รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และงบกระแสเงิน
สด สําหรับปี สิ้ นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 และผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ป ฏิ บัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรับ ผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วนของความ
รับ ผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี ความเป็ นอิส ระจากบริ ษทั ตาม
ข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนด
เหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า
เรื่ องอื่น
ข้าพเจ้าได้เคยแสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2558 ของบริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) อย่างมีเงื่อนไข
ตามรายงานลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เนื่ องจากบริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุ ้น โดยผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ของบริ ษทั
โดยบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการจัดหา
ได้มีการโอนหุ น้ ให้ผูถ้ ือหุ ้นใหม่ ซึ่ งการโอนหุ ้นดังกล่าวต้องโอนด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผูป้ ระเมินอิสระเพื่อมาประเมินมูลค่ายุติธรรม ในภายหลังข้าพเจ้าได้รับรายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมจากผูป้ ระเมิน
อิสระ และบริ ษทั ได้ปรับปรุ งรายการดังกล่าวให้เป็ นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินแล้ว ซึ่ งหลักฐานดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและเพี ยงพอ ทําให้ความเห็ น ของข้าพเจ้าในปั จจุ บันต่องบการเงิน สําหรั บปี 2558 ตามที่ แสดงในรายงานนี้ จึ ง
แตกต่างจากความเห็นที่แสดงไว้เดิม
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ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจําปี ภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่ามี การแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล เพื่อให้ผูม้ ี หน้าที่ ในการกํากับดู แลดําเนิ นการแก้ไขข้อมูลที่ แสดง
ขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่
เกี่ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบ
บัญ ชี ซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุ สมผลคื อความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ ไม่ได้เป็ นการ
รับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญที่ มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อ
คาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
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ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินไม่วา่ จะ
เกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู ง
กว่าความเสี่ ยงที่ เกิ ด จากข้อ ผิ ด พลาด เนื่ องจากการทุ จริ ต อาจเกี่ ยวกับ การสมรู ้ ร่วมคิ ด การปลอมแปลง
เอกสารหลัก ฐาน การตั้ง ใจละเว้น การแสดงข้อ มู ล การแสดงข้อ มู ล ที่ ไม่ ต รงตามข้อ เท็ จจริ งหรื อ การ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการ
ควบคุมภายในของบริ ษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
ให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร
จากหลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ ไ ด้รั บ ว่ า มี ค วามไม่ แ น่ น อนที่ มี ส าระสํ าคัญ ที่ เกี่ ย วกับ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ
สถานการณ์ ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมี นัยสําคัญต่อความสามารถของบริ ษทั ในการดําเนิ นงาน
ต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องอ้างถึงการเปิ ดเผย
ที่ เกี่ ยวข้องในงบการเงิ น ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่ าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึง
วันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุ
ให้บริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ ที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้าได้สื่ อ สารกับ ผูม้ ี ห น้าที่ ในการกํากับ ดู แ ลเกี่ ยวกับ ขอบเขตและช่ ว งเวลาของการตรวจสอบตามที่ ไ ด้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่ งข้าพเจ้าได้พบ
ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกํากับดู แลเกี่ ยวกับความสัม พันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่ นซึ่ ง
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้า
ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

(นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8125
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
3

-1บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
สิ นค้าคงเหลือ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14.1

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2558
(ปรั บปรุงใหม่ )

(หน่วย : บาท)
1 มกราคม 2558
(ปรั บปรุงใหม่ )

60,265,397.72
363,285,916.88
107,180,136.16
0.00
6,791,723.62
537,523,174.38

153,713,736.95
188,708,365.21
111,077,638.36
0.00
11,699,223.30
465,198,963.82

109,508,435.86
0.00
188,279,160.05
215,306,264.15
6,416,827.79
519,510,687.85

5,423,300.00
1,000,000.00
952,056.00
32,239,860.10
133,480,510.19
2,873,485.83
2,838,136.52
1,872,193.32
180,679,541.96
718,202,716.34

5,423,300.00
1,000,000.00
1,346,911.00
0.00
163,575,027.67
3,293,272.35
178,645.19
8,699,920.37
183,517,076.58
648,716,040.40

413,300.00
1,000,000.00
1,036,863.00
0.00
169,504,403.59
2,667,012.32
1,623,283.55
4,771,855.17
181,016,717.63
700,527,405.48

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ ……………... เมื่อวันที่ ...............……………
ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็ นความจริ งและถูกต้องทุกประการ

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )

-2บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รายได้รับล่วงหน้า
ส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
ั ญาเช่าการเงิน
หนี้สินภายใต้สญ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

15
16

17
18
19.1

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2558
(ปรั บปรุงใหม่ )

(หน่วย : บาท)
1 มกราคม 2558
(ปรั บปรุงใหม่ )

0.00
67,672,164.26
199,236,900.77
9,156,963.03
0.00
7,082,868.48
283,148,896.54

0.00
49,220,740.43
260,383,031.58
9,209,678.97
0.00
8,649,022.65
327,462,473.63

42,546,924.88
65,635,477.61
240,455,388.59
15,215,444.82
3,000,000.00
11,670,119.50
378,523,355.40

18,302,574.70
780,934.80
19,667,576.15
38,751,085.65
321,899,982.19

27,643,873.33
1,485,355.46
7,488,114.91
36,617,343.70
364,079,817.33

35,157,985.39
1,457,715.04
6,522,692.11
43,138,392.54
421,661,747.94

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )

-3บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (ต่อ)

หมายเหตุ

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 600,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ส่ วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
20, 32
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
21
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2558
(ปรั บปรุงใหม่ )

(หน่วย : บาท)
1 มกราคม 2558
(ปรั บปรุงใหม่ )

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

250,000,000.00
110,561,100.00

250,000,000.00
110,561,100.00

250,000,000.00
105,881,100.00

30,000,000.00
5,741,634.15
396,302,734.15
718,202,716.34

30,000,000.00
(105,924,876.93)
284,636,223.07
648,716,040.40

25,000,000.00
(102,015,442.46)
278,865,657.54
700,527,405.48

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )

-4
บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสําหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หน่วย : หุน้ )

14.3

19.3
14.4

752,616,727.94
(434,771,230.52)
317,845,497.42
9,018,392.95
(51,095,089.65)
(124,296,439.21)
(2,160,040.07)
149,312,321.44
(29,710,370.36)
119,601,951.08

(หน่วย : บาท)
2558
(ปรั บปรุ งใหม่ )
776,484,147.23
(427,529,744.96)
348,954,402.27
31,396,938.82
(78,371,753.86)
(135,622,116.88)
(3,351,875.76)
163,005,594.59
(36,915,029.06)
126,090,565.53

(9,919,300.00)
1,983,860.00
(7,935,440.00)
111,666,511.08

0.00
0.00
0.00
126,090,565.53

0.24
500,000,000

0.25
500,000,000

2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )

-5บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559(ก่อนปรับปรุ ง)
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชีปีก่อน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559(หลังปรับปรุ ง)
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558(ก่อนปรับปรุ ง)
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชีปีก่อน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558(หลังปรับปรุ ง)
สํารองตามกฎหมาย
เงินปั นผล
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

250,000,000.00

ส่ วนเกินทุนจาก
การจ่ายโดยใช้หุน้
เป็ นเกณฑ์
0.00
110,561,100.00
110,561,100.00

250,000,000.00

110,561,100.00

250,000,000.00

0.00
105,881,100.00
105,881,100.00

ทุนที่ออก
และชําระแล้ว
250,000,000.00

32

32
250,000,000.00
21
22
20, 32

กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
สํารองตามกฎหมาย
30,000,000.00
4,636,223.07
(110,561,100.00)
30,000,000.00
(105,924,876.93)
119,601,951.08
(7,935,440.00)
30,000,000.00
5,741,634.15
25,000,000.00
25,000,000.00
5,000,000.00

3,865,657.54
(105,881,100.00)
(102,015,442.46)
(5,000,000.00)
(125,000,000.00)

4,680,000.00
250,000,000.00

110,561,100.00

30,000,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )

126,090,565.53
(105,924,876.93)

รวม
284,636,223.07
0.00
284,636,223.07
119,601,951.08
(7,935,440.00)
396,302,734.15
278,865,657.54
0.00
278,865,657.54
0.00
(125,000,000.00)
4,680,000.00
126,090,565.53
284,636,223.07

-6บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสู ญ(โอนกลับ)
ประมาณการรับคืนสิ นค้า(โอนกลับ)
ขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าลดลง
ค่าเสื่ อมราคา/ค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุน(กําไร)จากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากการขายสิ นค้าอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ตัดจ่ายลิขสิ ทธิ์-นิตยสาร
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากรายจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รายได้รับล่วงหน้า
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน

(หน่วย : บาท)
2558
(ปรั บปรุ งใหม่ )

