผกูพนัของบริษทัและบริษทัยอ่ยเก่ียวกบัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ไดบ้นัทึกในงบการเงินดว้ยวธีิ
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว(้ Projected   Unit   Credit   Method )   ซ่ึงคาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประ
กนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตโดยใชเ้ทคนิคการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial Technique)
อนัเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่

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

จะตอ้งจ่ายในอนาคต   และคาํนวณคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบาลท่ีมีกาํหนดเวลาใกลเ้คียง
กบัระยะเวลาของหน้ีสินดงักล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดท่ี คาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคตนั้นประมาณ
การจากเงินเดือนพนกังาน  อตัราการลาออก  อายงุาน  และปัจจยัอ่ืน  กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลง
ประมาณการ จะรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้นส่วนค่า
ใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์พนกังานจะบนัทึกใน กาํไรหรือขาดทุน เพ่ือกระจายตน้ทุนดงักล่าวตลอด
ระยะเวลาของการจา้งงาน 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช.)  ไดมี้มติผา่นร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน
ฉบบัใหม่ ซ่ึงไดก้าํหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีเลิกจา้ง สาํหรับลูกจา้งท่ีทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปี ข้ึนไป
ใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่อตัราสุดทา้ย 400 วนั อยา่งไรก็ตามพระราชบญัญติั คุม้ครองแรงงานฉบบั
ใหม่ดงักล่าว อยูร่ะหวา่งรอประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ดงันั้นบริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกผลกระทบ
จากพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ เม่ือมีผลบงัคบัใชต้ามกฎหมาย

3.17 การแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ
ก. สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน

รายการท่ีรวมในงบการเงินของบริษทัยอ่ย     ถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกั
ท่ีบริษทัดาํเนินงานอยู ่(สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน)  งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงิน
ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย

ข. รายการและยอดคงเหลือ
รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ 
วนัท่ีเกิดรายการ   หรือวนัท่ีตีราคาหากรายการนั้นถูกวดัมูลค่าใหม่   รายการกาํไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจาก
การรับหรือ  จ่ายชาํระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย ์และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงิน
ต่างประเทศไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

เม่ือมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  องคป์ระกอบ
ของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ย ในทางตรงขา้ม
หากมีการรับรู้กาํไร  หรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน   องคป์ระกอบของอตัราแลก
เปล่ียนทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย

ค. บริษทัยอ่ย
การแปลงค่าผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัยอ่ย (ท่ีมิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง)
ซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงินไดถู้กแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชน้าํ
เสนองบการเงินดงัน้ี

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

•   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัท่ีของแต่ละ
     งบแสดงฐานะการเงินนั้น
•  รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกาํไรขาดทุนแปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉล่ีย 
•  ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

3.18 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงิน และเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็น
เงินบาทโดยใชอ้ตัราปิด ณ วนันั้น  กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

3.19 เคร่ืองมือทางการเงิน
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน     ประกอบดว้ยเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน เงินใหกู้ย้มื
ระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  รายไดรั้บล่วงหนา้  และหน้ีสินตามสญัญาเช่า
การเงิน นโยบายการบญัชีเกณฑก์ารรับรู้  และการวดัมูลค่าสาํหรับแต่ละรายการไดมี้การเปิดเผยแยกตามแต่ละ
หวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง

3.20 รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั กบับริษทัและบริษทัยอ่ย   หมายถึง   บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั  
หรือถูกควบคุมโดยบริษทัไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม     หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั
รวมถึงบริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุน้บริษทัยอ่ย    และกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั   นอกจากน้ีบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม
และมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทัและบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการ  หรือพนกังานของบริษทั
และบริษทัยอ่ย ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล     หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัและบริษทัยอ่ยแต่ละรายการ  
บริษทัและบริษทัยอ่ยคาํนึงถึงเน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย

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

4. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
2561 2561 2560

เงินสด 3,677,936.00 109,889.25 120,424.25
เงินฝากกระแสรายวนั 381,132.47 381,132.47 88,598.98
เงินฝากออมทรัพย์ 266,804,352.52 266,751,181.25 413,638,544.16
เงินฝากประจาํ 151,801.41 151,801.41 141,001.45
รวม 271,015,222.40 267,394,004.38 413,988,568.84

บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชี จาํนวน 23.00  ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย MOR  ต่อปี และวงเงินกูย้มืระยะสั้นจาํนวน 25 ลา้นบาท 
อตัราดอกเบ้ีย MLR ต่อปี วงเงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วนกรรมสิทธ์ิของบริษทั 
ตามหมายเหตุ 14.2  ณ วนัส้ินงวดบริษทัไม่ไดใ้ชว้งเงินดงักล่าว   

5. เงนิลงทุนช่ัวคราว
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
2561 2561 2560

เงินลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิด -                     -                      218,546,841.26
เงินฝากประจาํประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา 366,893,760.35 366,893,760.35 111,612,838.66
รวม 366,893,760.35 366,893,760.35 330,159,679.92

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561   บริษทัมีเงินลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิยช์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลสั และมีเงินฝากประจาํ
ประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา  อาย ุ10 เดือน ถึง 12 เดือน กบัสถาบนัการเงิน 2 แห่ง อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.90 - 1.50 ต่อปี
(2560 : อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.90 - 1.48 ต่อปี)     

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

รายการเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิดท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี มีดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
2561 2561 2560

ยอดยกมาตน้ปี 218,546,841.26 218,546,841.26 -                      
เงินลงทุนเพ่ิม 285,000,000.00 285,000,000.00 310,000,000.00
จาํหน่ายออก (506,070,817.67) (506,070,817.67) (92,000,000.00)
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 2,523,976.41 2,523,976.41 546,841.26
ยอดคงเหลือส้ินปี                          -                          - 218,546,841.26

