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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 
(บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562  งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้
ถือหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงิน
สดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมาย
เหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั กรังด์ปรีซ์ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผลการด าเนินงานรวม และผลการด าเนินงานเฉพาะ
กิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจ้า 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภา
วิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและขา้พเจา้ไดป้ฏิบติั
ตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี
ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี ้
 
การรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการ และวิธีการตรวจสอบท่ีส าคญั มีดงัน้ี (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)  
เน่ืองจากบริษัทมีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลักหลายประเภท ทั้ งรายได้จากการขาย และรายได้จากการ
ให้บริการ ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.1 ซ่ึงอาจเกิดความผิดพลาดจากการรับรู้รายได้
ในส่วนของรายไดจ้ากการใหบ้ริการแต่ละประเภท มีจุดรับรู้รายไดท่ี้แตกต่างกนั และเป็นรายไดส่้วนใหญ่ จึงมีความ
เส่ียงท่ีบริษทัไดรั้บขอ้มูล และรับรู้ซ่ึงรายไดไ้ม่ถูกตอ้ง ดงันั้นขา้พเจา้จึงพิจารณาเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
  
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการของบริษทั โดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได้  

โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ท าความเขา้ใจ และเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ี

บริษทัออกแบบไว ้

• สุ่มตรวจสอบสัญญาและเอกสารประกอบรายการระหว่างปี และช่วงใกล้ส้ินรอบระยะเวลาบญัชี เพื่อ

ตรวจสอบการเกิดขึ้นจริงของรายการและความถูกตอ้งของการบนัทึกรายการว่าเป็นไปตามนโยบายการ

รับรู้รายไดข้องบริษทั 

• สอบทานใบลดหน้ีท่ีบริษทัออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกย่อย  เพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีขึ้นของรายการตลอด

รอบระยะเวลาโดยเพาะรายการบญัชีท่ีผา่นใบส าคญัทัว่ไป 

• ตรวจสอบเอกสารเก่ียวกบัการให้ส่วนลดท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อ านาจ สุ่มทดสอบกบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

และทดสอบความถูกตอ้งในการค านวณ 
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ข้อมูลอ่ืน 
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงขา้พเจา้
ไดรั้บก่อนวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี และขอ้มูลอ่ืนในรายงานประจ าปีส่วนท่ีเหลือ ซ่ึงคาดว่าจะถูกเตรียมให้
ขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้
ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่าน
และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
 
หากในการปฏิบติังานขา้งตน้ต่อขอ้มูลอ่ืนท่ีขา้พเจา้ไดรั้บก่อนวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี ขา้พเจา้สรุปไดว้่า
ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งรายงานขอ้เทจ็จริงนั้น ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่
พบวา่มีเร่ืองดงักล่าวท่ีตอ้งรายงาน 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณา
ว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และ
การใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุด
ด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่าง
สมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า
รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชีขา้พเจ้าไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจ
เก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูล
ท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ ว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ี
อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงาน
ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งหรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของ 
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ขา้พเจา้ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยุด
การด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง
การเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท า
ใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการ
ก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่
เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนั ยส าคญัใน
ระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพนั ธ์ทั้ งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้
ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่า ง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญมากท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ
เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงาน
ของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
 

 
(นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  8125 

 
วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2563 



(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 147,582,925.18 271,015,222.40 146,737,504.96 267,394,004.38

เงินลงทุนชวัคราว 5 357,201,913.58 366,893,760.35 357,201,913.58 366,893,760.35

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 6 43,162,643.45 83,030,464.47 45,528,891.20 82,460,028.57

เงินให้กูย้ืมระยะสันแก่บริษทัยอ่ย 7 -                     -                       -                       2,630,771.06

สินคา้คงเหลือ 8 7,809,497.02 10,255,687.20 7,809,497.02 10,255,687.20

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 555,756,979.23 731,195,134.42 557,277,806.76 729,634,251.56

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระผกูพนั 9 323,300.00 323,300.00 323,300.00 323,300.00

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                     -                       1,602,500.00 1,602,500.00

เงินลงทุนระยะยาวอืน 11 187,292,014.11 91,000,000.00 187,292,014.11 91,000,000.00

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่

บุคคลทีเกียวขอ้งกนั 12 508,308.00 400,794.00 508,308.00 400,794.00

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 13 32,239,860.10 32,239,860.10 32,239,860.10 32,239,860.10

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 184,484,774.16 132,577,836.30 184,480,956.63 132,577,836.30

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 8,877,779.41 4,429,243.06 8,877,779.41 4,429,243.06

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16.1 4,366,431.00 5,304,547.14 4,366,431.00 5,304,547.14

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 2,962,590.19 3,691,706.76 2,962,590.19 3,691,706.75

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 421,055,056.97 269,967,287.36 422,653,739.44 271,569,787.35

รวมสินทรัพย์ 976,812,036.20 1,001,162,421.78 979,931,546.20 1,001,204,038.91

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินนีไดรั้บการอนุมติัจากทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครังที …......................เมือวนัที …….............................................

ขอรับรองวา่รายการขา้งตน้เป็นความจริงและถูกตอ้งทุกประการ

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562

              (ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

        (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                 (นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์)
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งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(หน่วย : บาท)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนีสินหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 17 31,014,565.41 35,837,252.58 29,854,021.21 35,458,047.89

รายไดรั้บล่วงหนา้ 18 141,223,453.41 146,060,404.67 138,470,911.59 143,818,587.20

เจา้หนีอืน - ค่าหุน้ 25.3.จ -                     -                       -                       1,602,500.00

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,282,300.36 10,761,223.57 2,282,300.36 10,761,223.57

รวมหนีสินหมุนเวยีน 174,520,319.18 192,658,880.82 170,607,233.16 191,640,358.66

หนีสินไม่หมุนเวยีน

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน

สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 19.1 24,977,321.46 25,074,661.06 24,977,321.46 25,074,661.06

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 24,977,321.46 25,074,661.06 24,977,321.46 25,074,661.06

รวมหนีสิน 199,497,640.64 217,733,541.88 195,584,554.62 216,715,019.72

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนทีออกและชาํระแลว้

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

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 110,561,100.00 110,561,100.00 110,561,100.00 110,561,100.00

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 285,434,649.17 285,434,649.17 285,434,649.17 285,434,649.17

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 51,297,178.66 57,427,110.81 58,351,242.41 58,493,270.02

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 21,467.73 6,019.92 -                       -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 777,314,395.56 783,428,879.90 784,346,991.58 784,489,019.19

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 976,812,036.20 1,001,162,421.78 979,931,546.20 1,001,204,038.91

        (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                 (นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์)

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562

              (ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายไดจ้ากการขายและบริการ 719,331,900.38 731,646,751.80 711,303,867.86 731,646,751.80

ตน้ทุนขายและบริการ (430,680,567.28) (395,364,556.60) (419,110,107.47) (395,364,556.60)

กาํไรขันต้น 288,651,333.10 336,282,195.20 292,193,760.39 336,282,195.20

รายไดอ้นื 14,555,044.99 12,721,143.71 15,267,082.94 12,726,852.82

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (49,610,132.72) (45,429,924.64) (48,612,531.77) (44,703,233.76)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (122,701,053.17) (135,292,696.75) (121,965,214.82) (134,958,937.53)

ตน้ทุนทางการเงิน -                         (203,662.13) -                         (203,662.13)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 130,895,192.20 168,077,055.39 136,883,096.74 169,143,214.60

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16.3 (28,179,030.55) (36,564,169.03) (28,179,030.55) (36,564,169.03)

กาํไรสําหรับปี 102,716,161.65 131,512,886.36 108,704,066.19 132,579,045.57

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 15,447.81 6,019.92 -                         -                         

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอนืสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี 15,447.81 6,019.92 -                         -                         

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว1้9.3 6,442,359.00 -                         6,442,359.00 -                         

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 16.4 (1,288,471.80) -                         (1,288,471.80) -                         

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอนืสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี 5,153,887.20 -                         5,153,887.20 -                         

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 107,885,496.66 131,518,906.28 113,857,953.39     132,579,045.57

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 102,716,161.65 131,512,886.36 108,704,066.19 132,579,045.57

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                         -                         -                         -                         

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 107,885,496.66 131,518,906.28 113,857,953.39 132,579,045.57

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                         -                         -                         -                         

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.17                       0.22                       0.18                       0.22                       

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หน่วย : หุน้) 600,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

              (ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

        ( นายอโณทยั   เอียมลาํเนา )                (นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์)

- 3 -

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ ทุน ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน องคป์ระกอบอืน รวม

ทีออก มูลค่า จากการจ่าย  จดัสรร ยงัไม่ได้ ของ ส่วนของ

และ หุ้น โดยใชหุ้้น แลว้ จดัสรร ส่วนของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น

ชาํระแลว้ สามญั เป็นเกณฑ์ ผลต่างจาก

การแปลงค่า

งบการเงิน

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 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

เงินปันผล 21.2 (89,999,400.00) (89,999,400.00)

กาํไรสาํหรับปี 131,512,886.36 131,512,886.36 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                        6,019.92 6,019.92

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 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

เงินปันผล 21.1 (113,999,981.00) (113,999,981.00)

กาํไรสาํหรับปี 102,716,161.65 102,716,161.65

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืนสาํหรับปี 5,153,887.20 15,447.81 5,169,335.01

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 300,000,000.00 285,434,649.17 110,561,100.00 30,000,000.00 51,297,178.66 21,467.73 777,314,395.56

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(ลงชือ) ………………………...……………………...…………………………………………... กรรมการ

(นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์)

- 4 -

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม

กาํไร(ขาดทุน)สะสม



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ ทุนทีออก ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจาก รวม

และ มูลค่า การจ่ายโดยใช้  จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ชาํระแลว้ หุน้สามญั หุน้เป็นเกณฑ์

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 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

เงินปันผล 21.2 (89,999,400.00) (89,999,400.00)

กาํไรสาํหรับปี 132,579,045.57 132,579,045.57

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอนืสาํหรับปี -                       -                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 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

เงินปันผล 21.1 (113,999,981.00) (113,999,981.00)

กาํไรสาํหรับปี 108,704,066.19 108,704,066.19

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอนืสาํหรับปี 5,153,887.20 5,153,887.20

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 300,000,000.00 285,434,649.17 110,561,100.00 30,000,000.00 58,351,242.41 784,346,991.58

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

 (ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

(นายอโณทยั   เอยีมลาํเนา)                (นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์)

- 5 -

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(หน่วย : บาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 102,716,161.65 131,512,886.36 108,704,066.19 132,579,045.57

รายการปรับปรุง

ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากการ

เปลียนแปลงมูลค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 416,579.81 64,750.78 416,579.81 64,750.78                

ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากการ

เปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชวัคราว -                           406,015.70              -                            406,015.70 

หนีสูญ 877,951.89              101,775.57 877,951.89 101,775.57

หนีสงสัยจะสูญ -                           15,979,551.90        -                            15,979,551.90

(โอนกลบั)ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (8,034,552.39) (1,477,789.71) (8,034,552.39) (1,477,789.71)

(โอนกลบั)ประมาณการรับคืนสินคา้ 249,086.01 (424,930.14) 249,086.01 (424,930.14)

ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้ลดลง 159,457.32              946,111.48 159,457.32 946,111.48

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน 3,358,826.87           -                           3,358,826.87 -                           

ค่าเสือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย 16,460,746.00 13,614,729.33 16,459,857.18 13,614,729.33

ขาดทุนจากการขาย/ตดัจ่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 48,871.00 1,618,917.29 48,871.00 1,618,917.29

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจ่าย 999,243.75 632,813.40 999,243.75 632,813.40

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 3,190.27 15,000.00 3,190.27 15,000.00

(โอนกลบั)ค่าเผอืผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 5,678.53 (120,129.22) 5,678.53 (120,129.22)

ประมาณการผลประโยชน์พนกังาน 6,849,884.05 2,866,164.00 6,849,884.05 2,866,164.00

ค่าใชจ้่ายดอกเบีย -                           203,662.13              -                            203,662.13

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 28,179,030.55 36,564,169.03 28,179,030.55 36,564,169.03