149,312,321.44

163,005,594.59

4,260,746.00
(2,644,582.93)
(348,732.62)
977,612.55
11,421,396.03
2,979,625.36
671,982.63
119,217.29
381,160.24
1,325,829.92
2,260,161.24
0.00
2,160,040.07
172,876,777.22

2,191,574.69
3,486,375.46
(309,190.75)
577,917.41
10,036,470.83
(4,920,791.13)
0.00
0.00
861,377.16
188,880.00
965,422.80
4,680,000.00
3,351,875.76
184,115,506.82

1,630,071.75
0.00
3,929,887.13
2,825,496.05

71,832,762.29
215,306,264.15
(5,860,312.92)
(4,421,945.20)

17,437,585.62
(61,146,130.81)
137,553,686.96

(16,612,221.18)
19,927,642.99
464,287,696.95

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )

-7บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด(ต่อ)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน(ต่อ)
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
เงินสดรับคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื เงินระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้ นปี

4
4

2559

(หน่วย : บาท)
2558
(ปรั บปรุ งใหม่ )

(2,160,040.07)
(31,952,155.86)
103,441,491.03

(3,351,875.76)
(38,491,487.55)
422,444,333.64

(174,577,551.67)
0.00
1,083,478.00
(688,623.00)
453,743.19
(12,116,383.55)
(946,058.00)
(186,791,395.03)

(188,708,365.21)
(5,010,000.00)
1,027,987.00
(1,338,035.00)
6,001,301.42
(4,304,358.39)
(1,868,400.00)
(194,199,870.18)

0.00
0.00
(9,444,959.24)
(653,475.99)
0.00
(10,098,435.23)
(93,448,339.23)
153,713,736.95
60,265,397.72

(42,546,924.88)
(3,000,000.00)
(11,744,093.97)
(1,748,143.52)
(125,000,000.00)
(184,039,162.37)
44,205,301.09
109,508,435.86
153,713,736.95

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )

-8บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1. ข้ อมูลทั่วไป
การจดทะเบียน :

สถานประกอบการ :

ธุรกิจหลัก :
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ :

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) "บริ ษทั " เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นใน
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2525 และแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด เมื่อวันที่
2 กันยายน 2557
สํานักงานใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่ 4/299 หมู่ที่ 5 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรี ย ์
เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
สาขา 1 ตั้งอยูเ่ ลขที่ 4/137 หมู่ที่ 5 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรี ย ์
เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
สาขา 2 ตั้งอยูเ่ ลขที่ 4/309 หมู่ที่ 5 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรี ย ์
เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
สาขา 3 ตั้งอยูเ่ ลขที่ 4/133 หมู่ที่ 5 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรี ย ์
เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
สาขา 4 ตั้งอยูเ่ ลขที่ 69 หมู่ที่ 2 ตําบลบึงศาล อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
บริ การจัดงานแสดงสิ นค้ายานยนต์ บริ การรับจัดกิจกรรม บริ การโฆษณา การผลิตและ
จําหน่ายหนังสื อ
กลุ่มผูถ้ ือหุน้ นามสกุลเอี่ยมลําเนา โดยถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 88.26 ของทุนเรี ยกชําระ

2. เกณฑ์ ในการนําเสนองบการเงิน
2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
แสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยกระทรวงพาณิ ชย์ ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่ อง กําหนดราย
การย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการจัดทํา และนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
เกณฑ์การวัดมูลค่า
งบการเงินของบริ ษทั จัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน
ยกเว้นรายการที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )

-92. เกณฑ์ในการนําเสนองบการเงิน (ต่อ)
การวัดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั หลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
บริ ษทั กําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงผูป้ ระเมินมูลค่า
ซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนยั สําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงาน
โดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดทางด้านการเงิน
ผูป้ ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุ งการวัดมูลค่าที่มีนยั สําคัญอย่างสมํ่าเสมอ
หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรื อการตั้งราคา ผูป้ ระเมินได้
ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุ ปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมว่าเป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน บริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
- ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้อขาย(ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน
อย่างเดียวกัน และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
- ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้โดยตรง(เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม(เช่น ราคาที่สงั เกตได้) สําหรับ
สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
หากข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินถูกจัดประเภทลําดับชั้นที่แตกต่างกันของ
มูลค่ายุติธรรมในภาพรวม การวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลําดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับตํ่าสุ ดที่มีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม
บริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่การโอนเกิดขึ้น
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ที่ได้ใช้ในระหว่างปี
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )

- 10 2. เกณฑ์ในการนําเสนองบการเงิน (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 41

เรื่ อง
การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
กําไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )

- 11 2. เกณฑ์ในการนําเสนองบการเงิน (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่ วนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)
สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่ งจูงใจให้แก่ผเู ้ ช่า
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2558)
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2558)
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2558)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)
สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )

- 12 2. เกณฑ์ในการนําเสนองบการเงิน (ต่อ)
เรื่ อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2558)
ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ขอ้ กําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและ
ปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
(ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)
สัญญาการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21
เงินที่นาํ ส่ งรัฐ
ในระหว่างงวด บริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง และฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพ
ตามที่กล่าวข้างต้นมาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ ง หรื อจัดให้มีข้ ึน
เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ ง
ถ้อยคํา และคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึงมีผลบังคับใช้ในอนาคต
มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วแต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ สภาวิชาชีพบัญชี
ได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไป ดังต่อไปนี้
เรื่ อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
การนําเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)
สิ นค้าคงเหลือ
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)
งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)
(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )

- 13 2. เกณฑ์ในการนําเสนองบการเงิน (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
กําไรต่อหุน้
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม
การบัญชีสาํ หรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 104 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 105 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 107 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2559)
การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559)
สัญญาประกันภัย

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )

- 14 2. เกณฑ์ในการนําเสนองบการเงิน (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่ วนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559)
สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2559)
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2559)
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559)
สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะ และการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุ นแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559)
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่ อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2559)
ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและ
ปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
(ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559)
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)
เงินที่นาํ ส่ งรัฐ
บริ ษทั ไม่มีแผนที่จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ และคาดว่าไม่มีผลกระทบที่
มีสาระสําคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตั ิ
2.3 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่ งผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดง
ในงบการเงิน และต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่
ประมาณประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน หรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไข และรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยง
และผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้าง และสภาวะ
เศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสิ นค้าคงเหลือนั้น โดยค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับพิจารณาจากราคา
ที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสิ นค้านั้น และค่าเผือ่ สําหรับสิ นค้าเก่าล้าสมัย
เคลื่อนไหวช้า หรื อเสื่ อมคุณภาพ พิจารณาจากอายุโดยประมาณของสิ นค้าแต่ละชนิด
(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )
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มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่บนั ทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด
และไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
เครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจําลองได้มา
จากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูใ่ นตลาด โดยคํานึงถึงความเสี่ ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวแปรที่ใช้ในการคํานวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริ ษทั จะตั้งค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลง
อย่างมีสาระสําคัญ และเป็ นระยะเวลานาน หรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุ ปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้
ลดลงอย่างมีสาระสําคัญหรื อเป็ นระยะเวลานานหรื อไม่น้ นั จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือใหม่
หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบันทึก
ขาดทุนจากการด้อยค่า หากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้
ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคต ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
สิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ในการบันทึก และวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง
ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์ หรื อหน่วยของสิ นทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดนั้นๆ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้
ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีเป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น
อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
3.1 การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
3.1.1 รายได้จากการให้บริ การพื้นที่จดั งานแสดงสิ นค้า รับรู ้เมื่อให้บริ การเสร็ จโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาการ
ให้บริ การ
3.1.2 รายได้จากการขายโฆษณาสื่ อสิ่ งพิมพ์ รับรู ้เมื่อมีการวางจําหน่าย และรับรู ้รายได้จากการขายโฆษณาสื่ อ
โทรทัศน์ และเว็บไซต์ ตามระยะเวลาที่โฆษณาออกอากาศแล้ว
3.1.3 รายได้จากการบริ การอื่น รับรู ้เมื่อการให้บริ การแล้วเสร็ จ
3.1.4 รายได้จากการขายสิ นค้า รับรู ้เมื่อบริ ษทั ได้โอนความเสี่ ย ง และผลตอบแทนที่เป็ นสาระสําคัญของความ
เป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว รายได้จากการขาย แสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้าโดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักสิ นค้ารับคืนและส่ วนลดแล้ว กรณี การขายที่มีเงื่อนไข
ในการรับคืนสิ นค้าภายในระยะเวลาที่กาํ หนด บริ ษทั จะบันทึกประมาณการรับคืนสิ นค้า ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลาบัญชี
3.1.5 รายได้จากการฝากขายสิ นค้ากับผูจ้ ดั จําหน่าย โดยมีเงื่อนไขการรับชําระค่าสิ นค้าเมื่อผูจ้ ดั จําหน่ายได้ขาย
สิ นค้าให้กบั ลูกค้า บริ ษทั จะรับรู ้เมื่อผูจ้ ดั จําหน่ายขายสิ นค้าให้ลูกค้าแล้ว
3.1.6 รายได้ดอกเบี้ยรับ รับรู ้ตามระยะเวลาที่ควรได้รับ โดยคํานวณจากเงินต้นและอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้
3.1.7 รายได้อื่นและค่าใช้จ่าย รับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีความคล่องสู ง
ซึ่งถึงกําหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่นาํ ฝากและไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
3.3 เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินลงทุนชัว่ คราวเป็ นเงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินซึ่งถึงกําหนดจ่ายคืนในระยะเวลาเกิน 3 เดือน แต่
ไม่เกิน 1 ปี แสดงด้วยราคาทุน