6. ลูกหนีก้ารค้า และลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
2561 2561 2560

ลูกหน้ีการคา้ :
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   (หมายเหตุ 29.3.ก) 705,712.62 705,712.62 650,617.78
ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลและกิจการอ่ืน 35,455,682.25 35,455,682.25 132,677,083.73
เช็ครับล่วงหนา้ 2,475,106.76 2,475,106.76 625,266.40

38,636,501.63 38,636,501.63 133,952,967.91
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (5,451,132.79) (5,451,132.79) (5,482,080.88)
        ค่าเผื่อรับคืนสินคา้ (1,829,148.23) (1,829,148.23) (2,254,078.37)
สุทธิ 31,356,220.61 31,356,220.61 126,216,808.66
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน :
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   (หมายเหตุ 29.3.ก) 1,221,744.86 1,301,223.61 80,250.00
รายไดค้า้งรับ 14,204,046.11 14,204,046.11 9,483,784.69

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

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

2561 2561 2560
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 44,183,819.76 43,533,905.11 11,954,579.41
เงินประกนั 5,073,830.00 5,073,830.00 7,087,559.63
อ่ืนๆ 1,523,513.41 1,523,513.41 1,796,064.71

66,206,954.14 65,636,518.24 30,402,238.44
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ :
         รายไดค้า้งรับ (9,532,710.28) (9,532,710.28) -                      
         เงินประกนั (5,000,000.00) (5,000,000.00) -                      

(14,532,710.28) (14,532,710.28) -                      
สุทธิ 51,674,243.86 51,103,807.96 30,402,238.44
รวม 83,030,464.47 82,460,028.57 156,619,047.10

บริษทัมีลูกหน้ีการคา้ แยกตามอายหุน้ีดงัน้ี (หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

2561 2561 2560
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 26,719,486.04 26,719,486.04 32,070,387.04
เกินกาํหนดชาํระ :
1 - 90 วนั 6,465,882.80 6,465,882.80 94,804,623.00
91 - 180 วนั -                     -                      717,024.45
181- 365 วนั 803,690.95 803,690.95 884,949.30
มากกวา่ 365 วนัข้ึนไป 4,647,441.84 4,647,441.84 5,475,984.12
รวม 38,636,501.63 38,636,501.63 133,952,967.91

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี มีดงัน้ี
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญตน้ปี 5,482,080.88 5,482,080.88 7,928,773.55
เพ่ิมข้ึน 15,979,551.90 15,979,551.90 352,285.20
หน้ีสูญท่ีตดัจาํหน่ายระหวา่งปี (81,545.49) (81,545.49) (435,686.20)
หน้ีสูญท่ีไดรั้บคืนระหวา่งปี (1,396,244.22) (1,396,244.22) (2,363,291.67)
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส้ินปี 19,983,843.07 19,983,843.07 5,482,080.88

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

7. เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษทัย่อย
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย จาํนวน 2.63 ลา้นบาท โดยมีตัว๋สญัญาใชเ้งินม่ือทวงถาม
เป็นหลกัฐาน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.65 ต่อปี ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ตามหมายเหตุ 29.3  ข.

8. สินค้าคงเหลือ
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
2561 2561 2560

สินคา้สาํเร็จรูป 4,115,122.77 4,115,122.77 3,093,904.44
งานระหวา่งทาํ 2,535,321.41 2,535,321.41 2,449,115.56
วตัถุดิบ 6,646,862.23 6,646,862.23 2,463,223.86

13,297,306.41 13,297,306.41 8,006,243.86
หกั การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (3,041,619.21) (3,041,619.21) (2,095,507.73)
สุทธิ 10,255,687.20 10,255,687.20 5,910,736.13

รายการเคล่ือนไหวของการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี มีดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
2561 2561 2560

ยอดยกมาตน้ปี 2,095,507.73 2,095,507.73 1,555,529.96
เพ่ิมข้ึน 946,111.48        946,111.48         539,977.77
ยอดคงเหลือส้ินปี 3,041,619.21 3,041,619.21 2,095,507.73

9. เงนิฝากสถาบันการเงนิท่ีมภีาระผูกพนั
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  บริษทันาํเงินฝากประจาํธนาคาร 2  แห่ง รวมจาํนวน 0.32 ลา้นบาท เป็นหลกัประกนัใหธ้นาคาร
ออกหนงัสือคํ้าประกนัในการใชไ้ฟฟ้ากบัการไฟฟ้านครหลวง  และคํ้าประกนัค่าฝากส่งไปรษณียเ์ป็นรายเดือนกบั  บริษทั
ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ตามหมายเหตุ 31.6  (2560 : 0.42 ลา้นบาท)

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี

USD บาท USD บาท

GPI Myanmar  Co.,Ltd. 50,000 1,602,500.00 100 50,000 1,602,500.00
รวม 1,602,500.00 1,602,500.00

เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561    ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2561    ไดอ้นุมติัใหบ้ริษทัเขา้ลงทุนในบริษทั 
GPI Myanmar Co.,Ltd. ซ่ึงบริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 และจากการเขา้ลงทุนดงักล่าว
ทาํใหบ้ริษทั GPI Myanmar Co.,Ltd. มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561

11. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีเงินฝากประจาํ ประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา อาย ุ14 เดือน กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 
จาํนวน 91.00 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.60 ต่อปี

12. เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน จาํนวน 0.40 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนภายในระยะเวลา 2 ปี 
โดยหกัจากเงินเดือนและค่าจา้งรายเดือน และไม่คิดดอกเบ้ียตามเง่ือนไขสวสัดิการพนกังาน (2560 : 0.36 ลา้นบาท)  ตาม
หมายเหตุ 29.3 ค.