152,290,155.31 202,503,697.90 158,277,171.03 203,569,857.11

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน(เพมิขึน) ลดลง 46,775,335.51 64,483,805.01 46,469,422.92 65,054,240.91

สินคา้คงเหลือ(เพมิขึน)ลดลง 2,286,732.86 (5,291,062.55) 2,286,732.86 (5,291,062.55)

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระผกูพนั(เพมิขึน)ลดลง -                           5,100,000.00           -                            5,100,000.00

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน(เพมิขึน)ลดลง (278,995.99) (6,874,523.97) (278,995.99) (6,874,523.97)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืนเพิมขึน(ลดลง) (7,370,698.01) (21,864,324.94) (8,152,037.52) (22,243,529.62)

รายไดรั้บล่วงหนา้เพิมขึน(ลดลง) (4,836,951.26) (110,578,970.10) (5,347,675.61) (112,820,787.57)

ประมาณการผลประโยชน์พนกังานเพิมขึน(ลดลง) (504,864.65) -                           (504,864.65) -                           

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 188,360,713.77 127,478,621.35 192,749,753.04 126,494,194.31

   (ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

    (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                ( นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์ )

- 6 -

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชันแนล จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(หน่วย : บาท)

2562 2561 2562 2561

จ่ายดอกเบีย -                           (203,662.13) -                            (203,662.13)

จ่ายภาษีเงินได้ (37,008,309.42) (35,011,405.11) (37,008,309.42) (35,011,405.11)

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 151,352,404.35 92,263,554.11 155,741,443.62 91,279,127.07

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

เงินสดรับ(จ่าย)เงินลงทุนชวัคราว 9,691,846.77 (37,140,096.13) 9,691,846.77 (37,140,096.13)

เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           (1,602,500.00) -                           

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย -                           -                           -                            (5,000,000.00)

เงินสดรับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย -                           -                           -                            2,369,228.94

เงินสดจ่ายในเงินลงทุนระยะยาวอืน (99,650,840.98) (91,000,000.00) (99,650,840.98) (91,000,000.00)

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลทีเกียวขอ้งกนั (600,000.00) (531,650.00) (600,000.00) (531,650.00)

เงินสดรับเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลทีเกียวขอ้งกนั 492,486.00 486,449.00 492,486.00 486,449.00

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -                           2,436,925.94 -                            2,436,925.94 

เงินสดจ่ายซือทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (63,780,547.36) (17,739,463.70) (63,775,841.02) (17,739,463.70)

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (6,536,533.00) (910,000.00) (6,536,533.00) (910,000.00)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (160,383,588.57) (144,397,834.89) (161,981,382.23) (147,028,605.95)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดจ่ายหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -                           (780,934.80) -                            (780,934.80)

จ่ายเงินปันผล (113,999,981.00) (89,999,400.00) (113,999,981.00) (89,999,400.00)

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (113,999,981.00) (90,780,334.80) (113,999,981.00) (90,780,334.80)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิมขึน 15,447.81 6,019.92 -                            -                           

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิมขึน(ลดลง)สุทธิ (123,015,717.41) (142,908,595.66) (120,239,919.61) (146,529,813.68)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 271,015,222.40 413,988,568.84 267,394,004.38 413,988,568.84

ปรับปรุงผลกระทบจากอตัราแลกเปลียน (416,579.81) (64,750.78) (416,579.81) (64,750.78)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 147,582,925.18 271,015,222.40 146,737,504.96 267,394,004.38

การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบักระแสเงินสดเพิมเติม ดูหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

   (ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

    (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                ( นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์ )

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชันแนล จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

- 7 -



บริษทั กรงัด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

1. ข้อมูลทัวไป

การจดทะเบียน :

บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) "บริษทั"  เป็นนิติบุคคลทีจดัตงัขึนในประเทศไทย เมือวนัที 

30 เมษายน 2525 และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมือวนัที 1 ธนัวาคม 2560  

สถานประกอบการ:

สาํนกังานใหญ่  เลขที 4/299  หมู่ที 5 ซอยลาดปลาเคา้ 66  ถนนลาดปลาเคา้ แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน

                          กรุงเทพมหานคร               

สาขา 1  เลขที 4/137 หมู่ที 5 ซอยลาดปลาเคา้ 66  ถนนลาดปลาเคา้ แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  

สาขา 2  เลขที 4/309 หมู่ที 5 ซอยลาดปลาเคา้ 66  ถนนลาดปลาเคา้ แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  

สาขา 3  เลขที 4/133 หมู่ที 5 ซอยลาดปลาเคา้ 66  ถนนลาดปลาเคา้ แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  

สาขา 4  เลขที 69  หมู่ที 2  ตาํบลบึงศาล อาํเภอองครักษ ์จงัหวดันครนายก

ธุรกิจหลกั : 

1.  ธุรกิจใหบ้ริการพืนทีจดังานแสดงรถยนตแ์ละสินคา้ทีเกียวขอ้งกบัยานยนต ์และจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด

2.  ธุรกิจใหบ้ริการโฆษณาในสือสิงพิมพ ์โฆษณาสือโทรทศัน์และเวบ็ไซต ์

3.  ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายหนงัสือ   

4.  ธุรกิจรับจา้งพิมพ์

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ :   

กลุ่มเอียมลาํเนา โดยถือหุน้ในอตัราร้อยละ 60.65  (2561 : ร้อยละ 60.85)

2. เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงิน

2.1 เกณฑก์ารถือปฏิบติั

งบการเงินนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีทีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพ

บญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์(“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

ลงวนัที 2 ตุลาคม 2560  เรืองการจดัทาํและส่งงบการเงินและรายการเกียวกบัฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษทั

จดทะเบียน พ.ศ. 2560 และแสดงรายการตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลง วนัที 11 ตุลาคม 2559 เรือง กาํหนดรายการ

ยอ่ทีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัที 2)พ.ศ. 2559
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บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชันแนล จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562



บริษทั กรงัด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

2.2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม

ก. งบการเงินรวมนีไดจ้ดัทาํขึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

ทีจดัตงัขึนในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึงบริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

ไดค้วบคุมนโยบายการเงิน และการดาํเนินงานทงัหมด ดงัต่อไปนี

ชือบริษทั

GPI Myanmar Co., Ltd. ใหบ้ริการพืนทีจดังานแสดงรถยนต์

และสินคา้ทีเกียวขอ้งกบัยานยนต์

ข. บริษทันาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตงัแต่วนัทีบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย

จนถึงวนัทีบริษทัสินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนนั  

ค. งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึนโดยใชน้โยบายการบญัชีทีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั

ง. ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัทีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมนีแลว้

จ. ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยส่วนทีไม่ได้

เป็นของบริษทั  และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวม   และส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดง

ฐานะการเงินรวม

2.3 เกณฑก์ารวดัมูลค่า

งบการเงินนีจดัทาํขึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ทีระบุไวเ้ป็นอยา่งอืน

2.4 สกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานและนาํเสนองบการเงิน  

งบการเงินนีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึงเป็นสกลุเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการเงิน

ทงัหมดแสดงเป็นบาท ยกเวน้ทีระบุไวเ้ป็นอยา่งอืน

2.5 การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการ

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ และขอ้

สมมติฐานหลายประการ ซึงมีผลกระทบตอ่การกาํหนดนโยบายการบญัชี และการรายงานจาํนวนเงินที เกียวกบัสินทรัพย์

หนีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างจากทีประมาณไว้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานทีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเนือง การปรับประมาณการทางบญัชี

จะบนัทึกโดยวิธีเปลียนทนัทีเป็นตน้ไป
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(ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

อตัราร้อยละ

ของการถือหุน้

2562

ลกัษณะธุรกิจ

100

 

 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์)



บริษทั กรงัด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

ข. การประมาณการขอ้สมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ

ขอ้มูลเกียวกบัความไมแ่น่นอนของการประมาณการทีสาํคญั  ซึงมีความเสียงอยา่งมีนยัสาํคญัทีเป็นเหตุใหต้อ้งมีการ

ปรับปรุงจาํนวนเงินทีรับรู้ในงบการเงิน ซึงประกอบดว้ยหมายเหตปุระกอบงบการเงินต่อไปนี

      หมายเหตุขอ้ 6       ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ

      หมายเหตุขอ้ 8       มูลค่าสุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บคืนจากสินคา้คงเหลือ

      หมายเหตุขอ้ 14,       ขอ้สมมติฐานสาํหรับการประมาณการในการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต 

      หมายเหตุขอ้ 14       การประมาณอายกุารใชง้านและมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์

      หมายเหตุขอ้ 15       การประมาณอายกุารใชง้านและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

      ภายใตส้ญัญาอนุญาตให้ดาํเนินการ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน

      หมายเหตุขอ้ 16       ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

      หมายเหตุขอ้ 19       ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน

      หมายเหตุขอ้ 27       ประมาณการหนีสิน และหนีสินทีอาจเกิดขึน 

2.6 การวดัมูลค่ายติุธรรม

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัและบริษทัยอ่ย  หลายขอ้กาํหนดใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมทงัสินทรัพย์

และหนีสินทางการเงิน และไม่ใช่ทางการเงิน

บริษทัและบริษทัยอ่ย    กาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม    กรอบแนวคิดนีรวมถึงกลุ่มผู ้

ประเมินมูลค่า ซึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรมทีมีนยัสาํคญัรวมถึงการวดัมูลค่ายติุธรรม ระดบั 3 และ

รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน

ผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลทีไม่สามารถสงัเกตได ้  และปรับปรุงการวดัมูลค่าทีมีนยัสาํคญัอยา่งสมาํเสมอหากมีการ

ใชข้อ้มูลจากบุคคลทีสามเพือวดัมูลค่ายติุธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้หรือการตงัราคาผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานทีไดม้า

จากบุคคลทีสามทีสนบัสนุนขอ้สรุปเกียวกบัการวดัมูลค่า รวมถึงการจดัระดบัชนัของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามทีกาํหนด

ไวใ้นมาตฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม

ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าทีมีนยัสาํคญัจะถูกรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัและบริษทัย่อย  เมือวดัมูล

ค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหนีสิน          บริษทัและบริษทัยอ่ย  ไดใ้ชข้อ้มูลทีสามารถสงัเกตไดใ้หม้ากทีสุดเท่าทีจะทาํได้

มูลค่ายติุธรรมเหล่านีถูกจดัประเภทในแตล่ะลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม  ตามขอ้มูลทีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงันี

• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือขาย(ไม่ตอ้งปรับปรุง)ในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนั

• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลทีสงัเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย ) หรือโดยออ้ม (เช่น  ราคาทีสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์นั

หรือหนีสินนนั นอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1)

• ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีสงัเกตได ้(ขอ้มูลทีไม่สงัเกตได)้

 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์)
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(ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ



บริษทั กรงัด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

หากขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหนีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรมทีแตกต่างกนั

การวดัมูลค่าโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนั   ตามลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรมของขอ้มูลทีอยูใ่นระดบั

ตาํสุดทีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม        ขอ้มูลเพิมเติมเกียวกบัขอ้สมมติฐานทีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม 

อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปนี

      หมายเหตุขอ้ 11       เงินลงทุนระยะยาวอืน

      หมายเหตุขอ้ 19       ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน

      หมายเหตุขอ้ 33       เครืองมือทางการเงิน

2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน

ในระหวา่งงวด  บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 

(ปรับปรุง 2561) จาํนวนหลายฉบบัซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 

2562   มาถือปฏิบติัมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว   ไดรั้บการปรับปรุง   หรือจดัใหมี้ขึนเพือใหมี้เนือหาเท่าเทียมกบั

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ  โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํ  และคาํศพัทก์ารตีความ  และการให้

แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐานการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี   ไม่มีผลกระทบอยา่ง

เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั  อยา่งไรก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่  ฝ่ายบริหารของบริษทัและ

บริษทัยอ่ยเชือวา่มาตรฐานฉบบัดงักล่าว  จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่ซึงเกียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั  และคาดวา่จะมีผลกระทบทีมี