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )
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3.4 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามสิ ทธิที่จะได้รับหักค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

3.5

3.6

3.7

3.8

ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญประมาณการขึ้นจากการเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการ
เก็บเงินในอดีต และสถานะปัจจุบนั ของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการวิเคราะห์อายุหนี้
หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู ้ไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ โดยถือเป็ นส่ วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า สิ นค้าสําเร็ จรู ปแสดงมูลค่าใน
ราคาทุนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่ วนต้นทุนของวัตถุดิบ และวัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค่าในราคาทุนโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนัก ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิตที่ใช้ในการแปลงสภาพวัตถุดิบทางตรงให้
เป็ นสิ นค้าสําเร็ จรู ป โดยการปันส่ วนของค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่จะคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนในตราสารหนี้ซ่ ึงบริ ษทั ตั้งใจจะถือจนครบกําหนด แสดงในราคาทุนตัดจําหน่ายหักด้วยค่าเผือ่ การด้อยค่า
(ถ้ามี) ณ วันสิ้ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งหมายถึงอสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรื อจาก
การเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสิ นทรัพย์หรื อทั้งสองอย่าง ซึ่งแสดงไว้ในราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า(ถ้ามี)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ของกิจการ
ที่ดินแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเผือ่ การด้อยค่า(ถ้ามี)
อาคาร และอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผือ่ การด้อยค่า(ถ้ามี) โดยราคาทุนรวมถึง
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ นทรัพย์อยูใ่ นสถานที่และสภาพที่พร้อมใช้งาน
ค่าซ่อมแซม และค่าบํารุ งรักษาจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนในระหว่างปี บัญชีที่เกิดรายการขึ้น ส่ วนต้นทุนของการ
ปรับปรุ งสิ นทรัพย์ให้ดีข้ ึนอย่างสําคัญ ต้นทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กาํ หนด บริ ษทั จะรับรู ้ตน้ ทุนดังกล่าวไว้เป็ นส่ วนหนึ่งของราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ และ
คิดค่าเสื่ อมราคา ทั้งนี้สาํ หรับกรณี ที่มีการเปลี่ยนแทน และได้บนั ทึกเป็ นส่ วนหนึ่งของราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์
บริ ษทั จะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่ วนประกอบที่ถูกเปลี่ยนแทนออก

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
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ค่าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดย
ประมาณของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ซึ่งพิจารณาแต่ละส่ วนประกอบแยกต่างหากจากกัน เมื่อแต่ละส่ วนประกอบนั้น
มีสาระสําคัญ และประมาณการอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
จํานวนปี
20 ปี
อาคาร
5, 10, 20 ปี
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
5, 10 ปี
เครื่ องจักร
5 ปี
เครื่ องมือเครื่ องใช้
5, 10 ปี
เครื่ องตกแต่ง
5, 10 ปี
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
5, 7, 10 ปี
ยานพาหนะ
บริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
3.9 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ที่บริ ษทั ซื้อมาและมีอายุการใช้งานจํากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม และค่าเผือ่
การด้อยค่า(ถ้ามี)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนถูกตัดจําหน่ายและบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ดังนี้
3.9.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัดจ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
นับจากวันที่อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน ภายในระยะเวลา 10 ปี
3.9.2 ค่าลิขสิ ทธิ์นิตยสาร ตัดจ่ายตามจํานวนเล่มนิตยสารตามที่ระบุไว้ในสัญญาลิขสิ ทธิ์ โดยขึ้นอยูก่ บั จํานวนเล่ม
ที่ผลิตในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ภายใต้ระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาลิขสิ ทธิ์แต่ละฉบับ
ไม่มีการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อยูร่ ะหว่างพัฒนา
3.10 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม และค่าเผือ่ การด้อยค่า(ถ้ามี) ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าถูกตัด
จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )
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3.11 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
บริ ษทั พิจารณาการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เงินลงทุนระยะยาวอื่น สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นค้าบาร์เทอร์ และค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า เมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์น้ นั จะเกิดการด้อยค่า โดยพิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หากมีราคาตํ่ากว่าราคาตามบัญชี ถือว่าสิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า ซึ่งจะรับรู ้ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าดังกล่าวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และจะบันทึกกลับรายการจากการด้อยค่าเมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ การด้อยค่านั้น
ไม่มีอยูอ่ ีกต่อไปหรื อยังคงมีอยูแ่ ต่เป็ นไปในทางที่ลดลง
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หมายถึง ราคาขายสุ ทธิหรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดจะสู ง
กว่า และจะประมาณจากสิ นทรัพย์แต่ละรายการหรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
3.12 สัญญาเช่าระยะยาว - สัญญาเช่าการเงิน
สิ นทรัพย์ที่เช่า
การเช่าซึ่งบริ ษทั ได้รับส่ วนใหญ่ของความเสี่ ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆได้จดั ประเภท
เป็ นสัญญาเช่าการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทําสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม
หรื อมูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่าหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม
และค่าเผือ่ การด้อยค่า ค่าเช่าที่ชาํ ระจะแยกเป็ นส่ วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่ วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา
เพื่อทําให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สาํ หรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรง
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ต้นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้น
ในกรณี ที่มีการบันทึกเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ่งของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง
หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนที่จะนํามาใช้เองหรื อเพื่อขาย ดอกเบี้ยซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของค่างวดตามสัญญาเช่า
การเงินบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
3.13 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
3.13.1 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั
บริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั ตามจํานวนที่ตอ้ งจ่ายในแต่ละงวด เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ และคํานวณภาษีเงินได้ตามที่กาํ หนดไว้ในประมวลรัษฎากร
3.13.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ และ
หนี้สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษี
ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
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บริ ษทั รับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ และรับรู ้สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวน
เท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอ ที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี และผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน และจะปรับลด
มูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั จะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์

3.14

3.15

3.16

3.17

บริ ษทั จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้
บันทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุน้ ที่แสดงไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นกําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน ซึ่งคํานวณโดยการหารยอดกําไรสําหรับ
ปี ด้วยจํานวนหุน้ สามัญที่ออกจําหน่าย และเรี ยกชําระแล้วถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ประมาณการทางบัญชี
การจัดทํางบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ประมาณการ และการตั้งข้อสมมติฐาน
บางประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงิน และการเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่ง
ผลที่เกิดขึ้นจริ งภายหลังอาจแตกต่างไปจากจํานวนเงินที่ประมาณไว้
ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู ้กต็ ่อเมื่อบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุมานในปัจจุบนั ซึ่งเป็ น
ผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั จะสู ญเสี ยทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
เพื่อจ่ายชําระภาระผูกพันดังกล่าว และสามารถประมาณจํานวนภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
3.17.1 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริ ษทั จัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็ นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กาํ หนดการจ่ายสมทบไว้
แล้ว สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และได้รับการบริ หารโดย
ผูจ้ ดั การกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงาน และเงิน
สมทบจากบริ ษทั เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )
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3.17.2 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ภาระผูกพันของบริ ษทั เกี่ยวกับผลประโยชน์หลังออกจากงาน ได้บนั ทึกในงบการเงินด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ที่ประมาณการไว้(Projected Unit Credit Method) ซึ่งคํานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต
โดยใช้เทคนิคการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย(Actuarial Technique) อันเป็ นประมาณการ
จากมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต และคํานวณคิดลดโดยใช้อตั ราดอกเบี้ยของ
พันธบัตรรัฐบาลที่มีกาํ หนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสด
ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อายุงาน และปัจจัยอื่น
กําไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ จะรับรู ้รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น ส่ วนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงาน จะบันทึกในกําไรหรื อ
ขาดทุน เพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน
3.18 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึงบุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดย
บริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยว
ข้องกับบริ ษทั หมายถึงบุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ถูกควบคุมโดยบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ทาํ หน้าที่ถือหุน้ บริ ษทั ย่อย และกิจการที่เป็ น
บริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่งถือหุน้
ที่มีสิทธิออกเสี ยงไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม และมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการ
หรื อพนักงานของบริ ษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
เหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการ บริ ษทั คํานึงถึงเนื้อหา
ของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
3.19 เครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงินที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้อื่น เงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น รายได้รับล่วงหน้า เงินกูย้ มื ระยะยาว และหนี้สิน
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน นโยบายการบัญชี เกณฑ์การรับรู ้ และการวัดมูลค่าสําหรับแต่ละรายการได้มีการเปิ ดเผย
แยกตามแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )
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2559
เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจํา
รวม