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริษทัมีท่ีดินเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนราคาตามบญัชี จาํนวน 32.24 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีราคา
ยติุธรรมซ่ึงใชร้าคาซ้ือขายท่ีดินบริเวณใกลเ้คียง จาํนวน 49.64 ลา้นบาท (2560 : 47.16 ลา้นบาท) 

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

ช่ือบริษทั    สดัส่วนเงิน
ลงทุน
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ทุนเรียกชาํระแลว้ ราคาทุน



         บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย : บาท)

ที่ดิน อาคาร ส่วนปรับปรุง เครื่องตกแต่ง เครื่องจกัร เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ งานระหวา่ง รวม
อาคาร เครื่องใช้ สาํนกังาน ก่อสร้าง

ราคาทุน
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 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
ซื้อ 4,550,000.00 -                      2,032,258.62 403,001.43 40,500.00 2,435,547.33 3,435,063.73 2,772,000.00 2,972,488.65 15,668,371.11
ตดัจาํหน่าย/ตดัจ่าย -                      -                      (54,899.18) 0.00 (16,779,229.06) (11,500.00) (873,747.48) -                     -                  (17,719,375.72)
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 66,418,013.23 94,676,393.71 9,973,232.38 7,251,833.88 36,697,968.26 13,839,240.34 29,158,744.32 38,599,130.78 2,972,488.65 296,614,556.90

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 -                      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
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี -                      1,798,870.92 988,185.73 508,199.05 1,663,437.14 1,964,625.96 2,907,034.65 2,307,057.47 -                  12,137,410.92
ตดัจาํหน่าย/ตดัจ่าย -                      -                      -                     -                     (12,789,019.14) (11,499.00) (863,014.35) -                     -                  (13,663,532.49)
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 -                      67,837,787.79 4,875,991.77 5,898,363.04 36,607,952.35 5,513,949.88 21,982,800.31 24,292,364.11 -                  167,009,209.25

มูลค่าสุทธิทางบญัชี
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 66,418,013.23 26,838,605.92 5,097,240.61 1,353,470.84 90,015.91 8,325,290.46 7,175,944.01 14,306,766.67 2,972,488.65 132,577,836.30

ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 2561 12,137,410.92
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(ลงชื่อ)………………..…...................................................... ……………………………………………กรรมการ
(นายอโณทยั   เอี่ยมลาํเนา)                           (นายพีระพงศ ์  เอี่ยมลาํเนา)

งบการเงินรวม



         บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

ที่ดิน อาคาร ส่วนปรับปรุง เครื่องตกแต่ง เครื่องจกัร เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ งานระหวา่ง รวม
อาคาร เครื่องใช้ สาํนกังาน ก่อสร้าง

ราคาทุน
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 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 -                      -                      1,286,494.01 196,189.00 189,863.00 3,607,392.57 2,947,229.58 -                     -                  8,227,168.16
ตดัจาํหน่าย/ตดัจ่าย -                      (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 -                      -                      -                     -                     -                      355,397.13 -                     -                     -                  355,397.13
โอนออก -                      -                      -                     -                     (337,063.79) -                      -                     -                     -                  (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
ซื้อ 4,550,000.00 -                      2,032,258.62 403,001.43 40,500.00 2,435,547.33 3,435,063.73 2,772,000.00 2,972,488.65 15,668,371.11
ตดัจาํหน่าย/ตดัจ่าย -                      -                      (54,899.18) -                     (16,779,229.06) (11,500.00) (873,747.48) -                     -                  (17,719,375.72)
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 66,418,013.23 94,676,393.71 9,973,232.38 7,251,833.88 36,697,968.26 13,839,240.34 29,158,744.32 38,599,130.78 2,972,488.65 296,614,556.90

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 -                      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 -                      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 -                      (168,511.80) -                     (555.84) (361,269.73) (46,192.00) (408,398.71) (188,823.31) -                  (1,173,751.39)
รับโอน -                      -                      -                     -                     -                      309,486.90 -                     -                     -                  309,486.90
โอนออก -                      -                      -                     -                     (309,486.90) -                      -                     -                     -                  (309,486.90)
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 -                      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
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี -                      1,798,870.92 988,185.73 508,199.05 1,663,437.14 1,964,625.96 2,907,034.65 2,307,057.47 -                  12,137,410.92
ตดัจาํหน่าย/ตดัจ่าย -                      -                      -                     -                     (12,789,019.14) (11,499.00) (863,014.35) -                     -                  (13,663,532.49)
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 -                      67,837,787.79 4,875,991.77 5,898,363.04 36,607,952.35 5,513,949.88 21,982,800.31 24,292,364.11 -                  167,009,209.25

มูลค่าสุทธิทางบญัชี
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
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 66,418,013.23 26,838,605.92 5,097,240.61 1,353,470.84 90,015.91 8,325,290.46 7,175,944.01 14,306,766.67 2,972,488.65 132,577,836.30

ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 2560 11,063,234.45
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 2561 12,137,410.92

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
14.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561   ราคาตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมซ่ึงไดรั้บ

การคิดค่าเส่ือมราคาเตม็มูลค่าแลว้  แต่ยงัคงใชง้านอยูมี่ จาํนวน 110.14 ลา้นบาท  (2560 : 110.89  ลา้นบาท)
14.2 ณ 31 ธนัวาคม 2561  ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วน มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 42.49 ลา้นบาท  นาํไปใชเ้ป็น

หลกัประกนัสาํหรับเงินเบิกเกินบญัชี   และเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน   (2560 : 43.25  ลา้นบาท)  
 ตามหมายเหตุ 4 

14.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   ยานพาหนะซ่ึงไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี จาํนวน
1.31 ลา้นบาท  ตามหมายเหตุ 19

15. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน
(หน่วย : บาท)

โปรแกรม โปรแกรม รวม
คอมพิวเตอร์ ระหวา่งติดตั้ง

ราคาทุน
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 5,876,885.80 484,608.00 6,361,493.80
เพิ่มข้ึน 980,400.00 1,329,000.00 2,309,400.00
จาํหน่าย -                   (484,608.00) (484,608.00)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 6,857,285.80 1,329,000.00 8,186,285.80