สาระสาํคญัต่องบการเงิน เมือนาํมาถือปฏิบติัเป็นครังแรก และจะมีผลบงัคบัใชก้บังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริม

ในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปนี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรือง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 7* การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9* เครืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16* สญัญาเช่า

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 32* การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16* การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

      ต่างประเทศ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 19* การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งกบัเครืองมือทางการเงิน
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(ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์)



บริษทั กรงัด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

(ก)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งกบัเครืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งกบัเครืองมือทางการเงินนี  ใหข้อ้กาํหนดเกียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงิน

และหนีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้  การวดัมูลค่า  การดอ้ยค่าและการตดัรายการ  รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์

และการบญัชีป้องกนัความเสียง   เมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีมีผลบงัคบัใช ้  จะทาํใหม้าตรฐานการบญัชี 

การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัทีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป

ผูบ้ริหารพิจารณาถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งกบัเครืองมือ

ทางการเงินต่องบการเงิน และพบวา่ไมมี่ผลกระทบทีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินในปีทีถือปฏิบติั

(ข)  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 เรือง สญัญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 (“TFRS 16”)  ไดน้าํเสนอวิธีการบญัชีเดียวสาํหรับผูเ้ช่า  โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินตามสญัญาเช่า    ซึงยกเวน้การรับรู้รายการสาํหรับสญัญาเช่าระยะสนั    หรือสินทรัพย์

อา้งอิงนนัมีมูลค่าตาํ    ส่วนการบญัชีสาํหรับผูใ้ห้เช่าไม่แตกตา่งจากมาตรฐานการบญัชีทีมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั   เช่น

ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าเงินทุนหรือสญัญาเช่าดาํเนินงาน     เมือมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบันีมีผลบงัคบัใช ้  จะทาํใหม้าตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัทีมี

ผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนับริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานและประโยชน์ทีไดรั้บทีเกียวขอ้งกบัสญัญาเช่าในกาํไร

กาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  และรับรู้สินทรัพยแ์ละหนีสินในกรณีทีการจ่ายเงินตามสญัญาเช่ามีช่วง

เวลาแตกต่างจากการรับรู้ค่าเช่าจ่ายตาม TFRS 16 บริษทัและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินตามสญัญาเช่า

สาํหรับสญัญาเช่าดาํเนินงานของบริษทั   ตามทีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้  25.4  ภาระผกูพนั   ส่งผลใหล้กัษณะของค่าใชจ่้ายที

เกียวขอ้งกบัสญัญาเช่าดงักล่าวเปลียนแปลงไปโดยบริษทั จะรับรู้ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละ

ดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสญัญาเช่า 

บริษทัและบริษทัยอ่ย  คาดวา่จะใชข้อ้ยกเวน้เรืองการนาํคาํนิยามของสญัญาเช่ามาใชพิ้จารณากบัสญัญาเช่าทีมีอยูก่่อนวนัที

เปลียนแปลงมาตรฐานโดยจะนาํ TFRS 16  มาถือปฏิบติักบัทุกสญัญาทีทาํขึนก่อนวนัที 1 มกราคม 2563  และเคยระบุเป็น

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 4 

การประเมินผลกระทบเบืองตน้ของการถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นครังแรกตอ่งบการเงิน มีดงันี

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 1 มกราคม 2563 (หน่วย : บาท)

สินทรัพยสิ์ทธิการเช่าเพิมขึน 14,846,687.92

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ (1,106,110.71)

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยถ์าวรในพืนทีเช่า (2,448,826.33)

หนีสินตามสญัญาเช่าเพิมขึน 11,291,750.88

(ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์)
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3. สรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ

3.1 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย

ก. รายไดจ้ากการใหบ้ริการพืนทีจดังานแสดงสินคา้ รับรู้เมือใหบ้ริการเสร็จ โดยวิธีเสน้ตรงตามระยะเวลาการใหบ้ริการหลงั

จากหกัส่วนลดแลว้

ข. รายไดจ้ากการบริการจดักิจกรรม รับรู้เมือใหบ้ริการเสร็จ กรณีการจดักิจกรรมทีมีระยะเวลานานจะรับรู้ตามวิธีอตัราส่วน

ของงานทีทาํเสร็จ

ค. รายไดบ้ริการโฆษณาสือสิงพิมพ ์รับรู้เมือมีการวางจาํหน่าย รายไดบ้ริการโฆษณาสือโทรทศัน์และ เวบ็ไซตรั์บรู้ตามระยะ

เวลาทีโฆษณาออกอากาศแลว้

ง. รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับจา้งพิมพ ์ รับรู้เมือใหบ้ริการเสร็จ

จ. รายไดจ้ากการขายสินคา้ รับรู้เมือบริษทัไดโ้อนความเสียง และผลตอบแทนทีเป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้

ใหก้บัผูซื้อแลว้  รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้หลงัจากหกัสินคา้รับคืนและส่วนลดแลว้  กรณี

การขายทีมีเงือนไขในการรับคืนสินคา้ภายในระยะเวลาทีกาํหนด      บริษทัจะบนัทึกประมาณการรับคืนสินคา้ ณ วนัสิน

รอบระยะเวลาบญัชี  

ฉ. รายไดจ้ากการบริการอืน รับรู้เมือการใหบ้ริการแลว้เสร็จ

ช. รายไดด้อกเบียรับ  รับรู้ตามระยะเวลาทีควรไดรั้บ โดยคาํนวณจากเงินตน้และอตัราดอกเบียทีระบุไว้

ซ. รายไดอื้นและค่าใชจ่้าย  รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง

3.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  หมายถึง  เงินสด  และเงินฝากธนาคาร  และเงินลงทุนระยะสันทีมีความคล่องสูงซึงถึง

กาํหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นบัจากวนัทีนาํฝากและไมมี่ขอ้จาํกดัในการเบิกใช้

3.3 เงินลงทุนชวัคราว

เงินลงทุนชวัคราวเป็นเงินลงทุนในเงินฝากสถาบนัการเงินซึงถึงกาํหนดจ่ายคืนในระยะเวลาเกิน 3 เดือนแต่ไม่ เกิน 1 ปี 

แสดงดว้ยราคาทุน

3.4 ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน แสดงในราคาตามใบแจง้หนีหกัค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ

ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ ประมาณการขึนจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนีไม่ได ้โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บเงิน

ในอดีต  และสถานะปัจจุบนัของลูกหนีคงคา้ง ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน   และการวิเคราะห์อายหุนีหนีสูญทีเกิดขึน

จะรับรู้ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ โดยถือเป็นส่วนหนึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

3.5 สินคา้คงเหลือ

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ   แลว้แตร่าคาใดจะตาํกวา่   สินคา้สาํเร็จรูปแสดงมูลค่าในราคาทุน

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ส่วนตน้ทุนของวตัถุดิบ    และวสัดุสินเปลืองแสดงมูลค่าในราคาทุน   โดยใชว้ิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 

ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ  ตน้ทุนการผลิตทีใชใ้นการแปลงสภาพวตัถุดิบทางตรงใหเ้ป็นสินคา้สาํเร็จรูปโดย   

การปันส่วนของค่าใชจ่้ายการผลิตคงทีจะคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ
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 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์)

(ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
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3.6 เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงโดยใชวิ้ธีราคาทุน หกัค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี)

เงินลงทุนระยะยาวอืนทีเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดแสดงดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเผือการ

ดอ้ยค่า (ถา้มี)

3.7 อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน  หมายถึง อสงัหาริมทรัพยที์ถือครองเพือหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า  หรือจากการเพิมขึน

ของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทงัสองอยา่ง ซึงแสดงไวใ้นราคาทุนหกัค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี)

3.8 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพยที์เป็นกรรมสิทธิของกิจการ

ทีดินแสดงดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี)

อาคารและอุปกรณ์  แสดงดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี)  โดยราคาทุนรวมถึงรายจ่ายที

เกียวขอ้งโดยตรงเพือใหไ้ดม้าซึงสินทรัพยอ์ยูใ่นสถานทีและสภาพทีพร้อมใชง้าน 

ค่าซ่อมแซมและค่าบาํรุงรักษา    จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนในระหวา่งปีบญัชีทีเกิดรายการขึน    ส่วนตน้ทุนของการปรับปรุง

สินทรัพยใ์หดี้ขึนอยา่งสาํคญั  ตน้ทุนทีเกิดจากการเปลียนแทนส่วนประกอบของรายการ ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์  ตามระยะ

เวลาทีกาํหนด บริษทัและบริษทัยอ่ย จะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวไวเ้ป็นส่วนหนึงของราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์ และคิดค่าเสือม

ราคา ทงันีสาํหรับกรณีทีมีการเปลียนแทนและไดบ้นัทึกเป็นส่วนหนึงของราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์บริษทัและบริษทัยอ่ย

จะตดัมูลค่าตามบญัชีของส่วนประกอบทีถูกเปลียนแทนออก

ค่าเสือมราคา

ค่าเสือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  คาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณ

ของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ซึงพิจารณาแต่ละส่วนประกอบแยกต่างหากจากกนัเมือแต่ละส่วนประกอบนนัมีสาระสาํคญั และ 

ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งันี

จาํนวนปี

อาคาร 20

ส่วนปรับปรุงอาคาร 3 - 20

เครืองจกัร 5, 10, 20

เครืองมือเครืองใช้ 2 - 10

เครืองตกแตง่ 5, 10

เครืองใชส้าํนกังาน 2 - 10

ยานพาหนะ 5, 7, 10

บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่คิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดินและสินทรัพยที์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง
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(ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์)



บริษทั กรงัด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

3.9 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีบริษทัและบริษทัยอ่ยซือมา และมีอายกุารใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม และ

ค่าเผอืการดอ้ยค่า (ถา้มี)   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนถูกตดัจาํหน่ายและบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ดงันี

ก. โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ตดัจ่ายโดยวิธีเสน้ตรงตามเกณฑร์ะยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนบัจากวนัที

อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน ภายในระยะเวลา 10 ปี

ข. ค่าลิขสิทธินิตยสาร ตดัจ่ายตามจาํนวนเล่มนิตยสารตามทีระบุไวใ้นสญัญาลิขสิทธิ โดยขึนอยูก่บัจาํนวนเล่มทีผลิตในแต่

ละรอบระยะเวลาบญัชี ภายใตร้ะยะเวลาทีระบุไวใ้นสญัญาลิขสิทธิแตล่ะฉบบั

ไม่มีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีอยูร่ะหวา่งพฒันา

3.10 การดอ้ยค่าของสินทรัพย์

บริษทัและบริษทัยอ่ย พิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยป์ระเภททีดิน อาคาร และอุปกรณ์  เงินลงทุนระยะยาวอืน  สินทรัพย์

ไม่มีตวัตน  สินคา้บาร์เทอร์  และค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้   เมือมีขอ้บ่งชีวา่สินทรัพยน์นัจะเกิดการดอ้ยค่าโดยพิจารณาจากมูลค่าที

คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หากมีราคาตาํกวา่ราคาตามบญัชี  ถือวา่สินทรัพยน์นัเกิดการดอ้ยค่าซึงจะรับรู้ผลขาดทุนจาก   

การดอ้ยค่าดงักล่าวในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  และจะบนัทึกกลบัรายการจากการดอ้ยค่าเมือมีขอ้บ่งชีวา่การดอ้ยค่านนัไม่มี

อยูอี่กต่อไป หรือยงัคงมีอยูแ่ตเ่ป็นไปในทางทีลดลงมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่า

จากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  และจะประมาณจากสินทรัพยแ์ต่ละรายการ     หรือหน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิด

เงินสดแลว้แต่กรณี

3.11 สญัญาเช่าระยะยาว - สญัญาเช่าการเงิน

สินทรัพยที์เช่า

การเช่าซึงบริษทัและบริษทัยอ่ย   ไดรั้บส่วนใหญ่ของความเสียง   และผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นทีเช่านนั ๆ 

ไดจ้ดัประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงิน ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  ทีไดม้าโดยทาํสญัญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูล

ค่ายติุธรรม หรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตาํกวา่ หกัดว้ยค่าเสือมราคา