12,698.50
3,875,554.79
55,231,169.98
1,145,974.45
60,265,397.72

(หน่วย : บาท)
2558
(ปรั บปรุ งใหม่ )
79,524.00
2,827,699.53
150,676,732.39
129,781.03
153,713,736.95

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั มีวงเงินเบิกเกินบัญชี รวมจํานวน 23 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MOR และ
มีวงเงินกูย้ มื ระยะสั้น 30 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี วงเงินกูย้ มื ดังกล่าวคํ้าประกันโดยเงินฝากประจําของบริ ษทั
ตามหมายเหตุ 8 จดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างบางส่ วนกรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั ตามหมายเหตุ 12.2 และคํ้าประกันโดย
ส่ วนตัวกรรมการเต็มวงเงิน ณ วันสิ้ นงวดบริ ษทั ไม่ได้ใช้วงเงินดังกล่าว
5. เงินลงทุนชั่วคราว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั มีเงินฝากประจําประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้ นระยะเวลา อายุ 4 เดือน และ 11 เดือน
กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง จํานวน 363.29 ล้านบาท และ 188.71 ล้านบาท ตามลําดับ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.80 -1.50
ต่อปี
6. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
2559
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 25.3.1)
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและกิจการอื่น
ตัว๋ เงินรับการค้า
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ รับคืนสิ นค้า
สุ ทธิ

2,509,489.19
90,179,760.37
8,794,421.97
101,483,671.53
(7,928,773.55)
(3,538,515.50)
90,016,382.48

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )

(หน่วย : บาท)
2558
797,178.90
67,285,347.60
33,724,029.08
101,806,555.58
(10,573,356.48)
(3,887,248.12)
87,345,950.98
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2559
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 25.3.1)
รายได้คา้ งรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
อื่นๆ
รวม

1,523,923.20
1,352,200.44
12,433,460.20
1,854,169.84
17,163,753.68
107,180,136.16

(หน่วย : บาท)
2558
1,210,910.85
13,438,862.47
7,175,337.95
1,906,576.11
23,731,687.38
111,077,638.36

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มูลค่าของลูกหนี้การค้า แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระได้ดงั นี้

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
1 - 90 วัน
91 - 180 วัน
181- 365 วัน
มากกว่า 365 วันขึ้นไป
รวม

2559
64,034,146.94

(หน่วย : บาท)
2558
46,345,007.94

26,806,929.42
2,375,620.75
1,787,865.42
6,479,109.00
101,483,671.53

36,843,247.16
4,202,075.83
6,921,305.78
7,494,918.87
101,806,555.58

2559
10,573,356.48
6,305,747.99
(3,724,260.72)
(5,226,070.20)
7,928,773.55

(หน่วย : บาท)
2558
7,086,981.02
9,521,621.48
(415,802.00)
(5,619,444.02)
10,573,356.48

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้

ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญต้นปี
เพิ่มขึ้น
หนี้สูญที่ตดั จําหน่ายระหว่างปี
หนี้สูญที่ได้รับคืนระหว่างปี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญสิ้ นปี

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )
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สิ นค้าสําเร็ จรู ป
งานระหว่างทํา
วัตถุดิบ
หัก การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
สุ ทธิ

2559
3,808,850.44
1,768,988.87
2,769,414.27
8,347,253.58
(1,555,529.96)
6,791,723.62

(หน่วย : บาท)
2558
5,111,098.58
2,566,500.61
4,599,541.52
12,277,140.71
(577,917.41)
11,699,223.30

8. เงินฝากสถาบันการเงินที่มภี าระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั นําเงินฝากประจําธนาคาร 2 แห่ง รวมจํานวน 5.42 ล้านบาท โดยนําเงินฝาก
ประจําจํานวน 5 ล้านบาทเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื ระยะสั้น ตามหมายเหตุ 4 และจํานวน 0.42 ล้านบาทเป็ นหลักประกัน
ให้ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกันในการใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง คํ้าประกันการทําสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์น้ าํ มัน
จากบริ ษทั เอกชนแห่งหนึ่ง คํ้าประกันค่าฝากส่ งไปรษณี ยเ์ ป็ นรายเดือนกับบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด ตามหมายเหตุ 27.4
9. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
บริ ษทั มีเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ์ อายุ 10 ปี ซึ่งบริ ษทั ตั้งใจถือจนครบกําหนดจํานวน 1 ล้านบาท
ครบกําหนดชําระเดือนธันวาคม 2565 อัตราผลตอบแทนร้อยละ 4.375 ต่อปี
10. เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่ บุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั มีเงินให้กยู้ มื แก่พนักงานจํานวน 0.95 ล้านบาท และ 1.35 ล้านบาท ตามลําดับ
ตามหมายเหตุ 25.3.3 กําหนดชําระคืนภายในระยะเวลา 2 ปี โดยหักจากเงินเดือนและค่าจ้างรายเดือน และไม่คิดดอกเบี้ย
ตามเงื่อนไขสวัสดิการพนักงาน
11. อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
2559
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
รับโอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

0.00
32,239,860.10
32,239,860.10

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจํานวน 32.24 ล้านบาท บริ ษทั นําไปใช้เป็ นหลักประกันวงเงินกูย้ มื ระยะยาว ตามหมายเหตุ 17

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )

(หน่วย : บาท)
2558
0.00
0.00
0.00

- 26 12. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ซื้อ
ตัดจําหน่าย/ตัดจ่าย
รับโอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซื้อ
ตัดจําหน่าย/ตัดจ่าย
รับโอน
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ตัดจําหน่าย/ตัดจ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ตัดจําหน่าย/ตัดจ่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

อาคาร

ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

เครื่ องตกแต่ง

เครื่ องจักร

เครื่ องมือ
เครื่ องใช้

เครื่ องใช้
สํานักงาน

ยานพาหนะ

(หน่วย : บาท)
รวม

95,187,873.33
0.00
(1,080,000.00)
0.00
94,107,873.33
0.00
0.00
0.00
(32,239,860.10)
61,868,013.23

97,877,246.71
0.00
(2,920,000.00)
0.00
94,957,246.71
0.00
0.00
0.00
0.00
94,957,246.71

4,213,002.76
86,400.00
0.00
0.00
4,299,402.76
2,460,223.20
0.00
0.00
0.00
6,759,625.96

4,987,806.84
1,096,435.01
0.00
85,000.00
6,169,241.85
484,301.60
0.00
0.00
0.00
6,653,543.45

54,005,474.26
0.00
0.00
0.00
54,005,474.26
0.00
(2,600.00)
0.00
0.00
54,002,874.26

2,387,902.33
515,135.52
0.00
220,000.00
3,123,037.85
5,494,851.67
(38,486.21)
0.00
(1,080,800.00)
7,498,603.31

23,382,645.47
745,708.29
(1,392.52)
0.00
24,126,961.24
2,887,106.97
(1,202,530.16)
0.00
(1,734,708.56)
24,076,829.49

34,951,247.80
2,058,163.57
0.00
0.00
37,009,411.37
2,803,738.32
(5,531,476.75)
2,027,948.60
0.00
36,309,621.54

316,993,199.50
4,501,842.39
(4,001,392.52)
305,000.00
317,798,649.37
14,130,221.76
(6,775,093.12)
2,027,948.60
(35,055,368.66)
292,126,357.95

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

63,514,243.35
1,996,442.58
(2,919,999.00)
62,590,686.93
1,817,870.82
0.00
0.00
64,408,557.75

2,020,238.92
557,090.49
0.00
2,577,329.41
555,922.34
0.00
0.00
3,133,251.75

3,939,316.24
378,994.08
0.00
4,318,310.32
539,564.64
0.00
0.00
4,857,874.96

42,913,540.06
1,690,557.01
0.00
44,604,097.07
1,937,429.98
(1,819.02)
0.00
46,539,708.03

1,059,396.15
544,475.30
0.00
1,603,871.45
1,080,214.04
(16,444.06)
(983,444.24)
1,684,197.19

16,871,728.10
2,066,889.82
(883.23)
18,937,734.69
2,037,616.84
(1,171,156.67)
(1,689,316.89)
18,114,877.97

17,170,333.09
2,421,258.74
0.00
19,591,591.83
2,468,093.09
(2,152,304.81)
0.00
19,907,380.11

147,488,795.91
9,655,708.02
(2,920,882.23)
154,223,621.70
10,436,711.75
(3,341,724.56)
(2,672,761.13)
158,645,847.76