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 2,764,332.33 -                    2,764,332.33
เพิ่มข้ึน 992,710.41 -                    992,710.41
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 3,757,042.74 -                    3,757,042.74

มูลค่าสุทธิทางบญัชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 3,100,243.06 1,329,000.00 4,429,243.06

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2561 992,710.41
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งบการเงินรวม

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



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

โปรแกรม โปรแกรม รวม
คอมพิวเตอร์ ระหวา่งติดตั้ง

ราคาทุน
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 4,085,050.00 484,608.00 4,569,658.00
เพิ่มข้ึน 1,791,835.80 -                    1,791,835.80
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 5,876,885.80 484,608.00 6,361,493.80
เพิ่มข้ึน 980,400.00 1,329,000.00 2,309,400.00
จาํหน่าย -                   (484,608.00) (484,608.00)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 6,857,285.80 1,329,000.00 8,186,285.80

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 1,696,172.17 -                    1,696,172.17
เพิ่มข้ึน 1,068,160.16 -                    1,068,160.16
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 2,764,332.33 -                    2,764,332.33
เพิ่มข้ึน 992,710.41 -                    992,710.41
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 3,757,042.74 -                    3,757,042.74

มูลค่าสุทธิทางบญัชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 3,112,553.47 484,608.00 3,597,161.47
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 3,100,243.06 1,329,000.00 4,429,243.06

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2560 1,068,160.16
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2561 992,710.41

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

16. ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี / ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 
16.1 สินทรัพย ์และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีภายหลงัจากการนาํมาหกักลบลบกนัตามความเหมาะสม 

ไดแ้สดงรวมไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน มีรายละเอียดดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
2561 2561 2560

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 5,623,256.06 5,623,256.06 4,860,800.96
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (318,708.92) (318,708.92) (807,386.04)
รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี / ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้สุทธิ 5,304,547.14 5,304,547.14 4,053,414.92

16.2  รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย ์และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ตามท่ีแสดงในงบการเงินรวม และ
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ท่ีเกิดข้ึนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  และ 2560  มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

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

2561 รายไดใ้น 2561
กาํไร

หรือขาดทุน
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 419,101.55 189,222.31 608,323.86
ประมาณการหน้ีสิน - ผลประโยชน์พนกังาน 4,441,699.42 573,232.79 5,014,932.21

4,860,800.97 762,455.10 5,623,256.07
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

เงินลงทุนชัว่คราว (81,203.14) 81,203.14 -                     
ผลแตกต่างระยะเวลา - ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยถ์าวร (687,347.11) 455,268.87 (232,078.24)
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (38,835.80) (47,794.89) (86,630.69)

(807,386.05) 488,677.12 (318,708.93)
สินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอการตดับญัชี - สุทธิ 4,053,414.92 1,251,132.22 5,304,547.14

  (นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

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

2561 รายไดใ้น 2561
กาํไร

หรือขาดทุน
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 419,101.55 189,222.31 608,323.86
ประมาณการหน้ีสิน - ผลประโยชน์พนกังาน 4,441,699.42 573,232.79 5,014,932.21

4,860,800.97 762,455.10 5,623,256.07
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

เงินลงทุนชัว่คราว (81,203.14) 81,203.14 -                     
ผลแตกต่างระยะเวลา - ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยถ์าวร (687,347.11) 455,268.87 (232,078.24)
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (38,835.80) (47,794.89) (86,630.69)

(807,386.05) 488,677.12 (318,708.93)
สินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอการตดับญัชี - สุทธิ 4,053,414.92 1,251,132.22 5,304,547.14

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

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

2560 รายไดใ้น 2560
กาํไร

หรือขาดทุน
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 311,105.99 107,995.56 419,101.55
ประมาณการหน้ีสิน - ผลประโยชน์พนกังาน 3,933,515.24 508,184.18 4,441,699.42

4,244,621.23 616,179.74 4,860,800.97
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

เงินลงทุนชัว่คราว -                     (81,203.14) (81,203.14)
ผลแตกต่างระยะเวลา - ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยถ์าวร (1,385,929.74) 698,582.63 (687,347.11)
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (20,554.97) (18,280.83) (38,835.80)

(1,406,484.71) 599,098.66 (807,386.05)
สินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอการตดับญัชี - สุทธิ 2,838,136.52 1,215,278.40 4,053,414.92

16.3  ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  และ 2560  มีดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
2561 2561 2560

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 37,815,301.25 37,815,301.25 34,952,127.45

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว (1,251,132.22) (1,251,132.22) (1,215,278.40)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 36,564,169.03 36,564,169.03 33,736,849.05
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

16.4  รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้ามารถ
 แสดงได ้ดงัน้ี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

2561 2561 2560
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 168,077,055.39 169,143,214.60 173,908,839.35
บวก ขาดทุนท่ีไม่ตอ้งเสียภาษี - บริษทัยอ่ย 1,066,159.21 -                      -                     
คงเหลือ 169,143,214.60 169,143,214.60 173,908,839.35
อตัราภาษีร้อยละ 20 20 20
จาํนวนภาษีเงินได้ 33,828,642.92 33,828,642.92 34,781,767.87

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ :
รายได(้รายจ่าย)ท่ีเกณฑบ์ญัชีต่างจากเกณฑภ์าษี 146,588.47 146,588.47 78,544.19
รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษี -                         -                         (256,887.28)
รายจ่ายท่ีไม่สามารถนาํมาหกัภาษีได้ 3,045,168.07 3,045,168.07 96,016.63
รายจ่ายท่ีหกัไดเ้พ่ิม (440,967.16) (440,967.16) (564,039.38)
หน้ีสงสยัจะสูญโอนกลบั (15,263.27) (15,263.27) (398,552.98)

2,735,526.11 2,735,526.11 (1,044,918.82)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 36,564,169.03 36,564,169.03 33,736,849.05
อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง 21.62                    21.62                    19.40                    

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน (หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