สะสม  และค่าเผือการดอ้ยค่า   ค่าเช่าทีชาํระจะแยกเป็นส่วนทีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน   และส่วนทีจะหกัจากหนีตามสญัญา

เพือทาํใหอ้ตัราดอกเบียแต่ละงวดเป็นอตัราคงทีสาํหรับยอดคงเหลือของหนีสิน    ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงใน

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ตน้ทุนทางการเงิน

ดอกเบียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนั  บนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จในงวดทีค่าใชจ่้ายดงักล่าว   เกิดขึนยกเวน้

ในกรณีทีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหนึงของสินทรัพย ์  อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหาก่อสร้าง  หรือ

การผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนทีจะนาํมาใชเ้องหรือเพือขาย       ดอกเบียซึงเป็นส่วนหนึงของค่างวดตามสญัญาเช่าการเงิน

บนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง

 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์)
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3.12 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ก. ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั

บริษทัและบริษทัยอ่ย บนัทึกภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัตามจาํนวนทีตอ้งจ่ายในแต่ละงวดเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ และคาํนวณภาษีเงินไดต้ามทีกาํหนดไวใ้นประมวลรัษฎากร

ข. ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

บริษทัและบริษทัยอ่ย    บนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชวัคราวระหวา่งราคาตามบญัชี    ของสินทรัพย ์

และหนีสิน  ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพย ์ และหนีสินทีเกียวขอ้งนนัโดยใชอ้ตัราภาษีทีมี

ผลบงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัและบริษทัยอ่ย รับรู้หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชวัคราวทีตอ้งเสียภาษีทุกรายการและรับรู้สินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   สาํหรับผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้กัภาษี   รวมทงัผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าทีมี

ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีบริษทัและบริษทัยอ่ย   จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกตา่งชวั

คราวทีใชห้กัภาษี และผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชน้นั   

บริษทัและบริษทัยอ่ย   จะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสินรอบระยะเวลารายงานและจะ

ปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอตอ่การ

นาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทงัหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์   

บริษทัและบริษทัยอ่ย จะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้    หากภาษีทีเกิดขึนเกียวขอ้งกบัราย

การทีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้

3.13 กาํไรตอ่หุน้

กาํไรตอ่หุน้ทีแสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเป็นกาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน   ซึงคาํนวณโดยการหารยอดกาํไรสาํหรับปีดว้ย

จาํนวนหุน้สามญัทีออกจาํหน่าย และเรียกชาํระแลว้ถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั         

3.14 ประมาณการทางบญัชี

การจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน   ฝ่ายบริหารตอ้งใชป้ระมาณการ   และการตงัขอ้สมมติฐานบาง

ประการ  ซึงมีผลกระทบตอ่จาํนวนเงินทีแสดงไวใ้นงบการเงิน  และการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ซึงผลทีเกิด

ขึนจริงภายหลงัอาจแตกตา่งไปจากจาํนวนเงินทีประมาณไว้

3.15 ประมาณการหนีสิน

ประมาณการหนีสินจะรับรู้ก็ต่อเมือบริษทัและบริษทัยอ่ย     มีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานใน

ปัจจุบนัซึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีบริษทัและบริษทัยอ่ยจะสูญเสียทรัพยากรทีมี

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพือจ่ายชาํระภาระผกูพนัดงักล่าว และสามารถประมาณจาํนวนภาระผกูพนัไดอ้ยา่งน่าเชือถือ

(ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์)
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3.16 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

ก. กองทุนสาํรองเลียงชีพพนกังาน

บริษทัและบริษทัยอ่ย จดัให้มีกองทุนสาํรองเลียงชีพซึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามทีไดก้าํหนดการจ่ายสมทบ

ไวแ้ลว้   สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเลียงชีพไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องบริษทั     และไดรั้บการบริหารโดยผูจ้ดัการ

กองทุนภายนอก กองทุนสาํรองเลียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนกังาน  และเงินสมทบจากบริษทัเงินจ่าย

สมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเกิดรายการนนั

ข. ผลประโยชน์ของพนกังาน

ภาระผกูพนัของบริษทัและบริษทัยอ่ย  เกียวกบัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ไดบ้นัทึกในงบการเงินดว้ยวิธีคิดลดแตล่ะ

หน่วยทีประมาณการไว ้( Projected   Unit   Credit   Method )   ซึงคาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีไดรั้บอนุญาต

โดยใชเ้ทคนิคการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial Technique)      อนัเป็นประมาณการจากมูลค่า

ปัจจุบนัของกระแสเงินสดทีคาดวา่ จะตอ้งจ่ายในอนาคต และคาํนวณคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบียของพนัธบตัรรัฐบาลทีมี

กาํหนดเวลาใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของหนีสินดงักล่าว   โดยประมาณการกระแสเงินสดทีคาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคตนนั

ประมาณการจากเงินเดือนพนกังาน    อตัราการลาออก   อายงุาน   และปัจจยัอืน   กาํไรหรือขาดทุนจากการเปลียนแปลง

ประมาณการ   จะรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเกิดรายการนนั   ส่วนค่าใชจ่้ายที

เกียวขอ้งกบัผลประโยชน์พนกังานจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน     เพือกระจายตน้ทุนดงักล่าวตลอดระยะเวลาของการ

จา้งงาน 

3.17 การแปลงค่างบการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ

ก. สกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงินทีใชน้าํเสนองบการเงิน

รายการทีรวมในงบการเงินของบริษทัยอ่ย        ถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกัทีบริษทั

ดาํเนินงานอยู ่(สกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงาน)  งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท    ซึงเป็นสกลุเงินทีใชใ้นการดาํเนิน

งานและสกลุเงินทีใชน้าํเสนองบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย

ข. รายการและยอดคงเหลือ

รายการทีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกลุเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดราย 

การหรือวนัทีตีราคาหากรายการนนัถูกวดัมูลค่าใหม่  รายการกาํไรและรายการขาดทุนทีเกิดจากการรับหรือจ่ายชาํระทีเป็น

เงินตราต่างประเทศ    และทีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย ์  และหนีสินทีเป็นตวัเงิน ต่างประเทศไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือ

ขาดทุน

เมือมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการทีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน องคป์ระกอบของอตัรา

แลกเปลียนทงัหมดของกาํไรหรือขาดทุนนนัจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนดว้ย       ในทางตรงขา้มหากมีการรับรู้

กาํไรหรือขาดทุนของรายการทีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน  องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลียนทงัหมดของกาํไร

หรือขาดทุนนนัจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย

(ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์)
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บริษทั กรงัด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

ค. บริษทัยอ่ย

การแปลงค่าผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัยอ่ย  (ทีมิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจทีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง) 

ซึงมีสกลุเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานแตกต่างจากสกลุเงินทีใชน้าํเสนองบการเงินไดถู้กแปลงค่าเป็นสกลุเงินทีใชน้าํเสนอ

งบการเงินดงันี

•   สินทรัพยแ์ละหนีสินทีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัทีของแต่ละ

     งบแสดงฐานะการเงินนนั

•  รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ แปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉลีย 

•  ผลต่างของอตัราแลกเปลียนทงัหมดรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

3.18 รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงิน และเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อตัราปิด ณ วนันนั  กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีไม่เป็นตวัเงิน   ซึงเกิดจากรายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศ   บนัทึกตามเกณฑร์าคาทุนเดิมแปลง 

ค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 

3.19 เครืองมือทางการเงิน

เครืองมือทางการเงินทีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน   ประกอบดว้ยเงินสด  และรายการเทียบเท่าเงินสด   ลูกหนีการคา้และ

ลูกหนีหมุนเวียนอืน  เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย   เงินลงทุนระยะยาวอืน    เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บุคคลทีเกียวขอ้งกนั  

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน  รายไดรั้บล่วงหนา้  และหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน นโยบายการบญัชีเกณฑก์ารรับรู้  

และการวดัมูลค่าสาํหรับแตล่ะรายการไดมี้การเปิดเผยแยกตามแตล่ะหวัขอ้ทีเกียวขอ้ง

3.20 รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัและบริษทัยอ่ย  หมายถึง  บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมบริษทัหรือถูกควบคุม  

โดยบริษทัไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม  หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั  รวมถึงบริษทัทีทาํหนา้ทีถือหุ้น

บริษทัยอ่ยและกิจการทีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั   นอกจากนีบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม

และบคุคลซึงถือหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม   และมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทัและบริษทัยอ่ย

ผูบ้ริหารสาํคญั  กรรมการ  หรือพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย   ตลอดทงัสมาชิกในครอบครัวทีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว 

และกิจการทีเกียวขอ้งกบับุคคลเหล่านนั   ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัและ

บริษทัยอ่ยแต่ละรายการ บริษทัและบริษทัยอ่ยคาํนึงถึงเนือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
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(ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์)



บริษทั กรงัด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : บาท)

2562 2561 2562 2561

เงินสด 116,043.25 3,677,936.00 111,298.00 109,889.25

เงินฝากกระแสรายวนั 1,873,440.53 381,132.47 1,873,440.53 381,132.47

เงินฝากออมทรัพย์ 145,562,237.17 266,804,352.52 144,721,562.20 266,751,181.25

เงินฝากประจาํ 31,204.23 151,801.41 31,204.23 151,801.41

รวม 147,582,925.18 271,015,222.40 146,737,504.96 267,394,004.38

บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวน 23.00 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย MOR  ต่อปี และวงเงินกูย้ืมระยะสนัจาํนวน 25.00 ลา้นบาท 

อตัราดอกเบีย MLR ต่อปี     วงเงินกูย้ืมดงักล่าวคาํประกนัโดยจดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างบางส่วนกรรมสิทธิของบริษทั 

ตามหมายเหต ุ14.2  ณ วนัสินปีบริษทัไม่ไดใ้ชว้งเงินดงักล่าว   

5. เงินลงทุนชัวคราว

(หน่วย : บาท)

2562 2561 2562 2561

เงินฝากประจาํประเภทจ่ายคืนเมือสินระยะเวลา 357,201,913.58 366,893,760.35 357,201,913.58 366,893,760.35

รวม 357,201,913.58 366,893,760.35 357,201,913.58 366,893,760.35

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีเงินฝากประจาํประเภทจ่ายคืนเมือสินระยะเวลา อาย ุ12 เดือน กบัธนาคาร 3 แห่ง อตัราดอกเบีย

ร้อยละ 0.90 - 1.95 ต่อปี 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีเงินฝากประจาํประเภทจ่ายคืนเมือสินระยะเวลา อาย ุ10 เดือนและ 12 เดือน กบัธนาคาร 2 แห่ง 

อตัราดอกเบียร้อยละ 0.90 - 1.50 ต่อปี

(ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินรวม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรงัด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

6. ลูกหนีการค้า และลูกหนีหมุนเวยีนอืน

(หน่วย : บาท)

2562 2561 2562 2561

ลูกหนีการคา้ :

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 

   (หมายเหตุ 25.3.ก) 57,331.67 705,712.62 57,331.67 705,712.62

ลูกหนีการคา้ - บุคคลและกิจการอืน 37,234,845.14 35,455,682.25 37,170,461.78 35,455,682.25

เช็ครับล่วงหนา้ 44,625.00 2,475,106.76 44,625.00 2,475,106.76

37,336,801.81 38,636,501.63 37,272,418.45 38,636,501.63

หกั  ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (3,875,077.11) (5,451,132.79) (3,875,077.11) (5,451,132.79)

        ค่าเผือรับคืนสินคา้ (2,078,234.24) (1,829,148.23) (2,078,234.24) (1,829,148.23)

สุทธิ 31,383,490.46 31,356,220.61 31,319,107.10 31,356,220.61

ลูกหนีหมุนเวียนอืน :

ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 

   (หมายเหตุ 25.3.ก) 1,186,360.71 1,221,744.86 4,652,062.99 1,301,223.61

รายไดค้า้งรับ 9,381,384.03 14,204,046.11 9,381,384.03 14,204,046.11

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 7,713,391.30 44,183,819.76 6,693,800.10 43,533,905.11