94,107,873.33

32,366,559.78

1,722,073.35

1,850,931.53

9,401,377.19

1,519,166.40

5,189,226.55

17,417,819.54

163,575,027.67

61,868,013.23

30,548,688.96

3,626,374.21

1,795,668.49

7,463,166.23

5,814,406.12

5,961,951.52

16,402,241.43

133,480,510.19

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี 2558

9,655,708.02

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี 2559

10,436,711.75
(ลงชื่อ)………………..…......................................................……………………………………………กรรมการ
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )

- 27 12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
12.1 ราคาตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม ซึ่งได้รับการคิดค่าเสื่ อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว
แต่ยงั คงใช้งานอยูม่ ีจาํ นวน 108.24 ล้านบาท และ 105.17 ล้านบาท ตามลําดับ
12.2 ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างบางส่ วนมูลค่าตามบัญชีจาํ นวน 92.29 ล้านบาท และ 95.14 ล้านบาท ตามลําดับ ได้นาํ ไป
ใช้เป็ นหลักประกันสําหรับเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุ 4 และเงินกูย้ มื
ระยะยาว ตามหมายเหตุ 17
12.3 ยานพาหนะราคาทุน 2.80 ล้านบาท เป็ นสิ นทรัพย์ที่บริ ษทั ทําสัญญาเช่าการเงินกับบริ ษทั ลิสซิ่ง 2 แห่ง
13. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิม่ ขึ้น
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิม่ ขึ้น
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิม่ ขึ้น
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิม่ ขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลิขสิ ทธิ์-นิตยสาร

โปรแกรม
ระหว่างติดตั้ง

(หน่วย : บาท)
รวม

1,270,592.00
1,868,400.00
0.00
3,138,992.00
946,058.00
0.00
4,085,050.00

1,572,121.06
0.00
(1,190,960.82)
381,160.24
0.00
(381,160.24)
0.00

484,608.00
0.00
0.00
484,608.00
0.00
0.00
484,608.00

3,327,321.06
1,868,400.00
(1,190,960.82)
4,004,760.24
946,058.00
(381,160.24)
4,569,658.00

380,517.48
330,970.41
0.00
711,487.89
984,684.28
1,696,172.17

279,791.26
49,792.40
(329,583.66)
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

660,308.74
380,762.81
(329,583.66)
711,487.89
984,684.28
1,696,172.17

2,427,504.11
2,388,877.83

381,160.24
0.00

484,608.00
484,608.00

3,293,272.35
2,873,485.83

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 2558
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 2559
(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )

380,762.81
984,684.28

- 28 14. ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี / ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
14.1 สิ นทรัพย์ และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีภายหลังจากการนํามาหักกลบลบกันตามความเหมาะสม ได้แสดงรวมไว้ใน
งบแสดงฐานะการเงิน มีรายละเอียดดังนี้

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สิน - ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลแตกต่างระยะเวลา - ค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์ถาวร
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
สุ ทธิ

2559

(หน่วย : บาท)
2558

311,105.99
3,933,515.24
4,244,621.23

115,583.48
1,497,622.99
1,613,206.47

(1,385,929.74)
(20,554.97)
(1,406,484.71)
2,838,136.52

(1,425,823.65)
(8,737.63)
(1,434,561.28)
178,645.19

14.2 รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
บันทึกเป็ น(รายจ่าย)/รายได้ใน
ณ วันที่ 1
มกราคม 2558
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเผือ่ การรับคืนสิ นค้า
ประมาณการหนี้สิน
- ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลแตกต่างระยะเวลา
- ค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์ถาวร
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

บันทึกเป็ น
(รายจ่าย)/รายได้ใน
กําไรหรื อขาดทุน

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558

กําไรหรื อขาดทุน

งบกําไรหรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559

0.00
839,287.78

115,583.48
(839,287.78)

115,583.48
0.00

195,522.51
0.00

0.00
0.00

311,105.99
0.00

1,304,538.42
2,143,826.20

193,084.57
(530,619.73)

1,497,622.99
1,613,206.47

452,032.25
647,554.76

1,983,860.00
1,983,860.00

3,933,515.24
4,244,621.23

(518,006.13)
(2,536.52)
(520,542.65)

(907,817.52)
(6,201.11)
(914,018.63)

(1,425,823.65)
(8,737.63)
(1,434,561.28)

39,893.91
(11,817.34)
28,076.57

0.00
0.00
0.00

(1,385,929.74)
(20,554.97)
(1,406,484.71)

1,623,283.55

(1,444,638.36)

178,645.19

675,631.33

1,983,860.00

2,838,136.52

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )

- 29 14. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ / ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
14.3 ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
2558

2559
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

30,386,001.69

35,470,390.70

(675,631.33)
29,710,370.36

1,444,638.36
36,915,029.06

14.4 ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
ก่อนภาษีเงินได้

2559
รายได้(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

สุ ทธิจากภาษีเงินได้

ก่อนภาษีเงินได้

2558
รายได้(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

สุ ทธิจากภาษีเงินได้

ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสําหรับภาระ
ผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

(9,919,300.00)
(9,919,300.00)

1,983,860.00
1,983,860.00

(7,935,440.00)
(7,935,440.00)

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14.5 รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้สามารถแสดงได้ดงั นี้
อัตราภาษี
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้

อัตราภาษี

149,312,321.44
20.00%

ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ :
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายหักได้เพิ่ม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

2559

29,862,464.29

20.00%

484,091.86
(636,185.79)
(152,093.93)
19.90%

29,710,370.36

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )

(หน่วย : บาท)
2558
(ปรั บปรุ งใหม่ )
163,005,594.59
32,601,118.92
4,677,190.95
(363,280.81)
4,313,910.14

22.65%

36,915,029.06

- 30 15. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลและกิจการอื่น
ตัว๋ เงินจ่ายการค้า
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บุคคลและกิจการอื่น
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
ภาษีขายรอเรี ยกเก็บ
เงินมัดจํารับ
อื่น ๆ
รวม

2559

(หน่วย : บาท)
2558

23,089,709.89
0.00
23,089,709.89

15,388,938.15
378,826.15
15,767,764.30

15,579,514.11
13,735,941.54
5,172,093.68
3,956,245.00
6,138,660.04
44,582,454.37
67,672,164.26

18,153,789.25
7,532,021.38
3,858,754.56
0.00
3,908,410.94
33,452,976.13
49,220,740.43

2559
8,452,542.37
704,420.66
9,156,963.03

(หน่วย : บาท)
2558
8,556,202.98
653,475.99
9,209,678.97

2559
26,755,117.07
(8,452,542.37)
18,302,574.70

(หน่วย : บาท)
2558
36,200,076.31
(8,556,202.98)
27,643,873.33

16. ส่ วนของหนีส้ ิ นระยะยาวทีถ่ ึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว (หมายเหตุ 17 )
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (หมายเหตุ 18 )
รวม
17. เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ( หมายเหตุ 16)
สุ ทธิ
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ระยะยาวในระหว่างปี มีดงั นี้
ยอดยกมาต้นปี
ลดลง
ยอดคงเหลือสิ้ นปี

(หน่วย : บาท)
2559
36,200,076.31
(9,444,960.24)
26,755,116.07

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )

2558
47,944,170.28
(11,744,093.97)
36,200,076.31

- 31 17. เงินกูย้ มื ระยะยาว(ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีวงเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งรวมจํานวน 61.74 ล้านบาท
(ปี 2558 วงเงินรวม 65.74 ล้านบาท) ชําระเงินต้นงวดสุ ดท้ายเดือนกันยายน 2564 และชําระดอกเบี้ยทุกเดือน โดยมี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR และ MRR ต่อปี คํ้าประกันโดยจดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างกรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั ตาม
หมายเหตุ 11 และ 12.2 และคํ้าประกันโดยส่ วนตัวกรรมการเต็มวงเงิน นอกจากนี้สญ
ั ญากูย้ มื เงินระยะยาวได้ระบุขอ้ ปฏิบตั ิ
ตามข้อกําหนดต่างๆในสัญญา
18. หนีส้ ิ นภายใต้ สัญญาเช่ าการเงิน
2559
1,485,355.46
(704,420.66)
780,934.80

หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ( หมายเหตุ 16)
สุ ทธิ

จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย

ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน
มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

2559
791,627.64
813,265.03
1,604,892.67
(119,537.21)
1,485,355.46

2558
791,627.64
1,604,892.67
2,396,520.31
(257,688.86)
2,138,831.45

(หน่วย : บาท)
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงิน
ขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย
2559
2558
704,420.66
653,475.99
780,934.80
1,485,355.46
1,485,355.46
2,138,831.45
0.00
0.00
1,485,355.46
2,138,831.45

สิ นทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน ประกอบด้วย
ยานพาหนะ
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
สุ ทธิ