2561 2561 2560
เจา้หน้ีการคา้ :
เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลและกิจการอ่ืน 9,607,073.33 9,607,073.33 22,630,614.11
เช็คจ่ายล่วงหนา้ 801,628.69 801,628.69 1,813,313.33

10,408,702.02 10,408,702.02 24,443,927.44
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน :
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บุคคลและกิจการอ่ืน 7,793,711.58 7,465,592.29 14,922,708.47
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 8,804,575.75 8,804,575.75 4,173,387.86
ภาษีขายรอเรียกเกบ็ 2,092,646.11 2,092,646.11 8,388,137.79
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอนาํส่ง 3,123,094.96 3,123,094.96 2,939,643.12
อ่ืน ๆ 3,614,522.16 3,563,436.76 532,976.77

25,428,550.56 25,049,345.87 30,956,854.01
รวม 35,837,252.58 35,458,047.89 55,400,781.45

18. รายได้รับล่วงหน้า
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
2561 2561 2560

รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าบริการพ้ืนท่ีงานมอเตอร์โชว์ 145,906,772.67 143,664,955.20 256,137,295.75
รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าบริการจดักิจกรรม -                    -                      250,000.00
รายไดรั้บล่วงหนา้อ่ืนๆ 153,632.00 153,632.00 252,079.02
รวม 146,060,404.67 143,818,587.20 256,639,374.77

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

19. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
2561 2561 2560

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -                    -                      780,934.80
หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -                    -                      (780,934.80)
สุทธิ -                      -                      -                      

(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560
ภายใน 1 ปี -                    813,265.03 -                      780,934.80
หกั ดอกเบ้ียจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน -                    (32,330.23) -                      -                    
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -                      780,934.80 -                      780,934.80

สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน  ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
2561 2561 2560

ยานพาหนะ -                    -                      2,802,462.45
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม -                    -                      (1,488,378.64)
สุทธิ -                      -                      1,314,083.81

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงิน
ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

20. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
20.1 การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังาน มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

2561 2561 2560
ยอดยกมาตน้ปี 22,208,497.06 22,208,497.06 19,667,576.15
ตน้ทุนบริการงวดปัจจุบนั 2,119,294.00 2,119,294.00 2,063,345.00
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 746,870.00 746,870.00 667,139.00
ผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่ายระหวา่งปี -                    -                      (189,563.09)
ยอดคงเหลือส้ินปี 25,074,661.06 25,074,661.06 22,208,497.06

20.2 ค่าใชจ่้ายผลประโยน์พนกังานท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

2561 2561 2560
ตน้ทุนผลิตและบริการ 1,539,891.00 1,539,891.00 1,485,764.00
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 256,596.00 256,596.00 242,920.00
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,069,670.00 1,069,670.00 1,001,800.00
รวม 2,866,157.00 2,866,157.00 2,730,484.00

20.3 ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงานของบริษทั  สาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  และ 2560 (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั) ดงัน้ี
อตัราคิดลด ร้อยละ 3.07
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 10.59
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการทาํงานของพนกังาน) ร้อยละ 0 - 24.00
อตัรามรณะ ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2551 ร้อยละ 100.00
อตัราการทุพพลภาพ(ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2551) ร้อยละ 10.00

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

20.4 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ี
อาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืนๆคงท่ีจะมีผลกระทบต่อภาระ
ผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงิน ดงัต่อไปน้ี

(หน่วย : บาท)

เพ่ิมข้ึน ลดลง
อตัราคิดลด(เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.50) (1,037,146.00) 1,105,265.00
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.50) 1,349,991.00 1,270,454.00
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.50) (1,563,647.00) 1,684,655.00

(หน่วย : บาท)

เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง
อตัราคิดลด(เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.50) (1,037,146.00) 1,105,265.00 (1,015,354.00) 1,084,640.00
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.50) 1,349,991.00 1,270,454.00 1,201,849.00 (1,132,482.00)
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.50) (1,563,647.00) 1,684,655.00 (1,394,109.00) 1,499,616.00

แมว้า่การวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้าํนึงการกระจายตวัแบบเตม็รูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการ
ดงักล่าว  แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.1.6 ข บริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกผลกระทบจาก
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่เม่ือมีการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงอาจจะมีผลบงัคบั
ใชใ้นปี 2562 ปัจจุบนับริษทัและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งจดัทาํประมาณการหาผลกระทบดงักล่าว

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

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  

22. ทุนเรือนหุ้น
เม่ือวนัท่ี 22-24 พฤศจิกายน 2560 บริษทัไดเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกจาํนวน 100 ลา้นหุน้
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เป็นจาํนวนเงิน 50.00 ลา้นบาท ราคาเสนอขายหุน้ละ 3.50 บาท เป็นจาํนวนเงิน 350.00 
ลา้นบาท บริษทัไดรั้บชาํระค่าหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 27  พฤศจิกายน 2560   และไดด้าํเนินการจดทะเบียนทุนท่ีชาํระเตม็แลว้ 
จาํนวน 300.00 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2560

23. ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
จากการกาํหนดราคาเสนอขายหุน้แก่ประชาชนในคร้ังแรก จาํนวน 100  ลา้นหุน้ในราคาหุน้ละ 3.50 บาท จากราคาท่ีตราไว้
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

                           (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                                (นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา)
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25.  เงนิปันผล       
เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561      ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2561   มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
จากผลการดาํเนินงานส่วนท่ีเหลือสาํหรับเดือนกนัยายน 2560  - มีนาคม 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั จาํนวน 600 ลา้นหุน้ 
ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท เป็นจาํนวน 90.00 ลา้นบาท โดยบริษทัจ่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ ในวนัท่ี 7 มิถุนายน 2561

เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล จากผลการดาํเนินงานเดือน
มกราคม - กนัยายน 2560 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั จาํนวน 500 ลา้นหุน้ อตัราหุน้ละ 0.26 บาท รวมจาํนวน 130 ลา้นบาท
ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวครบถว้นแลว้ในระหวา่งปี  ดงัน้ี

คร้ังท่ี  1 จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล อตัราหุน้ละ 0.14 บาท เป็นจาํนวน 70.00 ลา้นบาท ในวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2560
คร้ังท่ี  2 จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล อตัราหุน้ละ 0.12 บาท เป็นจาํนวน 60.00 ลา้นบาท ในวนัท่ี 24 ตุลาคม 2560

26. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการของบริษทั ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการในฐานะผูบ้ริหาร
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 2561   บริษทัจ่ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังาน จาํนวน 3.52 ลา้นบาท
(2560 : 3.55 ลา้นบาท) 

                           (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                                (นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา)
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28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  และ 2560 มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

2561 2561 2560
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ         (1,107,424.18) (1,107,424.18) 34,819.31
วตัถุดิบใชไ้ป 22,487,031.17 22,487,031.17 27,806,359.14
ค่าจา้งทาํของ เพลท ตน้ฉบบั อาร์ตเวิค เขา้เล่ม และอ่ืนๆ 27,576,140.73 27,576,140.73 32,849,344.66
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 119,291,718.52 119,268,844.05 131,735,452.09
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (ตามหมายเหตุ 29.2 จ.) 38,537,621.12 38,537,621.12 34,890,000.33
ค่าเช่าและบริการสถานท่ีจดักิจกรรม 109,073,921.12 109,073,921.12 111,862,931.31
ค่าตกแต่งสถานท่ีจดักิจกรรม 48,986,589.80 48,986,589.80 52,815,203.60
ค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 24,226,401.72 23,499,710.84 26,622,926.40
ค่าจา้งบุคคลภายนอกจดักิจกรรม 29,148,571.74 29,148,571.74 103,125,200.09
ค่าติดตั้งร้ือถอนระบบไฟฟ้า 12,125,210.00 12,125,210.00 12,521,940.00
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย 13,130,121.33 13,130,121.33 12,131,394.61

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

ลกัษณะความสัมพนัธ์
บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั
บริษทั ยาชิโยดา จาํกดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั
GPI Myanmar Co.,Ltd. บริษทัยอ่ย และมีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั
กรรมการ / ผูถื้อหุน้ กรรมการ/ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั
ผูบ้ริหารสาํคญั บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผดิชอบ

การวางแผน สั่งการและควบคุมกิจการต่างๆ
ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม  ทั้งน้ี 
รวมถึงกรรมการของบริษทั (ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ี
ในระดบับริหารหรือไม่)

นโยบายการกาํหนดราคา
ใหบ้ริการพ้ืนท่ีจดังานแสดง  และบริการสาธารณูโภค ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
รับจา้งพิมพง์าน ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
รับจา้งโฆษณา ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
บริการจดัทาํ ART WORK ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีสาํนกังาน ตามราคาท่ีกาํหนดในสัญญา
ดอกเบ้ียรับ - เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.65 ต่อปี
ค่าสิทธิการเช่าและค่าเช่าพ้ืนท่ีจดักิจกรรม ตามราคาท่ีกาํหนดในสัญญา
ค่าจา้งโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
ค่าสถานท่ีและบริการสาํหรับจดัสัมนา ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน

ช่ือบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั

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



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

29.2 รายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
รายการท่ีสาํคญั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560   กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
 สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

2561 2561 2560
ก. รายได้ค่าบริการ :
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั :
บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 1,920,068.50 1,920,068.50 2,279,473.00
บริษทั ยาชิโยดา อลัลอย วีล จาํกดั 445,500.00 445,500.00 280,500.00
รวม 2,365,568.50 2,365,568.50 2,559,973.00
ข. รายได้อ่ืน :
บริษทัยอ่ย :
GPI Myanmar Co.,Ltd. -                     5,709.11 -                      
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั :
บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 638,400.00 638,400.00 657,000.00
รวม 638,400.00 644,109.11 657,000.00
ค. ต้นทุนบริการ :
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั :
บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 3,064,297.35 3,064,297.35 352,327.11
ง. ต้นทุนในการจัดจําหน่าย :
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั :
บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 170,000.00 170,000.00 170,000.00

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



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

2561 2561 2560
จ. ค่าตอบแทนทีจ่่ายให้แก่ผู้บริหารสําคญั :
ค่าตอบแทนกรรมการ 5,120,000.00 5,120,000.00 3,190,000.00
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร :
ผลประโยชน์ระยะสั้น 37,312,609.00 37,312,609.00 33,939,995.33
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,225,012.12 1,225,012.12 950,005.00

38,537,621.12 38,537,621.12 34,890,000.33
รวม 43,657,621.12 43,657,621.12 38,080,000.33

29.3 รายการในงบแสดงฐานะการเงิน
ยอดคงคา้งท่ีมีสาระสาํคญั กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

2561 2561 2560
ก. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน :
    ลูกหนีก้ารค้า :

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั :
บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 348,332.62 348,332.62 436,617.78
บริษทั ยาชิโยดา อลัลอย วีล จาํกดั 357,380.00 357,380.00 214,000.00

705,712.62 705,712.62 650,617.78
    ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน :

บริษทัยอ่ย :
GPI Myanmar Co., Ltd. -                     79,478.75 -                      
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั :
บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 1,221,744.86 1,221,744.86 80,250.00
1,221,744.86 1,301,223.61 80,250.00

รวม 1,927,457.48 2,006,936.23 730,867.78

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

2561 2561 2560
ข. เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย

บริษทัยอ่ย :
GPI Myanmar Co., Ltd. -                     2,630,771.06 -                      

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย มีดงัน้ี
ยอดคงเหลือตน้ปี -                     -                      -                      
ใหกู้เ้พ่ิม -                     5,000,000.00 -                      
รับชาํระคืน -                     (2,369,228.94) -                      
ยอดคงเหลือส้ินปี -                     2,630,771.06 -                      