เงินประกนั 20,000.00 5,073,830.00 20,000.00 5,073,830.00

อืนๆ 674,278.63 1,523,513.41 658,798.66 1,523,513.41

18,975,414.67 66,206,954.14 21,406,045.78 65,636,518.24

หกั  ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ :

         รายไดค้า้งรับ (7,196,261.68) (9,532,710.28) (7,196,261.68) (9,532,710.28)

         เงินประกนั -                         (5,000,000.00) -                         (5,000,000.00)

(7,196,261.68) (14,532,710.28) (7,196,261.68) (14,532,710.28)

สุทธิ 11,779,152.99 51,674,243.86 14,209,784.10 51,103,807.96

รวม 43,162,643.45 83,030,464.47 45,528,891.20 82,460,028.57

(ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั กรงัด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัมีลูกหนีการคา้ แยกตามอายหุนีดงันี (หน่วย : บาท)

2562 2561 2562 2561

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 22,292,945.86 26,719,486.04 22,292,945.86 26,719,486.04

เกินกาํหนดชาํระ :

1 - 90 วนั 10,387,265.98 6,465,882.80 10,387,265.98 6,465,882.80

91 - 180 วนั 425,416.86 -                         361,033.50             -                         

181- 365 วนั 342,400.00 803,690.95 342,400.00 803,690.95

มากกวา่ 365 วนัขึนไป 3,888,773.11 4,647,441.84 3,888,773.11 4,647,441.84

รวม 37,336,801.81 38,636,501.63 37,272,418.45 38,636,501.63

รายการเคลือนไหวของค่าเผือหนีสงสยัจะสูญทีเกิดขึนในระหวา่งปี มีดงันี

ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญตน้ปี 34,485,605.26 19,983,843.07 19,983,843.07 5,482,080.88

เพิมขึน -                         15,979,551.90 -                         15,979,551.90

หนีสูญทีตดัจาํหน่ายระหวา่งปี (877,951.89) (81,545.49) (877,951.89) (81,545.49)

หนีสูญทีไดรั้บคืนระหวา่งปี (8,034,552.39) (1,396,244.22) (8,034,552.39) (1,396,244.22)

ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญสินปี 25,573,100.98 34,485,605.26 11,071,338.79 19,983,843.07

7. เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่บริษัทย่อย

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีเงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย จาํนวน 2.63 ลา้นบาท โดยมีตวัสญัญาใชเ้งินมือทวงถามเป็น

หลกัฐาน อตัราดอกเบียร้อยละ 1.65 ต่อปี 

8. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย : บาท)

2562 2561 2562 2561

สินคา้สาํเร็จรูป 3,196,670.51 4,115,122.77 3,196,670.51 4,115,122.77

งานระหวา่งทาํ 2,007,256.06 2,535,321.41 2,007,256.06 2,535,321.41

วตัถุดิบ 5,806,646.98 6,646,862.23 5,806,646.98 6,646,862.23

11,010,573.55 13,297,306.41 11,010,573.55 13,297,306.41

หกั การลดมลูค่าของสินคา้คงเหลือ (3,201,076.53) (3,041,619.21) (3,201,076.53) (3,041,619.21)

สุทธิ 7,809,497.02 10,255,687.20 7,809,497.02 10,255,687.20

(ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์)



บริษทั กรงัด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

รายการเคลือนไหวของการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือทีเกิดขึนในระหวา่งปี มีดงันี

(หน่วย : บาท)

2562 2561 2562 2561

ยอดยกมาตน้ปี 3,041,619.21 2,095,507.73 3,041,619.21 2,095,507.73

เพิมขึน 159,457.32 946,111.48             159,457.32 946,111.48

ยอดคงเหลือสินปี 3,201,076.53 3,041,619.21 3,201,076.53 3,041,619.21

9. เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระผูกพนั

บริษทันาํเงินฝากประจาํธนาคาร 2  แห่ง รวมจาํนวน 0.32 ลา้นบาท เป็นหลกัประกนัใหธ้นาคารออกหนงัสือคาํประกนัในการใช้

ไฟฟ้ากบัการไฟฟ้านครหลวง และคาํประกนัค่าฝากส่งไปรษณียเ์ป็นรายเดือนกบั บริษทัไปรษณียไ์ทย จาํกดั ตามหมายเหต ุ27.4

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามทีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงันี

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          

เมือวนัที 12 พฤศจิกายน 2561    ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 6/2561    ไดอ้นุมติัใหบ้ริษทัเขา้ลงทุนในบริษทั 

GPI Myanmar Co.,Ltd. ซึงบริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเมือวนัที 28 พฤศจิกายน 2561 และจากการเขา้ลงทุนดงักล่าว

ทาํใหบ้ริษทั GPI Myanmar Co.,Ltd. มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ตงัแต่วนัที 28 พฤศจิกายน 2561

11. เงินลงทุนระยะยาวอืน

2562 2561 2562 2561

เงินฝากระยะยาวกบัธนาคาร 186,563,340.98      91,000,000.00        186,563,340.98      91,000,000.00        

ตราสารทุนอืนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด :

เงินลงทุนในบริษทัอืน 4,087,500.00          -                         4,087,500.00          -                         

หกั  ค่าเผือการดอ้ยค่า (3,358,826.87) -                         (3,358,826.87) -                         

สุทธิ 728,673.13             -                         728,673.13             -                         

รวม 187,292,014.11      91,000,000.00        187,292,014.11      91,000,000.00        

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีเงินฝากประจาํประเภทจ่ายคืนเมือสินระยะเวลา อาย ุ13 และ 14 เดือน กบัธนาคารแห่งหนึง 

อตัราดอกเบียร้อยละ 1.60 - 1.95 ต่อปี (2561 : อตัราดอกเบียร้อยละ 1.60 ต่อปี)     

  - 15 -

ทุนเรียกชาํระแลว้ ราคาทุน

งบการเงินรวม

(ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชือบริษทั

งบการเงินเฉพาะกิจการ

   สดัส่วนเงินลงทุน



บริษทั กรงัด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

12. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลทีเกยีวข้องกนั

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562  บริษทัมีเงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังาน จาํนวน 0.51 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนภายในระยะเวลา 2 ปี 

โดยหกัจากเงินเดือนและค่าจา้งรายเดือน และไม่คิดดอกเบียตามเงือนไขสวสัดิการพนกังาน (2561 : 0.40 ลา้นบาท)  ตาม

หมายเหตุ 25.3 ค.

13. อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีทีดินเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนราคาตามบญัชี จาํนวน 32.24 ลา้นบาท

และมีราคายติุธรรมซึงใชร้าคาซือขายทีดินบริเวณใกลเ้คียง จาํนวน 49.64  ลา้นบาท 

 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์)
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(ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ



         บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

14. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หน่วย : บาท)

ทดิีน อาคาร ส่วนปรับปรุง เครืองตกแต่ง เครืองจกัร เครืองมือ เครืองใช้ ยานพาหนะ งานระหวา่ง รวม

อาคาร เครืองใช้ สาํนกังาน ก่อสร้าง

ราคาทุน

ณ วนัที 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

ซือ 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 18,640,859.76

ตดัจาํหน่าย/ตดัจา่ย -                       -                        (54,899.18) 0.00 (16,779,229.06) (11,500.00) (873,747.48) -                         -                       (17,719,375.72)

ณ วนัที 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 2,972,488.65 299,587,045.55

ซือ -                       -                        5,471,697.74 622,838.28 37,944,509.86 5,750,348.28 3,002,518.39 5,350,002.66 8,115,365.99 66,257,281.20

ตดัจาํหน่าย/ตดัจา่ย -                       (96,535.00)            -                         -                         -                         -                         (147,351.82) -                         -                       (243,886.82)

โอนเขา้(โอนออก) -                       -                        2,572,488.65 -                         -                         -                         -                         -                         (2,572,488.65)      -                         

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 66,418,013.23 94,579,858.71 18,017,418.77 7,874,672.16 74,642,478.12 19,589,588.62 32,013,910.89 43,949,133.44 8,515,365.99 365,600,439.93

ค่าเสือมราคาสะสม

ณ วนัที 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

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี -                       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/ตดัจา่ย -                       -                        -                         -                         (12,789,019.14) (11,499.00) (863,014.35) -                         -                       (13,663,532.49)

ณ วนัที 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

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี -                       1,785,454.35 2,026,115.69 610,640.74 1,360,413.76 2,819,319.97 3,171,122.75 2,528,405.08 -                       14,301,472.34

ตดัจาํหน่าย/ตดัจา่ย -                       (62,302.34) -                         -                         -                         -                         (66,222.56) (66,490.92) -                       (195,015.82)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 -                       69,560,939.80      6,902,107.46         6,509,003.78         37,968,366.11       8,333,269.85         25,087,700.50       26,754,278.27       -                       181,115,665.77     

มูลค่าสุทธิทางบญัชี

ณ วนัที 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

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 66,418,013.23 25,018,918.91 11,115,311.31 1,365,668.38 36,674,112.01 11,256,318.77 6,926,210.39 17,194,855.17 8,515,365.99 184,484,774.16

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 2561 12,137,410.92

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 2562 14,301,472.34
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(ลงชือ)………………..…......................................................……………………………………………กรรมการ

(นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                           (นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์)

งบการเงนิรวม



         บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

(หน่วย : บาท)

ทดิีน อาคาร ส่วนปรับปรุง เครืองตกแต่ง เครืองจกัร เครืองมือ เครืองใช้ ยานพาหนะ งานระหวา่ง รวม

อาคาร เครืองใช้ สาํนกังาน ก่อสร้าง

ราคาทุน

ณ วนัที 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

ซือ 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        18,640,859.76

ตดัจาํหน่าย/ตดัจา่ย -                       -                        (54,899.18) 0.00 (16,779,229.06) (11,500.00) (873,747.48) -                         -                       (17,719,375.72)

ณ วนัที 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        299,587,045.55

ซือ -                       -                        5,471,697.74 622,838.28 37,944,509.86 5,750,348.28 2,997,812.05 5,350,002.66 8,115,365.99 66,252,574.86

ตดัจาํหน่าย/ตดัจา่ย -                       (96,535.00)            -                         -                         -                         -                         (147,351.82) -                         -                       (243,886.82)

โอนเขา้(โอนออก) -                       -                        2,572,488.65 -                         -                         -                         -                         -                         (2,572,488.65)      -                         

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 66,418,013.23 94,579,858.71 18,017,418.77 7,874,672.16 74,642,478.12 19,589,588.62 32,009,204.55 43,949,133.44 8,515,365.99 365,595,733.59

ค่าเสือมราคาสะสม

ณ วนัที 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

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี -                       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/ตดัจา่ย -                       -                        -                         -                         (12,789,019.14) (11,499.00) (863,014.35) -                         -                       (13,663,532.49)

ณ วนัที 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

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี -                       1,785,454.35 2,026,115.69 610,640.74 1,360,413.76 2,819,319.97 3,170,233.94 2,528,405.08 -                       14,300,583.53

ตดัจาํหน่าย/ตดัจา่ย -                       (62,302.34) -                         -                         -                         -                         (66,222.56) (66,490.92) -                       (195,015.82)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 -                       69,560,939.80 6,902,107.46 6,509,003.78 37,968,366.11 8,333,269.85 25,086,811.69 26,754,278.27 -                       181,114,776.96

มูลค่าสุทธิทางบญัชี

ณ วนัที 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

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 66,418,013.23 25,018,918.91 11,115,311.31 1,365,668.38 36,674,112.01 11,256,318.77 6,922,392.86 17,194,855.17 8,515,365.99 184,480,956.63

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 2561 12,137,410.92

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 2562 14,300,583.53

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(ลงชือ)………………..…......................................................……………………………………………กรรมการ

(นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                           (นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์)
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บริษทั กรังดป์รีซ ์อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

14.1 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 ราคาตามบญัชีของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ก่อนหกัค่าเสือมราคาสะสมซึงไดรั้บการ

คิดค่าเสือมราคาเตม็มูลค่าแลว้  แต่ยงัคงใชง้านอยูมี่ จาํนวน 116.93 ลา้นบาท  (2561 : 110.14  ลา้นบาท)

14.2 ณ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างบางส่วน มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 42.49 ลา้นบาท นาํไปใช้

เป็นหลกัประกนัสาํหรับเงินเบิกเกินบญัชี   และเงินกูย้มืระยะสันจากธนาคาร  ตามหมายเหตุ 4  

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย : บาท)

โปรแกรม โปรแกรม รวม

คอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตงั

ราคาทุน

ณ วนัที 1 มกราคม 2561 5,876,885.80 484,608.00 6,361,493.80

เพมิขึน 980,400.00 1,329,000.00      2,309,400.00

จาํหน่าย -                     (484,608.00) (484,608.00)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 6,857,285.80 1,329,000.00 8,186,285.80

เพมิขึน 4,918,140.00 1,960,900.00 6,879,040.00

จาํหน่าย (850,000.00) (850,000.00)

โอนเขา้(โอนออก) 1,057,770.00 (1,329,000.00) (271,230.00)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 11,983,195.80 1,960,900.00 13,944,095.80

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม

ณ วนัที 1 มกราคม 2561 2,764,332.33 -                     2,764,332.33

เพมิขึน 992,710.41 -                     992,710.41

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 3,757,042.74 -                     3,757,042.74

เพมิขึน 1,309,273.65 -                     1,309,273.65

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 5,066,316.39 -                     5,066,316.39

มูลค่าสุทธิทางบญัชี

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

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 6,916,879.41 1,960,900.00 8,877,779.41
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งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

(นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                 (นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์)

(ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ



บริษทั กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน)

16. ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี / ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

16.1 สินทรัพย ์และหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีภายหลงัจากการนาํมาหกักลบลบกนัตามความเหมาะสม 

ไดแ้สดงรวมไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน มีรายละเอียดดงันี

(หน่วย : บาท)

2562 2561 2562 2561

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 5,635,679.61 5,623,256.06 5,635,679.60 5,623,256.06

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (1,269,248.61) (318,708.92) (1,269,248.60) (318,708.92)

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี / 

        ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้สุทธิ 4,366,431.00 5,304,547.14 4,366,431.00 5,304,547.14

16.2   รายการเคลือนไหวของสินทรัพย ์และหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ตามทีแสดงในงบการเงินรวม และ

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ทีเกิดขึนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562  และ 2561  มีดงันี

(หน่วย : บาท)

ณ วนัที 1 ณ วนัที 31

มกราคม กาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุน ธนัวาคม

2562 เบ็ดเสร็จอืน 2562

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :

ค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 608,323.86 31,891.46 640,215.32

ประมาณการหนีสิน - ผลประโยชน์พนกังาน 5,014,932.20 1,269,003.88 (1,288,471.80) 4,995,464.28

5,623,256.06 1,300,895.34 (1,288,471.80) 5,635,679.60

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :

ผลแตกต่างระยะเวลา 

-  ค่าเสือมราคาสินทรัพยถ์าวร (232,078.24) (1,007,829.40) -                      (1,239,907.64)

หนีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (86,630.68) 57,289.72 -                      (29,340.96)

(318,708.92) (950,539.68) -                      (1,269,248.60)

สินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอการตดับญัชี - สุทธิ 5,304,547.14 350,355.66 (1,288,471.80) 4,366,431.00
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

บนัทึกเป็น(รายจ่าย)รายไดใ้น

  (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                 (นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์)



บริษทั กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

ณ วนัที 1 ณ วนัที 31

มกราคม กาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุน ธนัวาคม

2561 เบ็ดเสร็จอืน 2561

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 419,101.55 189,222.31 -                      608,323.86

ประมาณการหนีสิน - ผลประโยชน์พนกังาน 4,441,699.42 573,232.79 -                      5,014,932.21

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

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

เงินลงทุนชวัคราว (81,203.14) 81,203.14 -                      -                      

ผลแตกต่างระยะเวลา-ค่าเสือมราคาสินทรัพยถ์าวร (687,347.11) 455,268.87 -                      (232,078.24)

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (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

16.3  ภาษีเงินไดที้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562  และ 2561  มีดงันี

(หน่วย : บาท)

2562 2561

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 28,529,386.21 37,815,301.25

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

การเปลียนแปลงของผลแตกต่างชวัคราว (350,355.66) (1,251,132.22)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้แสดงอยูใ่นงบ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 28,179,030.55 36,564,169.03

(ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

  (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                 (นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม /

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

บนัทึกเป็น(รายจ่าย)รายไดใ้น
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน)

16.4    ภาษีเงินไดที้รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี

ก่อนภาษีเงินได้ รายได(้ค่าใชจ่้าย)

 ภาษีเงินได้

   สุทธิจากภาษี

เงินได้

กาํไรจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับภาระผกูพนั

ผลประโยชน์พนกังาน 6,442,359.00 (1,288,471.80) 5,153,887.20

16.5  รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีทีใช ้สาํหรับปีสินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม  2562  และ 2561 สามารถแสดงได ้ดงันี

(หน่วย : บาท)

2562 2561 2562 2561

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้ 130,895,192.20 168,077,055.39 136,883,096.74 169,143,214.60

บวก กลบัผลขาดทุนของบริษทัยอ่ยทีไม่ตอ้งเสียภาษี 5,987,904.54 1,066,159.21 -                      -                      

คงเหลือ 136,883,096.74 169,143,214.60 136,883,096.74 169,143,214.60

อตัราภาษีร้อยละ 20 20 20 20

จาํนวนภาษีเงินได้ 27,376,619.35 33,828,642.92 27,376,619.35 33,828,642.92

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ :

รายได(้รายจ่าย)ทีเกณฑบ์ญัชีต่างจากเกณฑภ์าษี 183,585.79 146,588.47 183,585.79 146,588.47

รายไดที้ไดรั้บยกเวน้ภาษี -                        -                        -                        -                      

รายจ่ายทีไม่สามารถนาํมาหกัภาษีได้ 2,647,029.13 3,029,904.80 2,647,029.13 3,029,904.80

รายจ่ายทีหกัไดเ้พมิ (245,702.86) (440,967.16) (245,702.86) (440,967.16)

หนีสงสัยจะสูญโอนกลบั (1,782,500.86) -                      (1,782,500.86) -                      

802,411.20 2,735,526.11 802,411.20 2,735,526.11

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้แสดงอยูใ่นงบกาํไร

    ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 28,179,030.55 36,564,169.03 28,179,030.55 36,564,169.03

อตัราภาษีเงินไดที้แทจ้ริง 20.59                  21.62                  20.59                  21.62                  

(ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
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งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

  (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                 (นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์)



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน)

17. เจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนีหมุนเวยีนอืน (หน่วย : บาท)

2562 2561 2562 2561

เจา้หนีการคา้ :

เจา้หนีการคา้ - บุคคลและกิจการอืน 5,942,909.43 9,607,073.33 5,442,905.23 9,607,073.33

เช็คจ่ายล่วงหนา้ 62,716.48 801,628.69 62,716.48 801,628.69

6,005,625.91 10,408,702.02 5,505,621.71 10,408,702.02

เจา้หนีหมุนเวียนอืน :

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บุคคลและกิจการอืน 6,261,944.14 7,793,711.58 5,997,386.85 7,465,592.29

เจา้หนีกรมสรรพากร 5,289,930.40 8,804,575.75 5,000,830.04 8,804,575.75

ภาษีขายรอเรียกเก็บ 2,240,442.70 2,092,646.11 2,240,442.70 2,092,646.11

ภาษีหกั ณ ทีจ่ายรอนาํส่ง 4,059,317.85 3,123,094.96 4,058,657.84 3,123,094.96

อืน ๆ 7,157,304.41 3,614,522.16 7,051,082.07 3,563,436.76

25,008,939.50 25,428,550.56 24,348,399.50 25,049,345.87

รวม 31,014,565.41 35,837,252.58 29,854,021.21 35,458,047.89

18. รายได้รับล่วงหน้า

(หน่วย : บาท)

2562 2561 2562 2561

รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าบริการพืนทีงานมอเตอร์โชว์ 140,886,007.42 145,906,772.67 138,133,465.60 143,664,955.20

รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าบริการจดักิจกรรม 202,000.00 -                       202,000.00 -                       

รายไดรั้บล่วงหนา้อืนๆ 135,445.99 153,632.00 135,445.99 153,632.00

รวม 141,223,453.41 146,060,404.67 138,470,911.59 143,818,587.20

                           (ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

                                                 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                 (นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน)

19. ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

19.1 การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังาน มีดงันี

(หน่วย : บาท)

2562 2561 2562 2561

ยอดยกมาตน้ปี 25,074,661.06 22,208,497.06 25,074,661.06 22,208,497.06

ตน้ทุนบริการงวดปัจจุบนั 1,606,499.00 2,119,294.00 1,606,499.00 2,119,294.00

ตน้ทุนดอกเบีย 653,861.00 746,870.00 653,861.00 746,870.00

ตน้ทุนบริการในอดีต 4,589,524.05 -                       4,589,524.05 -                       

ผลประโยชน์พนกังานทีจ่ายระหวา่งปี (504,864.65) -                       (504,864.65) -                       

กาํไรจากประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (6,442,359.00) -                       (6,442,359.00) -                       

ยอดคงเหลือสินปี 24,977,321.46 25,074,661.06 24,977,321.46 25,074,661.06

19.2 ค่าใชจ่้ายผลประโยน์พนกังานทีรับรู้ในรายการต่อไปนีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ มีดงันี

(หน่วย : บาท)

2562 2561 2562 2561

ตน้ทุนผลิตและบริการ 3,592,017.38 1,539,891.00 3,592,017.38 1,539,891.00

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 353,817.15 256,596.00 353,817.15 256,596.00

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,904,049.52 1,069,670.00 2,904,049.52 1,069,670.00

รวม 6,849,884.05 2,866,157.00 6,849,884.05 2,866,157.00

19.3 กาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนก่อนภาษีเงินได ้

สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี

(หน่วย : บาท)

รวมอยูใ่นกาํไรสะสม ณ วนัที 1 มกราคม (9,919,300.00)

รับรู้ระหวา่งงวด 6,442,359.00

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 (3,476,941.00)

                           (ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

                                                 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                 (นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์)

  - 24 -

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม/

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน)

19.4 ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัทีรายงานของบริษทั (แสดงโดยวิธีถวัเฉลียถ่วง

นาํหนกั) ดงันี

2562 2561

อตัราคิดลด ร้อยละ 1.71 ร้อยละ 3.07

อตัราการเพมิขึนของเงินเดือน ร้อยละ 7.02 ร้อยละ 10.59

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (ขึนอยูก่บัระยะเวลาการทาํงานของพนกังาน) ร้อยละ 0 - 22.00 ร้อยละ 0 - 24.00

อตัรามรณะ (ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560) ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00

อตัราการทุพพลภาพ (ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560) ร้อยละ 10.00 ร้อยละ 10.00

19.5 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปลียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานทีเกียวขอ้ง ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุ

สมผล  ณ วนัทีรายงาน    โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอืนๆ  คงทีจะมีผลกระทบตอ่ภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีกาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงิน 

ดงัต่อไปนี

(หน่วย : บาท)

เพมิขึน ลดลง เพมิขึน ลดลง

อตัราคิดลด(เปลียนแปลงร้อยละ 0.50) (1,050,800.00) 1,118,847.00 (1,037,146.00) 1,105,265.00

อตัราการเพมิขึนของเงินเดือน

(เปลียนแปลงร้อยละ 0.50) 1,178,191.00 (1,116,745.00) 1,349,991.00 1,270,454.00

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน

(เปลียนแปลงร้อยละ 0.50) (1,326,997.00) 1,414,552.00 (1,563,647.00) 1,684,655.00

แมว้า่การวิเคราะห์นีไม่ไดค้าํนึงการกระจายตวัแบบเตม็รูปแบบของกระแสเงินสดทีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว    แต่ไดแ้สดง

ประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ

เมือวนัที 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผา่นร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่  ซึงกฎหมายดงักล่าว

ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือ  วนัที  5  เมษายน 2562      พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่นีกาํหนดอตัราค่าชดเชย

เพมิเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง   สาํหรับลูกจา้งซึงทาํงานติดต่อกนัครบ 20  ปีขึนไป   ให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัรา

สุดทา้ย 400 วนั  การเปลียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการสาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและมีผลกระทบ

ให้บริษทัมีหนีสินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิมขึน  ทงันีบริษทัไดบ้นัทึกผลกระทบจากการเปลียนแปลงดงักล่าว

โดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายแลว้ในงบกาํไรขาดทุนของปี 2562

                           (ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

                                                 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                 (นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์)
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งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน)

20. สํารองตามกฎหมาย

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535     บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ย

กวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10  ของทุน

จดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้

21. เงินปันผล       

21.1 ในระหวา่งปี 2562 บริษทัจ่ายเงินปันผล 2 ครัง รวมจาํนวน 114.00 ลา้นบาท ดงันี

1. ตามมติทีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 2562  เมือวนัที 28 มีนาคม 2562  อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการส่วนที

เหลือของไตรมาส 2 ปี 2561  ให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 600 ลา้นหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.09 บาท เป็นจาํนวนเงิน 54.00  ลา้นบาท

โดยบริษทัจ่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในวนัที 19 เมษายน 2562 

2. ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทัครังที 3/2562   เมือวนัที 8 สิงหาคม 2562      อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผล

ประกอบการส่วนทีเหลือของไตรมาส 2 ปี 2561 และผลประกอบการของไตรมาส 1 ปี 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 600 ลา้นหุ้น

ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 60.00  ลา้นบาท โดยบริษทัจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในแลว้วนัที 6 กนัยายน 2562

21.2 ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทัครังที 4/2561 เมือวนัที 10 พฤษภาคม 2561 อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลประกอบ

การส่วนทีเหลือของปี 2560 และผลประกอบการของไตรมาส 1 ปี 2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 600 ลา้นหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท

เป็นจาํนวนเงิน 90.00 ลา้นบาท โดยบริษทัจ่ายเงินปันผลแลว้เมือวนัที 7 มิถุนายน 2561

22. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการนีเป็นผลประโยชน์ทีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทั ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัโดยไม่รวม

เงินเดือนและผลประโยชน์ทีเกียวขอ้งทีจ่ายให้กบักรรมการในฐานะผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ประกอบดว้ยเงินเดือน  ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืนให้กบักรรมการเฉพาะในฐานะผูบ้ริหาร  และให้กบัผูบ้ริหาร

ตามนิยามในประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์อนัไดแ้ก่ผูจ้ดัการหรือผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหาร

สีรายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา และผูซึ้งดาํรงตาํแหน่ง เทียบเท่าระดบับริหารรายทีสีทุกราย และให้หมายความรวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั

บริหารในสายงานบญัชี หรือการเงินทีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึนไป หรือเทียบเท่า 

23. กองทุนสํารองเลยีงชีพพนักงาน

บริษทัและพนกังานบริษทั  ไดร่้วมกนัจดัตงักองทุนสาํรองเลียงชีพ  ตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลียงชีพ  พ.ศ. 2530 โดยบริษทัและ

พนกังานจะจ่ายเงินสมทบ    และเงินสะสมเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5  ของเงินเดือน     และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมือ

พนกังานนนัออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุน ของบริษทักองทุนสาํรองเลียงชีพนีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนทิสโก ้

จาํกดั

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31  ธนัวาคม 2562 บริษทัจ่ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพพนกังาน จาํนวน 4.05 ลา้นบาท (2561 : 3.52 ลา้นบาท) 

                           (ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

                                                 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                 (นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์)
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน)

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะของค่าใชจ่้ายทีสาํคญัสาํหรับปี มีดงันี

(หน่วย : บาท)

2562 2561 2562 2561

การเปลียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ         1,446,517.61 (1,107,424.18) 1,446,517.61 (1,107,424.18)

วตัถุดิบใชไ้ป 22,520,084.57 22,487,031.17 22,520,084.57 22,487,031.17

ค่าจา้งทาํของ เพลท ตน้ฉบบั อาร์ตเวิค เขา้เล่ม และอืนๆ 27,831,548.51 27,576,140.73 27,831,548.51 27,576,140.73

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 128,606,487.80 119,268,844.05 128,606,487.80 119,268,844.05

ค่าตอบแทนกรรมการ 5,180,000.00 5,120,000.00 5,180,000.00 5,120,000.00

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (ตามหมายเหตุ 25.2 จ.) 39,607,810.66 38,537,621.12 39,607,810.66 38,537,621.12

ค่าเช่าและบริการสถานทีจดักิจกรรม 121,031,475.66 109,073,921.12 115,234,811.82 109,073,921.12

ค่าตกแต่งสถานทีจดักิจกรรม 57,993,360.63 48,986,589.80 54,718,353.57 48,986,589.80

ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 31,603,424.36 24,226,401.72 31,003,082.13 23,499,710.84

ค่าจา้งบุคคลภายนอกจดักิจกรรม 28,777,490.86 29,148,571.74 27,921,492.43 29,148,571.74

ค่าติดตงัรือถอนระบบไฟฟ้า 12,836,300.00 12,125,210.00 12,836,300.00 12,125,210.00

ค่าเสือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย 16,460,746.00 13,130,121.33 16,459,857.18 13,130,121.33

                           (ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

                                                 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                 (นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์)
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งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษทั กรังดป์รีซ ์อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน)

25. รายการธุรกจิกบับุคคลและกจิการทีเกยีวข้องกนั

25.1  ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทักบับุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั สรุปไดด้งันี

ลกัษณะความสัมพนัธ์

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั ผูถ้ือหุน้/กรรมการร่วมกนั

บริษทั ยาชิโยดา จาํกดั ผูถ้ือหุน้/กรรมการร่วมกนั

GPI Myanmar Co.,Ltd. บริษทัยอ่ย และมีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั

กรรมการ / ผูถ้ือหุน้ กรรมการ/ผูถ้ือหุน้ใหญ่ของบริษทั

ผูบ้ริหารสาํคญั บุคคลทีมีอาํนาจและความรับผดิชอบ

การวางแผน สังการและควบคุมกิจการต่างๆ

ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม  ทงันี 

รวมถึงกรรมการของบริษทั (ไม่ว่าจะทาํหนา้ที

ในระดบับริหารหรือไม่)

นโยบายการกาํหนดราคา

ใหบ้ริการพนืทีจดังานแสดง  และบริการสาธารณูโภค ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอืน

รับจา้งพิมพง์าน ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอืน

รับจา้งโฆษณา ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอืน

บริการจดัทาํ ART WORK ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอืน

ใหเ้ช่าพืนทีสาํนกังาน ตามราคาทีกาํหนดในสัญญา

รายไดบ้ริหารจดัการ ตามราคาทีกาํหนดในสัญญา

ดอกเบียรับ - เงินใหกู้ย้มืระยะสัน อตัราดอกเบียร้อยละ 1.65 ต่อปี

ค่าสิทธิการเช่าและค่าเช่าพืนทีจดักิจกรรม ตามราคาทีกาํหนดในสัญญา

ค่าจา้งโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอืน

ค่าสถานทีและบริการสาํหรับจดัสัมนา ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอืน

ชือบริษทัและบุคคลทีเกียวขอ้งกนั

รายการธุรกิจทีสาํคญั
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(ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์)



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน)

25.2 รายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

รายการทีสาํคญั สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  กบับุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนัสรุปไดด้งันี

 

(หน่วย : บาท)

2562 2561 2562 2561

ก. รายได้ค่าบริการ :

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั :

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 1,121,090.60 1,920,068.50 1,121,090.60 1,920,068.50

บริษทั ยาชิโยดา อลัลอย วลี จาํกดั -                   445,500.00 -                   445,500.00

รวม 1,121,090.60 2,365,568.50 1,121,090.60 2,365,568.50

ข. รายได้อืน :

บริษทัยอ่ย :

GPI Myanmar Co.,Ltd. -                   -                   -                   5,709.11

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั :

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 607,000.00 638,400.00 607,000.00 638,400.00

รวม 607,000.00 638,400.00 607,000.00 644,109.11

ค. ต้นทุนบริการ :

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั :

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 3,819,741.97   3,064,297.35 3,819,741.97   3,064,297.35

ง. ต้นทุนในการจัดจําหน่าย :

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั :

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

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

                           (ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

                                              (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                 (นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์)   
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งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

2562 2561 2562 2561

จ. ค่าตอบแทนทีจ่ายให้แก่ผู้บริหารสําคญั :

ค่าตอบแทนกรรมการ 5,180,000.00 5,120,000.00 5,180,000.00 5,120,000.00

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร :

     ผลประโยชน์ระยะสัน 37,015,455.22 37,312,609.00 37,015,455.22 37,312,609.00

     ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,592,355.44 1,225,012.12 2,592,355.44 1,225,012.12

39,607,810.66 38,537,621.12 39,607,810.66 38,537,621.12

รวม 44,787,810.66 43,657,621.12 44,787,810.66 43,657,621.12

25.3 รายการในงบแสดงฐานะการเงิน

ยอดคงคา้งทีมีสาระสาํคญั กบับุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั สรุปไดด้งันี

(หน่วย : บาท)

2562 2561 2562 2561

ก. ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน :

    ลูกหนกีารค้า :

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั :

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 57,331.67 348,332.62 57,331.67 348,332.62

บริษทั ยาชิโยดา อลัลอย วลี จาํกดั -                   357,380.00 -                   357,380.00

57,331.67 705,712.62 57,331.67 705,712.62

    ลูกหนหีมุนเวียนอืน :

บริษทัยอ่ย :

GPI Myanmar Co., Ltd. -                   -                   3,465,702.28 79,478.75

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั :

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 1,186,360.71 1,221,744.86 1,186,360.71 1,221,744.86

1,186,360.71 1,221,744.86 4,652,062.99 1,301,223.61

รวม 1,243,692.38 1,927,457.48 4,709,394.66 2,006,936.23

                           (ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

                                              (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                 (นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์)   

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

งบการเงินรวม



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

2562 2561 2562 2561

ข. เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่บริษทัย่อย

บริษทัยอ่ย :

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

รายการเคลือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย มีดงันี

ยอดคงเหลือตน้ปี -                   -                   2,630,771.06   -                   

เพิมขึน -                   -                   -                   5,000,000.00   

ลดลง -                   -                   (2,630,771.06) (2,369,228.94)

ยอดคงเหลือสินปี -                   -                   -                   2,630,771.06   

(หน่วย : บาท)

2562 2561 2562 2561

ค. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลทีเกยีวข้องกนั 

พนกังานบริษทั 508,308.00 400,794.00 508,308.00 400,794.00

รายการเคลือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลทีเกียวขอ้งกนั มีดงันี

ยอดคงเหลือตน้ปี 400,794.00 355,593.00 400,794.00 355,593.00

ใหกู้เ้พมิ 600,000.00 531,650.00 600,000.00 531,650.00

รับชาํระคืน (492,486.00) (486,449.00) (492,486.00) (486,449.00)

ยอดคงเหลือสินปี 508,308.00 400,794.00 508,308.00 400,794.00

(หน่วย : บาท)

2562 2561 2562 2561

ง. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน (สิทธิการเช่า)

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั :

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 1,367,942.83 2,367,186.60 1,367,942.83 2,367,186.60

                           (ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

                                              (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                 (นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์)   
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งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

จ. เจ้าหนอืีน - ค่าหุ้นสามัญ  : 2562 2561 2562 2561

บริษทัยอ่ย :

GPI Myanmar Co.,Ltd. -                   -                   1,602,500.00 1,602,500.00

25.4 ภาระผกูพนั - บริษทัทเีกียวขอ้งกนั

บริษทัมีภาระผกูพนัจากการทาํสัญญาเช่าพืนทกีบับริษทัทเีกียวขอ้งกนัแห่งหนึง  (บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด์ วอเทอร์ 

สปอร์ทคลบั จาํกดั)  ตามสัญญาลงวนัที 11 พฤษภาคม 2561  โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี เริมตงัแต่วนัท ี15 พฤษภาคม 2561  ถึง

วนัท ี14 พฤษภาคม 2564 เป็นจาํนวนเงิน 12.00 ลา้นบาท (รวมสิทธิการเช่า จาํนวน 3.00 ลา้นบาท)   ณ วนัทีทาํสัญญาบริษทั

ชาํระสิทธิการเช่ารวมกบัค่าเช่า จาํนวน 6.00 ลา้นบาท      และชาํระค่าเช่าในวนัที 15 พฤษภาคม 2562 จาํนวน 3.00 ลา้นบาท

รวมเป็นจาํนวน 9.00 ลา้นบาท  คงเหลือภาระทีจะตอ้งจ่ายชาํระในวนัที 15 พฤษภาคม 2563 จาํนวน 3.00 ลา้นบาท 

26. ข้อมูลเพมิเติมเกยีวกบักระแสเงินสด

26.1 รายการไม่กระทบเงินสด สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2562  มีรายละเอียดดงันี

-  บริษทัซืออปุกรณ์และเครืองใชส้าํนกังาน จาํนวน 2.48 ลา้นบาท เป็นเงินเชือแสดงไวเ้ป็นเจา้หนีอนื

-  บริษทัซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน จาํนวน 0.07 ลา้นบาท เป็นเงินเชือแสดงไวเ้ป็นเจา้หนีอนื

26.2 รายการไม่กระทบเงินสด สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2561  มีรายละเอียดดงันี

- บริษทัคา้งจ่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย จาํนวน 1.60 ลา้นบาท แสดงไวเ้ป็นเจา้หนีค่าหุน้

- บริษทัซืออปุกรณ์และเครืองใชส้าํนกังาน เป็นเงินเชือ จาํนวน 0.90 ลา้นบาท แสดงไวเ้ป็นเจา้หนีอนื

- บริษทัซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอนืเป็นเงินเชือ จาํนวน 1.40 ลา้นบาท แสดงไวเ้ป็นเจา้หนีอนื

                           (ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

                                              (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                 (นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์)   
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งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน)

27. ภาระผูกพนัและหนีสินทอีาจเกดิขึน

27.1 บริษทัมีภาระผกูพนัทีตอ้งจ่ายในอนาคตเกียวกบัสัญญาเช่าและบริการ ดงัต่อไปนี 

(หน่วย : บาท)

2562 2561 2562 2561

ถึงกาํหนดภายใน 1 ปี 9,302,497.58 2,094,541.12 9,302,497.58 2,094,541.12

ถึงกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 22,300.00 218,278.95 22,300.00 218,278.95

รวม 9,324,797.58 2,312,820.07 9,324,797.58 2,312,820.07

27.2 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าทีปรึกษาผูเ้ชียวชาญประมาณ 5.96 ลา้นบาท โดยสัญญามีกาํหนด

ระยะเวลา 1 ปี เมือสินสุดอายสุัญญาหากไม่มีฝ่ายหนึงฝ่ายใดบอกเลิกใหถ้ือวา่ต่อสัญญาโดยอตัโนมตัิ (2561: 6.43 ลา้นบาท)

27.3 บริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าสนบัสนุนการดาํเนินงานใหแ้ก่สมาคมอตุสาหกรรมยานยนตไ์ทย (สมาคมฯ) ซึงเป็นผูร่้วม

จดังานแสดงยานยนต ์  " Bangkok International Motor Show"   กบับริษทั   และเป็นสมาชิกของ  Organisation International 

Des Constructeurs D'Automobiles (OICA)   ซึงเป็นองค์กรสากลระหวา่งประเทศ และไดใ้หก้ารรับรองมาตรฐานการจดังาน

แสดงยานยนตด์งักล่าวทุกๆ 2  ปีโดยบริษทัจะจ่ายเงินสนบัสนุนดงักล่าวใหแ้ก่สมาคมฯ จาํนวน 5.00 ลา้นบาท สาํหรับปีทีได้

รับการรับรองมาตรฐานจาก OICA    และจาํนวน 4.00 ลา้นบาท สาํหรับปีทีไม่ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน

27.4 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีหนีสินทีอาจเกิดขึนจากการใหธ้นาคารออกหนงัสือคาํประกนัการใชไ้ฟฟ้ากบัการ

ไฟฟ้านครหลวง  จาํนวน 0.31 ลา้นบาท     และการฝากส่งไปรษณียเ์ป็นรายเดือนกบับริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั  จาํนวน 0.01 

ลา้นบาท รวมจาํนวน 0.32 ลา้นบาท คาํประกนัโดยเงินฝากประจาํของบริษทั ตามหมายเหตุ 9  

27.5 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตอ้งจ่ายเงินสนบัสนุนการจดังาน Yangon International Motor 

Show ใหแ้ก่สมาคมฯ (Automotive Association of  Myanmar) ปีละ 25,000.00  เหรียญสหรัฐอเมริกา

                           (ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

                                              (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                 (นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์)   
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งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน)

28. ขอ้มูลเกียวกบัการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงาน

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนี สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ย ทีผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บ และสอบทานอยา่งสมาํเสมอ เพอืใช้

ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงาน และประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทงันีผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินการของบริษทั คือ กรรมการผูจ้ดัการของบริษทั

บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานทีรายงานสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561   มีดงันี 

(หน่วย : บาท)

งานกิจกรรม สือโฆษณา และ

จาํหน่ายสิงพมิพ์

รับจา้งพมิพ์ รวม งานกิจกรรม สือโฆษณา และ

จาํหน่ายสิงพมิพ์

รับจา้งพมิพ์ รวม

รายไดจ้ากการขายและบริการ 617,533,850.18 49,919,112.74 51,878,937.46 719,331,900.38 628,859,053.01 50,827,508.00 51,960,190.79 731,646,751.80

ตน้ทุนขายและบริการ (334,145,877.62) (50,478,920.61) (46,055,769.05) (430,680,567.28) (305,708,513.89) (48,069,214.52) (41,586,828.19) (395,364,556.60)

กาํไรขนัตน้ 283,387,972.56 (559,807.87) 5,823,168.41 288,651,333.10 323,150,539.12 2,758,293.48 10,373,362.60 336,282,195.20

รายไดอื้น 14,555,044.99 12,721,143.71

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (49,610,132.72) (45,429,924.64)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (122,701,053.17) (135,292,696.75)

ตน้ทุนทางการเงิน -                          (203,662.13)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 130,895,192.20 168,077,055.39

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (28,179,030.55) (36,564,169.03)

กาํไรสาํหรับปี 102,716,161.65 131,512,886.36
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งบการเงินรวม

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561

 (ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

( นายอโณทยั   เอยีมลาํเนา )                (นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์)



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

งานกิจกรรม สือโฆษณา และ

จาํหน่ายสิงพมิพ์

รับจา้งพมิพ์ รวม งานกิจกรรม สือโฆษณา และ

จาํหน่ายสิงพมิพ์

รับจา้งพมิพ์ รวม

รายไดจ้ากการขายและบริการ 609,505,817.66 49,919,112.74 51,878,937.46 711,303,867.86 628,859,053.01 50,827,508.00 51,960,190.79 731,646,751.80

ตน้ทุนขายและบริการ (322,575,417.81) (50,478,920.61) (46,055,769.05) (419,110,107.47) (305,708,513.89) (48,069,214.52) (41,586,828.19) (395,364,556.60)

กาํไรขนัตน้ 286,930,399.85 (559,807.87) 5,823,168.41 292,193,760.39 323,150,539.12 2,758,293.48 10,373,362.60 336,282,195.20

รายไดอื้น 15,267,082.94 12,726,852.82

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (48,612,531.77) (44,703,233.76)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (121,965,214.82) (134,958,937.53)

ตน้ทุนทางการเงิน -                          (203,662.13)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 136,883,096.74 169,143,214.60

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (28,179,030.55) (36,564,169.03)

กาํไรสาํหรับปี 108,704,066.19 132,579,045.57

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561

 (ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

( นายอโณทยั   เอยีมลาํเนา )                (นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์)
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29. การเปิดเผยข้อมูลเกยีวกบัเครืองมือทางการเงิน

29.1 นโยบายการบญัชี

รายละเอียดของนโยบายการบญัชีทีสาํคญั    วธีิการทใีชซึ้งรวมถึงเกณฑใ์นการรับรู้และวดัมูลค่าทีเกียวกบัสินทรัพย ์และ

หนีสินทางการเงินแต่ละประเภทไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.19

29.2 ความเสียงจากการใหสิ้นเชือ

บริษทัมีความเสียงดา้นการใหสิ้นเชือทีเกียวกบัลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื     เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลทีเกียวขอ้งกนั

อยา่งไรก็ตามเนืองจากบริษทัมีนโยบายการใหสิ้นเชือทีระมดัระวงันอกจากนีลูกหนีของบริษทัประกอบดว้ยลูกหนีหลายราย

ดงันนั จึงคาดวา่จะไม่ไดรั้บความเสียหายอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากการเก็บหนีจาํนวนสูงสุดทีบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการ

ใหสิ้นเชือ คือมูลค่าตามบญัชีของลูกหนีหกัดว้ยค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญทแีสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน

29.3 ราคายติุธรรมของเครืองมือทางการเงิน

สินทรัพยท์างการเงินทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีการคา้และ

ลูกหนีหมุนเวยีนอืน เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย เงินลงทุนระยะยาวอืน เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลทีเกียวขอ้งกนั

หนีสินทางการเงินทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน รายไดรั้บล่วงหนา้ 

ราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์และหนีสินทางการเงิน ตามทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562  และ  

2561 มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ

30. การบริหารจัดการทุน

วตัถุประสงคข์องบริษทั และบริษทัยอ่ย ในการบริหารทางการเงิน คือ การดาํรงไวซึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนือง 

และการดาํรงไวซึ้งโครงสร้างของทุนทีเหมาะสม 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีอตัราส่วนหนีสินรวมต่อทุน สรุปไดด้งันี

2562 2561 2562 2561

อตัราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้(เท่า) 0.26 0.28 0.25 0.28

 (ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

( นายอโณทยั   เอียมลาํเนา )                 (นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์)
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32. เรืองอืน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีภาระผกูพนัในการปฏิบติัตามสัญญา โครงการพฒันาดิจิทลัมีเดียกบับริษทัเอกชนแห่งหนึง

โดยมีวตัถุประสงคเ์พือขยายการตลาดดิจิทลัมีเดียยานยนตแ์ละมีขอ้ตกลงในการร่วมทุน  และแบ่งผลกาํไรในสัดส่วนเท่ากนั 

อายโุครงการสินสุดภายใน 1 ปี   และในระหวา่งปี 2562 บริษทัไดย้กเลิกสัญญาร่วมทุนโครงการพฒันาดิจิทลัมีเดียตามบนัทกึ

ขอ้ตกลง วนัที 18 ตุลาคม 2562  และอนุมติัใหร่้วมจดัตงับริษทัใหม่แทนตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั  ครังที 4/2562 

เมือวนัท ี8 พฤศจิกายน 2562 โดยมีทุนจดทะเบียน 4.00 ลา้นบาท บริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 48

33. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

33.1 ตามมติทีประชุมคณะกรรมการครังที 1/2563 วนัท ี29 มกราคม 2563 อนุมตัิเขา้ลงทุนในบริษทัเอกชนแห่งหนึง และใน

วนัท ี30 มกราคม 2563 บริษทัจ่ายเงินมดัจาํค่าหุน้ เป็นจาํนวนเงิน 20.00 ลา้นบาท  ปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหวา่งการจดัทาํ 

Due Diligence 

33.2 ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั    ครังที 2/2563 เมือวนัท ี 18  กุมภาพนัธ์  2563    อนุมตัิการจ่ายเงินปันผลจาก

กาํไรสะสม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นสามญั จาํนวน 600 ลา้นหุน้ อตัราหุน้ละ 0.08 บาท เป็นจาํนวนเงิน

48.00 ลา้นบาท โดยบริษทัจะนาํเสนอให้ทีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2563  ของบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป

34. การอนุมัติงบการเงนิ

งบการเงินนีไดรั้บการอนุมติัจากกรรมการผูมี้อาํนาจใหเ้ผยแพร่ในวนัที 18 กุมภาพนัธ์ 2563

( นายอโณทยั   เอียมลาํเนา )                 (นายจาตุรนต ์  โกมลมิศร์)
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 (ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
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