(หน่วย : บาท)
2558
2,138,831.45
(653,475.99)
1,485,355.46

2559
2,802,462.45
(970,007.81)
1,832,454.64

บริ ษทั มีสญ
ั ญาเช่าซื้ อยานพาหนะ 3 สัญญา โดยมีกาํ หนดระยะเวลาผ่อนชําระ 36-48 เดือน รวมเดือนละ 69,335.20 บาท
สิ้ นสุ ดสัญญาในปี 2561
(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )

(หน่วย : บาท)
2558
2,802,462.45
(450,216.79)
2,352,245.66

- 32 19. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
19.1 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงาน มีดงั นี้

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นปี
ต้นทุนบริ การงวดปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายระหว่างปี
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ยอดคงเหลือสิ้ นปี

2559
7,488,114.91
2,015,361.00
596,279.00
(351,478.76)
9,919,300.00
19,667,576.15

(หน่วย : บาท)
2558
6,522,692.11
1,443,700.50
593,406.30
(1,071,684.00)
0.00
7,488,114.91

19.2 ค่าใช้จ่ายผลประโยน์พนักงานที่รับรู ้ในรายการต่อไปนี้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้

ต้นทุนผลิตและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

2559
1,266,060.48
108,344.64
1,237,234.88
2,611,640.00

(หน่วย : บาท)
2558
1,159,103.21
42,848.27
835,155.32
2,037,106.80

19.3 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี้
2559
รวมอยูใ่ นกําไรสะสมต้นปี
รับรู ้ระหว่างปี
ยอดคงเหลือสิ้ นปี

0.00
9,919,300.00
9,919,300.00

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )

(หน่วย : บาท)
2558
0.00
0.00
0.00

- 33 19. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน(ต่อ)
19.4 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เกิดขึ้นจากข้อสมมติฐานหลัก ดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

2559
1,112,625.00
7,088,913.00
(3,747.00)
1,721,509.00
9,919,300.00

(หน่วย : บาท)
2558
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

19.5 ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน
(แสดงโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก) ดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (ขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาการทํางานของพนักงาน)
อัตรามรณะ(ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2551)
อัตราการทุพพลภาพ(ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2551)

2559
ร้อยละ 3.07
ร้อยละ 10.59
ร้อยละ 0-24
ร้อยละ 100.00
ร้อยละ 10.00

(หน่วย : บาท)
2558
ร้อยละ 4.27
ร้อยละ 5.20
ร้อยละ 0-67
ร้อยละ 100.00
ร้อยละ 10.00

19.6 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็ น
ไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี้
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

อัตราคิดลด(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.50)
อัตราการเพิม่ ขึ้นของเงินเดือน(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.50)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.50)

เพิ่มขึ้น
(975,384.00)
1,048,742.00
(1,218,079.00)

แม้วา่ การวิเคราะห์น้ ีไม่ได้คาํ นึงการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการ
ดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ
(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )

(หน่วย : บาท)
ลดลง
1,044,607.00
(989,134.00)
1,308,721.00

- 3420 ส่ วนเกินทุนจากการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
ในเดือนเมษายน 2558 ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่รายหนึ่งของบริ ษทั ได้ทาํ การขายหุน้ ส่ วนตัวให้กบั ผูถ้ ือหุน้ รายใหม่ในราคา 0.60 บาท
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายจ่ายโดยการใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ ดังนั้นบริ ษทั จึงต้องวัดมูลค่ายุติธรรมในการขายหุน้ ดังกล่าว และ
บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมกับการรับรู ้การเพิ่มขึ้นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ตามที่กาํ หนดไว้ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่ องการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของหุน้ แต่ละหุน้ ณ วันที่ขายของ
เดือนเมษายน 2558 คํานวณโดยผูป้ ระเมินอิสระตามวิธีส่วนลดกระแสเงินสด
โดยมีสมมติฐานทางการเงินที่สาํ คัญ ดังนี้
รายการ
สมมติฐาน
- รายได้จากการให้บริ การเช่าพื้นที่
เติบโตตามอัตราการเติบโตของจํานวนรถยนต์
ในงานมอเตอร์โชว์
ที่ขายในประเทศไทยย้อนหลัง 10 ปี
ประมาณร้อยละ 1.78
- รายได้จากธุรกิจสื่ อโฆษณานิตยสาร
ลดลงตามอัตราการลดลงของมูลค่าการโฆษณา
ในสื่ อนิตยสารของประเทศไทยย้อนหลัง 10 ปี
ประมาณร้อยละ 4.06
- ต้นทุนการเช่าพื้นที่สาํ หรับจัดงานมอเตอร์โชว์ และ
เติบโตตามค่าเฉลี่ยเงินเฟ้อทัว่ ไปของประเทศไทย
ต้นทุนเกี่ยวกับพนักงาน
ย้อนหลัง 10 ปี ประมาณร้อยละ 2.49
- อัตราคิดลดและการประมาณการ
ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (WACC)
ร้อยละ 8.11
อัตราส่ วนลดการขาดสภาพคล่อง (DLOM)
ร้อยละ 24.40
โดยมีมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 มูลค่า 2.94 บาทต่อหุน้ บริ ษทั ได้บนั ทึกรายจ่ายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวใน
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 4.68 ล้านบาท ไว้ในบัญชีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้
หุน้ เป็ นเกณฑ์ พร้อมกับรับรู ้ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จํานวนเดียวกัน
21. สํ ารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )

- 35 22. เงินปันผล
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2558 และรายงานการประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับกําไรสุ ทธิสาํ หรับงวด
6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ในอัตราหุน้ ละ 0.25 บาท จํานวน 500 ล้านหุน้ จํานวนเงิน 125 ล้านบาท โดยบริ ษทั
จ่ายเงินปั นผลแล้วเมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม 2558 และจัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 5 ล้านบาท
22. ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริ ษทั ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จํากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการในฐานะผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารประกอบด้วย เงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้กบั กรรมการเฉพาะในฐานะผูบ้ ริ หารและ
ให้กบั ผูบ้ ริ หารตามนิยามในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อันได้แก่ ผูจ้ ดั การ
หรื อ ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารสี่ รายแรกต่อจากผูจ้ ดั การลงมา และผูซ้ ่ ึ งดํารงตําแหน่งเทียบเท่าระดับบริ หารรายที่สี่
ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไป
หรื อเทียบเท่า
23. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพพนักงาน
บริ ษทั และพนักงานบริ ษทั ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
โดยบริ ษทั และพนักงานจะจ่ายเงินสมทบ และเงินสะสมเข้ากองทุนเป็ นรายเดือน ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน และ
จะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริ หาร
โดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนทิสโก้ จํากัด
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน จํานวน
3.21 ล้านบาท และ 3.41 ล้านบาท ตามลําดับ

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )

- 36 24. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
2559
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา
วัตถุดิบใช้ไป
ค่าจ้างทําเพลท ค่าต้นฉบับ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าเช่าและบริ การสถานที่จดั กิจกรรม
ค่าตกแต่งสถานที่จดั กิจกรรม
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์
ค่าจ้างบุคคลภายนอกจัดกิจกรรม
ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ค่าติดตั้งรื้ อถอนระบบไฟฟ้า
ค่าเสื่ อมราคา/ค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากรายจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
รวม

(2,099,759.88)
29,810,028.66
17,114,256.31
141,507,060.04
33,700,361.00
112,507,723.17
48,951,057.22
19,576,446.50
55,659,118.40
7,668,977.90
12,372,510.00
11,421,396.03
0.00
488,189,175.35

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )

(หน่วย : บาท)
2558
(ปรั บปรุ งใหม่ )
(3,938,117.91)
33,688,558.49
20,729,530.23
145,067,368.91
25,048,037.84
108,541,670.09
49,527,263.55
46,701,139.78
25,750,266.67
12,841,288.22
11,803,990.00
10,036,470.83
4,680,000.00
490,477,466.70

- 3725. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
25.1 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สรุ ปได้ดงั นี้
ลําดับ
บุคคลหรื อกิจการ
ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะรายการ
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
ให้บริ การพื้นที่จดั งานแสดง
1. บริ ษทั ออโต้ -ไลฟ์ จํากัด *
รับจ้างจัดกิจกรรม
รับเงินสนับสนุนกิจกรรม
รับจ้างโฆษณา
รับจ้างพิมพ์งาน
ให้คาํ ปรึ กษาและบริ หารจัดการ
ให้เช่าสํานักงานและบริ การ
ขายสิ นค้าและวัสดุสาํ นักงาน
ค่าถ่ายทอดสดและค่าผลิตรายการ
ค่าจ้างโฆษณา
ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยรับ

นโยบายราคา
ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงลูกค้ารายอื่น
ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงลูกค้ารายอื่น
ตามราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงลูกค้ารายอื่น
ตามราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามราคาตลาดไม่ต่าํ กว่าราคาทุน
ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงลูกค้ารายอื่น
ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงลูกค้ารายอื่น
ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงลูกค้ารายอื่น
อัตราร้อยละ 6 ต่อปี
อัตราร้อยละ 6 ต่อปี

2.

บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์
วอเทอร์สปอร์ทคลับ จํากัด

กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน

ให้บริ การพื้นที่จดั งานแสดง
รับจ้างพิมพ์งาน
รับจ้างโฆษณา
รับจัดทํา ART WORK
ให้คาํ ปรึ กษาและบริ หารจัดการ
ขายสิ นค้าและวัสดุสาํ นักงาน
ค่าอาหารที่พกั ฝึ กอบรมพนักงาน
ดอกเบี้ยรับ

ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงลูกค้ารายอื่น
ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงลูกค้ารายอื่น
ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงลูกค้ารายอื่น
ตามราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามราคาตลาดไม่ต่าํ กว่าราคาทุน
ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงลูกค้ารายอื่น
ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงลูกค้ารายอื่น
อัตราร้อยละ 6 ต่อปี

3.

บริ ษทั โมโตร่ า จํากัด *

กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน

รับเงินสนับสนุนกิจกรรม
ค่าถ่ายทอดสดและค่าผลิตรายการ

ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงลูกค้ารายอื่น
ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงลูกค้ารายอื่น

4.

บริ ษทั ยาชิโยดา อัลลอย วีล จํากัด

กรรมการร่ วมกัน

รับจ้างพิมพ์งาน

ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงลูกค้ารายอื่น

5.

บริ ษทั คูดี จํากัด

กรรมการบริ ษทั ดังกล่าวเป็ น
คู่สมรสของกรรมการบริ ษทั

ค่าตกแต่งโครงสร้าง
ค่าจ้างโฆษณา
ต้นทุนบริ การอื่นๆ

ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงลูกค้ารายอื่น
ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงลูกค้ารายอื่น
ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงลูกค้ารายอื่น

6.

บริ ษทั ดรี ม การาจ ดีไซน์ แอนด์
คอนสทรัคชัน่ จํากัด

กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน

รับจ้างโฆษณา
รับค่าสนับสนุน
ขายสิ นค้า

ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงลูกค้ารายอื่น
ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงลูกค้ารายอื่น
ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงลูกค้ารายอื่น

7.

นายปราจิน เอี่ยมลําเนา

กรรมการและผูถ้ ือหุน้

ดอกเบี้ยรับ

อัตราร้อยละ 6 ต่อปี

* ในระหว่างปี 2558 กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้ถอนชื่อออกจากกรรมการและผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแล้ว

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )

- 38 25. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน(ต่อ)
25.2 รายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสําคัญ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
2559
2558
25.2.1 รายได้ค่าบริ การ
บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์ วอเทอร์ สปอร์ ทคลับ จํากัด
- ให้บริ การพื้นที่จดั งานแสดง
756,000.00
876,660.00
- รับจ้างโฆษณา
225,000.00
390,000.00
- รับจ้างพิมพ์งาน
2,013,029.00
1,908,887.50
บริ ษทั ออโต้ - ไลฟ์ จํากัด
0.00
2,139,142.00
- ให้บริ การพื้นที่จดั งานแสดง
- ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรม
0.00
2,418,000.00
- รับจ้างโฆษณา
0.00
695,500.00
- รับจ้างพิมพ์งาน
0.00
182,620.00
บริ ษทั ยาชิโยดา อัลลอย วีล จํากัด
- รับจ้างพิมพ์งาน
881,500.00
753,500.00
บริ ษทั ดรี ม การาจ ดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคชัน่ จํากัด
- รับจ้างโฆษณา
137,250.00
0.00
4,012,779.00
9,364,309.50
รวม
25.2.2 รายได้อื่น
บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์ วอเทอร์ สปอร์ ทคลับ จํากัด
- ให้คาํ ปรึ กษาและบริ หารจัดการ
1,424,227.12
7,112,000.00
- ค่าจัดทํา ART WORK
338,400.00
287,000.94
- ขายสิ นค้าบาเทอร์ และวัสดุสาํ นักงาน
0.00
3,672,241.50
บริ ษทั ออโต้ - ไลฟ์ จํากัด
- ให้คาํ ปรึ กษาและบริ หารจัดการ
0.00
5,016,078.02
- ให้เช่าสํานักงานและบริ การ
0.00
1,556,778.00
- ขายสิ นค้าบาเทอร์ และวัสดุสาํ นักงาน
0.00
106,460.00
0.00
7,226,990.15
นายปราจิน เอี่ยมลําเนา - ดอกเบี้ยรับ
1,762,627.12 24,977,548.61
รวม
(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )

- 39 25. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน(ต่อ)
(หน่วย : บาท)
2558

2559
25.2.3 ต้นทุนบริ การ
บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์ วอเทอร์ สปอร์ ทคลับ จํากัด
- ค่าที่พกั อาหารและเครื่ องดื่มในการจัดกิจกรรม
บริ ษทั ออโต้ - ไลฟ์ จํากัด
- ค่าถ่ายทอดสดและค่าผลิตรายการ
บริ ษทั โมโตร่ า จํากัด
- ค่าถ่ายทอดสดและค่าผลิตรายการ
บริ ษทั คูดี จํากัด
- ค่าตกแต่งโครงสร้าง
- ต้นทุนบริ การอื่นๆ
รวม
25.2.4 ค่าใช้จ่ายในการขาย
บริ ษทั ออโต้ - ไลฟ์ จํากัด
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์
บริ ษทั คูดี จํากัด
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์
รวม
25.2.5 ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์ วอเทอร์ สปอร์ ทคลับ จํากัด
- ค่าที่พกั อาหารและเครื่ องดื่มสําหรับฝึ กอบรมพนักงาน
รวม
25.2.6 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผบู ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

100,000.00

441,419.40

0.00

8,874,499.00

0.00

200,000.00

0.00
0.00
100,000.00

8,820,302.50
265,441.00
18,601,661.90

0.00

7,380,401.89

0.00
0.00

8,077,362.50
15,457,764.39

0.00
0.00

850,420.56
31,765,949.34

33,334,912.00
365,449.00
33,700,361.00

24,915,000.00
133,037.84
25,048,037.84

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )

- 40 25. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน(ต่อ)
25.3 รายการในงบแสดงฐานะการเงิน
ยอดคงค้างกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
2559
2558
25.3.1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้า
797,178.90
บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์ วอเทอร์ สปอร์ ทคลับ จํากัด 1,657,501.69
บริ ษทั ยาชิโยดา อัลลอย วีล จํากัด
851,987.50
0.00
2,509,489.19
797,178.90
ลูกหนี้อื่น
บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์ วอเทอร์ สปอร์ ทคลับ จํากัด
- ให้คาํ ปรึ กษาและบริ หารจัดการ
1,523,923.20
1,168,440.00
- ค่าขายสิ นค้าและวัสดุสาํ นักงาน
0.00
12,470.85
0.00
30,000.00
- รายได้คา้ งรับ
1,523,923.20
1,210,910.85
4,033,412.39
2,008,089.75
รวม
25.3.3 เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
พนักงานบริ ษทั

952,056.00
952,056.00

1,346,911.00
1,346,911.00

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้

พนักงานบริ ษทั

1 มกราคม 2559
1,346,911.00
1,346,911.00

(หน่วย : บาท)
ให้กเู้ พิม่
รับชําระคืน 31 ธันวาคม 2559
688,623.00 (1,083,478.00)
952,056.00
688,623.00 (1,083,478.00)
952,056.00

26. ข้ อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับกระแสเงินสด
26.1 รายการไม่กระทบเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้
26.1.1 บริ ษทั โอนสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(สิ นค้าบาเทอร์ ) เป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จํานวน 2.03 ล้านบาท
26.1.2 บริ ษทั รับชําระหนี้จากลูกหนี้การค้าเป็ นเครื่ องมือเครื่ องใช้ จํานวน 1.00 ล้านบาท
26.1.3 บริ ษทั โอนที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดินบางส่ วน เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน จํานวน 32.24 ล้านบาท
26.1.4 บริ ษทั โอนอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้รอการขายเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น สุ ทธิจาํ นวน 0.36 ล้านบาท
(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )

- 41 26. ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด(ต่อ)
26.2 รายการไม่กระทบเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้
26.2.1 บริ ษทั โอนสิ นค้าคงเหลือ(สิ นค้าบาเทอร์ ) เป็ นสิ นทรัพย์ถาวรจํานวน 0.31 ล้านบาท
26.2.2 บริ ษทั ซื้ออุปกรณ์จาํ นวน 0.19 ล้านบาท แสดงไว้เป็ นเจ้าหนี้อื่นค่าซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
27. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
27.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตเกี่ยวกับสัญญาเช่าและบริ การ
ดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
2559
2558
ถึงกําหนดภายใน 1 ปี
2,363,097.72
5,617,359.05
ถึงกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
904,846.43
3,118,800.56
รวม
3,267,944.15
8,736,159.61
27.2 บริ ษทั มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าที่ปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญปี ละประมาณ 5 ล้านบาท โดยสัญญามีกาํ หนดระยะเวลา 1 ปี
เมื่อสิ้ นสุ ดอายุสญ
ั ญา หากไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใดบอกเลิกให้ถือว่าต่อสัญญาโดยอัตโนมัติ
27.3 บริ ษทั มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าสนับสนุนการดําเนินงานให้แก่สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย(สมาคมฯ) ซึ่งเป็ น
ผูร้ ่ วมจัดงานแสดงยานยนต์ " Bangkok International Motor Show" กับบริ ษทั และเป็ นสมาชิกของ Organisation
International Des Constructeurs D'Automobiles (OICA) ซึ่งเป็ นองค์กรสากลระหว่างประเทศ และได้ให้การรับรอง
มาตรฐานการจัดงานแสดงยานยนต์ดงั กล่าวทุกๆ 2 ปี โดยบริ ษทั จะจ่ายเงินสนับสนุนดังกล่าวให้สมาคมฯ จํานวน
5 ล้านบาท สําหรับปี ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก OICA และจํานวน 4 ล้านบาท สําหรับปี ที่ไม่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน
27.4 บริ ษทั มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง จํานวน
0.31 ล้านบาท การทําสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์น้ าํ มันจากบริ ษทั เอกชนแห่งหนึ่งจํานวน 0.10 ล้านบาท การฝากส่ งไปรษณี ย ์
เป็ นรายเดือนกับ บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด จํานวน 0.01 ล้านบาท รวมจํานวน 0.42 ล้านบาท คํ้าประกันโดยเงินฝาก
ประจําของบริ ษทั ตามหมายเหตุ 8

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )
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ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานที่นาํ เสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการ
ดําเนินงานได้รับ และสอบทานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงาน และ
ประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน ทั้งนี้ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินการของบริ ษทั คือ กรรมการ
ผูจ้ ดั การของบริ ษทั
บริ ษทั ดําเนินธุรกิจหลักในส่ วนงานดําเนินงานที่รายงาน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งานกิจกรรม
624,517,416.62
(319,478,845.85)
305,038,570.77

รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สื่ อโฆษณา
รับจ้างพิมพ์
75,897,421.83
52,201,889.49
(69,062,944.98)
(46,229,439.69)
6,834,476.85
5,972,449.80

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )

รวม
752,616,727.94
(434,771,230.52)
317,845,497.42
9,018,392.95
(51,095,089.65)
(124,296,439.21)
151,472,361.51
(2,160,040.07)
149,312,321.44
(29,710,370.36)
119,601,951.08

(9,919,300.00)
1,983,860.00
(7,935,440.00)
111,666,511.08

- 43 28. ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานจําแนกตามส่ วนงาน(ต่อ)
(หน่วย : บาท)

รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

งานกิจกรรม
635,576,731.67
(301,194,665.19)
334,382,066.48

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ปรับปรุ งใหม่)
สื่ อโฆษณา
รับจ้างพิมพ์
82,500,438.89
58,406,976.67
(78,878,855.66)
(47,456,224.11)
3,621,583.23
10,950,752.56

รวม
776,484,147.23
(427,529,744.96)
348,954,402.27
31,396,938.82
(78,371,753.86)
(135,622,116.88)
166,357,470.35
(3,351,875.76)
163,005,594.59
(36,915,029.06)
126,090,565.53

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวม ดังนี้

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์
29. การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับเครื่ องมือทางการเงิน
29.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ วิธีการที่ใช้ ซึ่ งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู ้และวัดมูลค่าที่เกี่ยวกับ
สิ นทรัพย์ และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภท ได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.19

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )

2559
133,480,510.19
584,722,206.15
718,202,716.34

(หน่วย : บาท)
2558
163,575,027.67
485,141,012.73
648,716,040.40

- 44 29. การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน(ต่อ)
29.2 ความเสี่ ยงจากการให้สินเชื่อ
บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริ ษทั มีนโยบายการให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง นอกจากนี้ลูกหนี้ของบริ ษทั
ประกอบด้วยลูกหนี้หลายราย ดังนั้นจึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสี ยหายอย่างเป็ นสาระสําคัญจากการเก็บหนี้
จํานวนสู งสุ ดที่บริ ษทั อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่อ คือ มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้หกั ด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสู ญที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
29.3 ความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวอาจจะส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด บริ ษทั มีความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
เนื่องจากเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ มื ระยะสั้น และเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน มีอตั รา
ดอกเบี้ยลอยตัว
29.4 ราคายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้อื่น เงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หนี้สินทางการเงิน
ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น รายได้รับล่วงหน้า เงินกูย้ มื ระยะยาว และหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน ราคา
ตามบัญชีของสิ นทรัพย์ และหนี้สินทางการเงินตามที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
30. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในการบริ หารทางการเงิน คือ การดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
และการดํารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 งบการเงินแสดงอัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.81 และ 1.28 ตามลําดับ

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )

- 45 31. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่
งบการเงินสําหรับปี สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีใหม่เพื่อให้สอดคล้อง
กับการแสดงรายการในงบการเงิน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี้
ตามที่เคย
รายงานไว้เดิม
งบแสดงฐานะการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน

จัดประเภทใหม่
เพิ่มขึ้น(ลดลง)

แก้ไขข้อผิดพลาด
เพิ่มขึ้น(ลดลง)

(หน่วย : บาท)
ตามที่
รายงานใหม่

342,422,102.16
0.00
342,422,102.16

(188,708,365.21)
188,708,365.21
0.00

0.00
0.00
0.00

153,713,736.95
188,708,365.21
342,422,102.16

424,351,551.66
69,047,056.28
143,326,435.94
3,470,447.58
640,195,491.46

3,178,193.30
9,324,697.58
(12,384,319.06)
(118,571.82)
(00.00)

0.00
0.00
4,680,000.00
0.00
4,680,000.00

427,529,744.96
78,371,753.86
135,622,116.88
3,351,875.76
644,875,491.46

32. ผลสะสมจากการแก้ ไขข้ อผิดพลาดทางการบัญชี
บริ ษทั มีการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเรื่ องการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ เนื่องจากในปี 2558 และ 2557 ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ของบริ ษทั ได้มีการขายหุน้ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ รายใหม่ ในราคาหุน้ ละ 0.60 บาท ซึ่ งการขายหุน้ ดังกล่าวเป็ นการขายตํ่ากว่า
มูลค่ายุติธรรมของหุน้ จึงเข้าเงื่อนไขการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ ซึ่ งราคาประเมินมูลค่าหุน้ ณ วันที่ขายของเดือน
เมษายน 2558 คํานวณโดยผูป้ ระเมินอิสระโดยวิธีส่วนลดกระแสเงินสด มีมูลค่าเท่ากับ 2.94 บาทต่อหุน้ ตามรายงาน
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญเดือนมิถุนายน 2559 ส่ วนมูลค่าหุน้ ณ วันที่ขายของเดือนตุลาคม 2557 คํานวณ
โดยผูบ้ ริ หารโดยใช้วิธีเช่นเดียวกับผูป้ ระเมินอิสระ มีมูลค่าเท่ากับ 2.81 บาทต่อหุน้ จึงรับรู ้ค่าใช้จ่ายสําหรับส่ วนต่างราคา
ดังกล่าว 2.34 บาทต่อหุน้ และ 2.21 บาทต่อหุน้ ตามลําดับ รวมจํานวน 4.68 ล้านบาท และ 105.88 ล้านบาท ตามลําดับ

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )

- 46 32. ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี(ต่อ)
ผลจากการแก้ไขรายการข้อผิดพลาดจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ ส่ งผลกระทบต่อรายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
กับงบการเงิน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ดังนี้
(หน่วย : บาท)
2558
ผลกระทบ

ปรับปรุ งใหม่

0.00
4,636,223.07
4,636,223.07

110,561,100.00
(110,561,100.00)
0.00

110,561,100.00
(105,924,876.93)
4,636,223.07

143,326,435.94
130,770,565.53
274,097,001.47

4,680,000.00
(4,680,000.00)
0.00

148,006,435.94
126,090,565.53
274,097,001.47

0.26

(0.01)

0.25

ตามที่แสดงไว้เดิม
งบแสดงฐานะการเงิน
ส่ วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
กําไร(ขาดทุน)สะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

(หน่วย : บาท)
2557
ผลกระทบ

ปรับปรุ งใหม่

0.00
3,865,657.54
3,865,657.54

105,881,100.00
(105,881,100.00)
0.00

105,881,100.00
(102,015,442.46)
3,865,657.54

135,268,795.69
137,900,793.77
273,169,589.46

105,881,100.00
(105,881,100.00)
0.00

241,149,895.69
32,019,693.77
273,169,589.46

0.28

(0.21)

0.06

ตามที่แสดงไว้เดิม
งบแสดงฐานะการเงิน
ส่ วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
กําไร(ขาดทุน)สะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

33. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจให้เผยแพร่ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )