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

2561 2561 2560
ค. เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลทีเ่ก่ียวข้องกัน : 

พนกังานบริษทั 400,794.00 400,794.00 355,593.00

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี
ยอดคงเหลือตน้ปี 355,593.00 355,593.00 952,056.00
ใหกู้เ้พ่ิม 531,650.00 531,650.00 170,000.00
รับชาํระคืน (486,449.00) (486,449.00) (766,463.00)
ยอดคงเหลือส้ินปี 400,794.00 400,794.00 355,593.00

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

2561 2561 2560
ง. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน (สิทธิการเช่า)
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั :
บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 2,367,186.60 2,367,186.60 -                      

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



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

จ. เจ้าหนีอ่ื้น - ค่าหุ้นสามัญ  : 2561 2561 2560
บริษทัยอ่ย :
GPI Myanmar Co.,Ltd. -                     1,602,500.00 -                      

29.4 ภาระผกูพนั - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
บริษทัมีภาระผกูพนัจากการทาํสัญญาเช่าพ้ืนท่ีกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง  (บริษทั บลูไดมอนด ์
กอลฟ์ แอนด ์วอเทอร์ สปอร์ทคลบั จาํกดั) ตามสัญญาลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 โดยมีระยะเวลาเช่า 
3 ปี   เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561  ถึงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564  เป็นจาํนวนเงิน 12.00 ลา้นบาท   
(รวมสิทธิการเช่า จาํนวน 3.00 ลา้นบาท) ณ วนัทาํสัญญาบริษทัจ่ายชาํระสิทธิการเช่าทั้งจาํนวน  และ
จ่ายชาํระค่าเช่า จาํนวน 3.00 ลา้นบาท รวมจาํนวน 6.00 ลา้นบาท   คงเหลือภาระท่ีจะตอ้งจ่าย จาํนวน 
6.00 ลา้นบาท  กาํหนดจ่ายชาํระในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 จาํนวน 3.00 ลา้นบาท   และในวนัท่ี 15
พฤษภาคม 2563 จาํนวน 3.00 ลา้นบาท

30. ข้อมูลเพิม่เติมเก่ียวกับกระแสเงนิสด
ก. รายการไม่กระทบเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  มีรายละเอียดดงัน้ี

- บริษทัคา้งจ่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย จาํนวน 1.60 ลา้นบาท แสดงไวเ้ป็นเจา้หน้ีค่าหุน้
- บริษทัซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองใชส้าํนกังาน เป็นเงินเช่ือ จาํนวน 0.90 ลา้นบาท แสดงไวเ้ป็นเจา้หน้ีอ่ืน
- บริษทัซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนเป็นเงินเช่ือ จาํนวน 1.40 ลา้นบาท แสดงไวเ้ป็นเจา้หน้ีอ่ืน

ข. รายการไม่กระทบเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีรายละเอียดดงัน้ี
- บริษทัซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองใชส้าํนกังานเป็นเงินเช่ือ จาํนวน 0.99 ลา้นบาท แสดงไวเ้ป็นเจา้หน้ีอ่ืน
- บริษทัโอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน(สินคา้บาเทอร์) เป็นอุปกรณ์ ราคาทุนจาํนวน 0.02 ลา้นบาท 
- บริษทับริจาคเคร่ืองใชส้าํนกังานท่ียกเลิกใชง้านใหก้บัมูลนิธิแห่งหน่ึงราคาตามบญัชีจาํนวน 0.02 ลา้นบาท

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



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

31. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกิดขึน้
31.1 บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตเก่ียวกบัสัญญาเช่าและบริการ ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

2561 2561 2560
ถึงกาํหนดภายใน 1 ปี 2,094,541.12 2,094,541.12 2,499,333.66
ถึงกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 218,278.95 218,278.95 676,779.58
รวม 2,312,820.07 2,312,820.07 3,176,113.24

31.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าท่ีปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญประมาณ 6.43 ลา้นบาท  
โดยสัญญามีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี      เม่ือส้ินสุดอายสุัญญาหากไม่มีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดบอกเลิกใหถื้อวา่ต่อ
สัญญาโดยอตัโนมติั (2560 : ประมาณ 2.20 ลา้นบาท)

31.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาวา่จา้งบริการ จาํนวน 2.15 ลา้นบาท 
31.4 บริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าสนบัสนุนการดาํเนินงานใหแ้ก่สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย(สมาคมฯ)

ซ่ึงเป็นผูร่้วมจดังานแสดงยานยนต ์" Bangkok International Motor Show"      กบับริษทั  และเป็นสมาชิกของ
Organisation International Des Constructeurs D'Automobiles (OICA)   ซ่ึงเป็นองคก์รสากลระหวา่งประเทศ 
และไดใ้หก้ารรับรองมาตรฐานการจดังานแสดงยานยนตด์งักล่าวทุกๆ  2  ปี    โดยบริษทัจะจ่ายเงินสนบัสนุน
ดงักล่าวใหแ้ก่สมาคมฯ  จาํนวน 5.00 ลา้นบาท  สาํหรับปีท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานจาก OICA    และจาํนวน 
4.00 ลา้นบาท สาํหรับปีท่ีไม่ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน

31.5 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีภาระผกูพนัในการปฏิบติัตามสัญญา โครงการพฒันาดิจิทลัมีเดียกบับริษทั
เอกชนแห่งหน่ึง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือขยายการตลาดดิจิทลัมีเดียยานยนตแ์ละมีขอ้ตกลงในการร่วมทุนและ
แบ่งผลกาํไรในสัดส่วนเท่ากนั อายโุครงการส้ินสุดภายใน 1 ปี

31.6 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน   จากการใหธ้นาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้ากบัการไฟฟ้านครหลวง 
จาํนวน 0.31  ลา้นบาท     และการฝากส่งไปรษณียเ์ป็นรายเดือนกบั   บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั จาํนวน 0.01 
ลา้นบาท รวมจาํนวน 0.32 ลา้นบาท คํ้าประกนัโดยเงินฝากประจาํของบริษทั ตามหมายเหตุ 9  

31.7 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัในการจดังาน Yangon International Motor Show (YIMS)
ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์   สาํหรับปี  2562   และปี 2563      โดยสมาคมยานยนตข์องพม่า 
(Automotive Association of  Myanmar) ใหก้ารสนบัสนุนการจดังาน และพิจารณาจาํนวนคร้ังในการจดังาน
ดงักล่าว โดยบริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ายเงินสนบัสนุนใหแ้ก่สมาคมฯ จาํนวน 25,000.00  เหรียญสหรัฐอเมริกา ตาม
บนัทึกขอ้ตกลงวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2561

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

31.8 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีภาระผกูพนัจากการเช่าพ้ืนท่ีจดัแสดงงาน Yangon International Motor Show 
(YIMS) กบับริษทัเอกชนแห่งหน่ึงในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จาํนวน 200,100.00  เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

32. ข้อมูลเก่ียวกับการดาํเนินงานจําแนกตามส่วนงาน
ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ี สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ย ท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บ และสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงาน และประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินการของบริษทั
คือ กรรมการผูจ้ดัการของบริษทั

บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 
2560   มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท)

งานกิจกรรม ส่ือโฆษณา และ
จาํหน่ายส่ิงพิมพ์

รับจา้งพิมพ์ รวม

รายไดจ้ากการขายและบริการ 628,859,053.01 50,827,508.00 51,960,190.79 731,646,751.80
ตน้ทุนขายและบริการ (305,708,513.89) (48,069,214.52) (41,586,828.19) (395,364,556.60)
กาํไรขั้นตน้ 323,150,539.12 2,758,293.48 10,373,362.60 336,282,195.20
รายไดอ่ื้น 12,721,143.71
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (45,429,924.64)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (135,292,696.75)
ตน้ทุนทางการเงิน (203,662.13)
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 168,077,055.39
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (36,564,169.03)
กาํไรสาํหรับปี 131,512,886.36

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

งบการเงินรวม
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

งานกิจกรรม สื่อโฆษณา และ
จาํหน่ายสิ่งพิมพ์

รับจา้งพิมพ์ รวม งานกิจกรรม สื่อโฆษณา และ
จาํหน่ายสิ่งพิมพ์

รับจา้งพิมพ์ รวม

รายไดจ้ากการขายและบริการ 628,859,053.01 50,827,508.00 51,960,190.79 731,646,751.80 683,241,173.22 57,081,089.12 74,595,902.08 814,918,164.42
ตน้ทุนขายและบริการ (305,708,513.89) (48,069,214.52) (41,586,828.19) (395,364,556.60) (375,273,212.59) (55,424,072.00) (54,433,570.16) (485,130,854.75)
กาํไรขั้นตน้ 323,150,539.12 2,758,293.48 10,373,362.60 336,282,195.20 307,967,960.63 1,657,017.12 20,162,331.92 329,787,309.67
รายไดอ้ื่น 12,726,852.82 9,140,130.29
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (44,703,233.76) (50,859,208.66)
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (134,958,937.53) (112,884,002.35)
ตน้ทุนทางการเงิน (203,662.13) (1,275,389.60)
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 169,143,214.60 173,908,839.35
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ (36,564,169.03) (33,736,849.05)
กาํไรสาํหรับปี 132,579,045.57 140,171,990.30

สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560
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 (ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายอโณทยั   เอี่ยมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอี่ยมลาํเนา )



33. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงนิ
33.1 นโยบายการบญัชี

รายละเอียดของนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  วิธีการท่ีใช ้  ซ่ึงรวมถึงเกณฑใ์นการรับรู้และวดัมูลค่าท่ีเก่ียวกบั
สินทรัพย ์และหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภทไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.19

33.2 ความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือ
บริษทัมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั   อยา่งไรกต็ามเน่ืองจากบริษทัมีนโยบายการใหสิ้นเช่ือท่ีระมดัระวงั นอกจากน้ีลูกหน้ีของ
บริษทัประกอบดว้ยลูกหน้ีหลายราย     ดงันั้นจึงคาดวา่จะไม่ไดรั้บความเสียหายอยา่งเป็นสาระสาํคญัจาก
การเกบ็หน้ีจาํนวนสูงสุดท่ีบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือ คือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีหกัดว้ย
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน

33.3 ราคายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน เงินใหกู้ ้
ยืมระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน รายไดรั้บล่วงหนา้ และหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน

ราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์ และหน้ีสินทางการเงิน  ตามท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 และ 2560   มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ

34. การบริหารจัดการทุน
วตัถุประสงคข์องบริษทั และบริษทัยอ่ย ในการบริหารทางการเงิน  คือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการ
ดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และการดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อทุน สรุปไดด้งัน้ี

งบการเงินรวม
2561 2561 2560

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้(เท่า) 0.28 0.28 0.46                 

 (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )
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35. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน
เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562     มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
จากผลการดาํเนินงานส่วนท่ีเหลือสาํหรับเดือนกนัยายน 2560  - มีนาคม 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั จาํนวน 
600 ลา้นหุน้  อตัราหุน้ละ 0.24 บาท รวมจาํนวน 144.00 ลา้นบาท   โดยในระหวา่งปีบริษทัไดจ่้ายเงินปันผล
ระหวา่งกาล แลว้ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท เป็นจาํนวนเงิน 90.00  ลา้นบาท ในวนัท่ี 7 มิถุนายน 2561    
คงเหลือ 54.00 ลา้นบาท บริษทัจะจ่ายเงินปันผล ภายในวนัท่ี 19 เมษายน 2562 โดยบริษทัจะนาํเสนอใหท่ี้
ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2562 ของบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป 

36. การอนุมัติงบการเงนิ
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัจากกรรมการผูมี้อาํนาจใหเ้ผยแพร่ในวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562

( นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )
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	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES

