บริษทั กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
รายงานของผู้สอบบัญชีและข้ อมูลทางการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)ซึ่ งประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู ้
ถือหุ ้น และงบกระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมาย
เหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงิ นข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริ ษ ทั กรั งด์ป รี ซ์ อิ นเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน
วรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความ
เป็ นอิสระจากบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณ
อื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญ ในการตรวจสอบคื อเรื่ อ งต่ างๆ ที่ มีนัยสําคัญ ที่ สุดตามดุ ล ยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พ ของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของ
การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น
แยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
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การรับรู ้รายได้จากการให้บริ การ และวิธีการตรวจสอบที่สาํ คัญ มีดงั นี้
เนื่องจากบริ ษทั มีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลักหลายประเภท ทั้งรายได้จากการขาย และรายได้จากการ
ให้บริ การ ตามที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.1 ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดจากการรับรู ้
รายได้ในส่ วนของรายได้จากการให้บริ การแต่ละประเภท มีจุดรับรู ้ รายได้ที่แตกต่างกัน และเป็ นรายได้
ส่ วนใหญ่ จึงมีความเสี่ ยงที่บริ ษทั ได้รับข้อมูล และรับรู ้ซ่ ึ งรายได้ไม่ถูกต้อง ดังนั้นข้าพเจ้าจึงพิจารณาเป็ น
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู ้รายได้จากการให้บริ การของบริ ษทั โดยการ
 ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับวงจร
รายได้ โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทําความเข้าใจ และเลือกตัวอย่างมาสุ่ มทดสอบการปฏิ บตั ิ
ตามการควบคุมที่บริ ษทั ออกแบบไว้
 สุ่ มตรวจสอบสัญญาและเอกสารประกอบรายการระหว่างปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
เพื่อตรวจสอบการเกิดขึ้นจริ งของรายการและความถูกต้องของการบันทึกรายการว่าเป็ นไปตาม
นโยบายการรับรู ้รายได้ของบริ ษทั
 สอบทานใบลดหนี้ที่บริ ษทั ออกภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี
 วิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบข้อ มู ล บัญ ชี รายได้แบบแยกย่อ ย เพื่ อ ตรวจสอบความผิ ด ปกติ ที่ ข้ ึ น ของ
รายการตลอดรอบระยะเวลาโดยเพาะรายการบัญชีที่ผา่ นใบสําคัญทัว่ ไป
 ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการให้ส่วนลดที่ ได้รับอนุ มตั ิ จากผูม้ ีอาํ นาจ สุ่ มทดสอบกับเอกสารที่
เกี่ยวข้อง และทดสอบความถูกต้องในการคํานวณ
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น) ซึ่งข้าพเจ้าได้รับก่อนวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
และข้อมูลอื่นในรายงานประจําปี ส่ วนที่เหลือ ซึ่งคาดว่าจะถูกเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบ
บัญชี
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความ
ขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่ามีการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
หากในการปฏิบตั ิงานข้างต้นต่อข้อมูลอื่นที่ขา้ พเจ้าได้รับก่อนวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี ข้าพเจ้าสรุ ปได้
ว่าข้อมูลอื่นมี การแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริ งนั้น ทั้งนี้
ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่ องดังกล่าวที่ตอ้ งรายงาน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าที่ในการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถ
จัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง
เปิ ดเผยเรื่ องที่ เกี่ ยวกับการดําเนิ นงานต่ อเนื่ องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์ การบัญชี สํ าหรั บการ
ดําเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่ จะเลิกบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ นงานหรื อไม่สามารถดําเนิ นงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของ
บริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อ
ข้อ ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่ อมัน่ อย่าง
สมเหตุสมผลคื อความเชื่ อมัน่ ในระดับ สู งแต่ ไม่ ได้เป็ นการรั บ ประกันว่าการปฏิ บ ัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่าง
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ทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อ มู ล ที่ ข ดั ต่ อ ข้อ เท็ จจริ งอัน เป็ นสาระสําคัญ ในงบ
การเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุ จริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการ
ทุจริ ตอาจเกี่ ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดง
ข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุ มภายในที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิ ธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของบริ ษทั
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
 สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หาร
และจากหลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ ได้รั บ สรุ ป ว่ ามี ค วามไม่ แ น่ น อนที่ มี ส าระสําคัญ ที่ เกี่ ยวกับ
เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญ ต่อความสามารถของ
บริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ
ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลใน
งบการเงิ น ที่ เกี่ ยวข้อ ง หรื อ ถ้าการเปิ ดเผยข้อ มู ล ดังกล่ าวไม่ เพี ยงพอ ความเห็ น ของข้าพเจ้าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้
บริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบ
การเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ ควร
หรื อไม่

-5ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาํ คัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ
การตรวจสอบตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่ พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่ มี
นัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ ผูม้ ี หน้าที่ ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่
เกี่ ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกํากับดูแลเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมด
ตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่ สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่ มีนยั สําคัญมากที่ สุดใน
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บาย
เรื่ องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ
เรื่ อ งดังกล่ าว หรื อในสถานการณ์ ที่ ยากที่ จะเกิ ดขึ้ น ข้าพเจ้าพิ จารณาว่าไม่ ควรสื่ อสารเรื่ อ งดังกล่ าวใน
รายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุ สมผลว่าจะมี ผลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

(นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8125
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

-1บริษัท กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สิ นทรัพ ย์

หมายเหตุ

สิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
รวมสิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพ ย์

2560

(หน่วย : บาท)
2559

4
5
6
7

413,988,568.84
330,159,679.92
156,619,047.10
5,910,736.13
906,678,031.99

60,265,397.72
363,285,916.88
106,119,205.15
6,791,723.62
536,462,243.37

8
9
10
11
12
13
14.1

5,423,300.00
0.00
355,593.00
32,239,860.10
130,130,230.69
3,597,161.47
4,053,414.92
2,418,696.96
178,218,257.14
1,084,896,289.13

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
2,933,124.33
181,740,472.97
718,202,716.34

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

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

-2บริษัท กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน(ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
รายได้รับล่วงหน้า
ส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
ั ญาเช่าการเงิน
หนี้สินภายใต้สญ
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

หมายเหตุ

(หน่วย : บาท)
2559

2560

15
16

55,400,781.45
256,639,374.77

67,672,164.26
199,236,900.77

17

780,934.80
7,957,327.43
320,778,418.45

9,156,963.03
7,082,868.48
283,148,896.54

18
19

0.00
0.00

18,302,574.70
780,934.80

20

22,208,497.06
22,208,497.06
342,986,915.51

19,667,576.15
38,751,085.65
321,899,982.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

-3บริษัท กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน(ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 600,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 600,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
หุน้ สามัญ 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ส่ วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2560

(หน่วย : บาท)
2559

22
300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00
21
23

110,561,100.00
285,434,649.17

250,000,000.00
110,561,100.00
0.00

24

30,000,000.00
15,913,624.45
741,909,373.62
1,084,896,289.13

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

-4
บริษัท กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ
รายได้จากการขายหรื อการให้บริ การ
ต้นทุนขายหรื อต้นทุนการให้บริ การ
กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

14.3

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุน : กําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
20.3
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
14.4
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี - สุ ทธิ จากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หน่วย : หุน้ )

2560
814,918,164.42
(485,130,854.75)
329,787,309.67
9,140,130.29
(50,859,208.66)
(112,884,002.35)
(1,275,389.60)
173,908,839.35
(33,736,849.05)
140,171,990.30

(หน่วย : บาท)
2559
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

0.00

(9,919,300.00)

0.00
0.00
140,171,990.30

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

0.28
600,000,000

0.24
500,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

-5บริษทั กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิ่มทุน
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
เงินปั นผล
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ทุนที่ออก
และชําระแล้ว
250,000,000.00

22
23
25

250,000,000.00
50,000,000.00

ส่ วนเกินมูลค่า

ส่ วนเกินทุนจาก กําไร(ขาดทุน)สะสม
การจ่ายโดยใช้หุน้
(ทั้งที่จดั สรรและ
หุน้ สามัญ
เป็ นเกณฑ์
ยังไม่ได้จดั สรร)
0.00
110,561,100.00
(75,924,876.93)
119,601,951.08
(7,935,440.00)
0.00
110,561,100.00
35,741,634.15

285,434,649.17

300,000,000.00

285,434,649.17

110,561,100.00

(130,000,000.00)
140,171,990.30
45,913,624.45

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

รวม

284,636,223.07
119,601,951.08
(7,935,440.00)
396,302,734.15
50,000,000.00
285,434,649.17
(130,000,000.00)
140,171,990.30
741,909,373.62

-6บริษทั กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย : บาท)
2559

2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรับปรุ ง
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัว่ คราว
หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสู ญ
(โอนกลับ)ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
(โอนกลับ)ประมาณการรับคืนสิ นค้า
ขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าลดลง
ค่าเสื่ อมราคา/ค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
ขาดทุนจากการขายสิ นค้าอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
การเปลีย่ นแปลงในสิ นทรัพ ย์ และหนีส้ ิ นดําเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น) ลดลง
สิ นค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
รายได้รับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

140,171,990.30

119,601,951.08

(406,015.70)
506,587.84
352,285.20
(2,798,977.87)
(1,284,437.13)
539,977.77
12,131,394.61
292,353.56
541,646.39
0.00
118,122.50
2,540,920.91
1,275,389.60
33,736,849.05
187,718,087.03

0.00
4,260,746.00
6,305,747.99
(8,950,330.92)
(348,732.62)
977,612.55
11,802,556.27
2,979,625.36
1,325,829.92
671,982.63
119,217.29
2,260,161.24
2,160,040.07
29,710,370.36
172,876,777.22

(47,275,299.99)
341,009.72
(163,421.75)
(13,266,555.81)
57,402,474.00
184,756,293.20
(1,275,389.60)
(34,077,669.50)
149,403,234.10

2,691,002.76
3,929,887.13
1,764,565.04
17,437,585.62
(61,146,130.81)
137,553,686.96
(2,160,040.07)
(31,952,155.86)
103,441,491.03

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

-7บริษทั กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย : บาท)
2559

2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดรับคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากหุน้ สามัญ
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดสิ้นปี

33,532,252.66
1,000,000.00
766,463.00
(170,000.00)
221,606.54
(7,279,781.82)
(1,725,715.80)
26,344,824.58

(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)

(26,755,116.07)
(704,420.66)
335,434,649.17
(130,000,000.00)
177,975,112.44
353,723,171.12
60,265,397.72
413,988,568.84

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

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

-1บริษัท กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1. ข้ อมูลทั่วไป
การจดทะเบียน บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) "บริ ษทั " เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2525 แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557
สถานประกอบการสํานักงานใหญ่ เลขที่ 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
ธุรกิจหลัก

: 1. ธุรกิจให้บริ การพื้นที่จดั งานแสดงสิ นค้า และจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด
2. ธุรกิจให้บริ การโฆษณาในสื่ อสิ่ งพิมพ์ โฆษณาสื่ อโทรทัศน์และเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์
ผลิตและจําหน่ายหนังสื อ
3. ธุรกิจรับจ้างพิมพ์

ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กลุ่มเอี่ยมลําเนา โดยถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 63.14 (2559 : ร้อยละ 89.77)
2. เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
2.1 เกณฑ์การถือปฏิบตั ิ
งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดย
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับ
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”)
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เรื่ องการจัดทําและส่ งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับ
ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริ ษทั จดทะเบียน พ.ศ. 2560
โดยรู ปแบบการนําเสนองบการเงิน
ไม่แตกต่างอย่างมีสาระสําคัญจากประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่ องกําหนดรายการย่อ
ที่ตอ้ งมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

-2สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ทุกฉบับมาถือปฏิบตั ิ การนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่มาถือปฏิบตั ิดงั กล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อนโยบายการบัญชี
วิธีการคํานวณและผลการดําเนินงานหรื อฐานะการเงินของบริ ษทั
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ขา้ งต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและ
ปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่งมีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป และไม่ได้มีการนํามาใช้สาํ หรับการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 35
2.2 เกณฑ์การวัดมูลค่า
งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
2.3 สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จดั ทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาท ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของบริ ษทั ข้อมูล
ทางการเงินทั้งหมดแสดงเป็ นบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
2.4 การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ
และข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินที่
เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณ
การทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
2.4.1 การใช้ดุลยพินิจ
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจในการเลือกนโยบายการบัญชี ซึ่งมีผลกระทบที่มีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินที่รับรู ้
ในงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุขอ้ 19
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

-32.4.2 การประมาณการข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการที่สาํ คัญซึ่งมีความเสี่ ยงอย่างมีนยั สําคัญที่เป็ นเหตุให้ตอ้ งมีการ
ปรับปรุ งจํานวนเงินที่รับรู ้ในงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุขอ้ 6
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
หมายเหตุขอ้ 7
มูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับคืนจากสิ นค้าคงเหลือ
หมายเหตุขอ้ 12, 13
ข้อสมมติฐานสําหรับการประมาณการในการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต
หมายเหตุขอ้ 12
การประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์
หมายเหตุขอ้ 13
การประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนภาย
ใต้สัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
หมายเหตุขอ้ 14
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หมายเหตุขอ้ 20
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หมายเหตุขอ้ 21
การวัดมูลค่าของการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
หมายเหตุขอ้ 31
2.5 การวัดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั หลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
บริ ษทั กําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผูป้ ระเมินมูลค่า
ซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนยั สําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงาน
โดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดทางด้านการเงิน
ผูป้ ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุ งการวัดมูลค่าที่มีนยั สําคัญอย่างสมํ่าเสมอ
หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้าหรื อการตั้งราคา ผูป้ ระเมินได้
ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุ ปเกี่ยวกับการวัดมูลค่า รวมถึงการจัดระดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในมาตฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
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-4ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนยั สําคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน บริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน
• ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง)
อย่างเดียวกัน
• ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ราคาที่สังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์
นั้นหรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1)
• ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)
หากข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมขของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ถูกจัดประเภทลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่าโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของ
ข้อมูลที่อยูใ่ นระดับตํ่าสุ ดที่มีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้
เงินลงทุนชัว่ คราวในกองทุนเปิ ด
หมายเหตุขอ้ 5
หมายเหตุขอ้ 11
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
หมายเหตุขอ้ 20
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หมายเหตุขอ้ 33
เครื่ องมือทางการเงิน
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-53. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
3.1 การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
3.1.1 รายได้จากการให้บริ การพื้นที่จดั งานแสดงสิ นค้ารับรู ้เมื่อให้บริ การเสร็ จ โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาการให้
บริ การหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
3.1.2 รายได้จากการบริ การจัดกิจกรรมรับรู ้เมื่อให้บริ การเสร็ จ กรณีการจัดกิจกรรมที่มีระยะเวลานานจะรับรู ้ตามวิธี
อัตราส่ วนของงานที่ทาํ เสร็ จ
3.1.3 รายได้บริ การโฆษณาสื่ อสิ่ งพิมพ์รับรู ้เมื่อมีการวางจําหน่าย รายได้บริ การโฆษณาสื่ อโทรทัศน์และเว็บไซต์
รับรู ้ตามระยะเวลาที่โฆษณาออกอากาศแล้ว
3.1.4 รายได้จากการให้บริ การรับจ้างพิมพ์ รับรู ้เมื่อให้บริ การเสร็ จ
3.1.5 รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อบริ ษทั ได้โอนความเสี่ ยง และผลตอบแทนที่เป็ นสาระสําคัญของความเป็ น
เจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้าหลังจากหักสิ นค้ารับคืน
และส่ วนลดแล้ว กรณีการขายที่มีเงื่อนไขในการรับคืนสิ นค้าภายในระยะเวลาที่กาํ หนด บริ ษทั จะบันทึก
ประมาณการรับคืนสิ นค้า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
3.1.6 รายได้จากการฝากขายสิ นค้ากับผูจ้ ดั จําหน่าย โดยมีเงื่อนไขการรับชําระค่าสิ นค้าเมื่อผูจ้ ดั จําหน่ายได้ขายสิ นค้า
ให้กบั ลูกค้า บริ ษทั จะรับรู ้เมื่อผูจ้ ดั จําหน่ายขายสิ นค้าให้ลูกค้าแล้ว
3.1.7 รายได้จากการบริ การอื่น รับรู ้เมื่อการให้บริ การแล้วเสร็ จ
3.1.8 รายได้ดอกเบี้ยรับ รับรู ้ตามระยะเวลาที่ควรได้รับ โดยคํานวณจากเงินต้นและอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้
3.1.9 รายได้อื่นและค่าใช้จ่าย รับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีความคล่องสู งซึ่ง
ถึงกําหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่นาํ ฝากและไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
3.3 เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินลงทุนชัว่ คราวเป็ นเงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินซึ่งถึงกําหนดจ่ายคืนในระยะเวลาเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน
1 ปี แสดงด้วยราคาทุน
เงินลงทุนชัว่ คราวเป็ นตราสารหนี้ซ่ ึงเป็ นหลักทรัพย์ที่อยูใ่ นความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็ น
สิ นทรัพย์หมุนเวียน และแสดงในมูลค่ายุติธรรม กําไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์ได้
บันทึกในงบกําไรขาดทุน
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-63.4 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

3.5

3.6

3.7

3.8

ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญประมาณการขึ้นจากการเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บ
เงินในอดีต และสถานะปัจจุบนั ของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้หนี้สูญที่
เกิดขึ้นจะรับรู ้ไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ โดยถือเป็ นส่ วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า สิ นค้าสําเร็ จรู ปแสดงมูลค่าใน
ราคาทุนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่ วนต้นทุนของวัตถุดิบ และวัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค่าในราคาทุนโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนัก ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิตที่ใช้ในการแปลงสภาพวัตถุดิบทางตรงให้
เป็ นสิ นค้าสําเร็ จรู ป โดยการปันส่ วนของค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่จะคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนในตราสารหนี้ซ่ ึงบริ ษทั ตั้งใจจะถือจนครบกําหนด แสดงในราคาทุนตัดจําหน่ายหักด้วยค่าเผือ่ การด้อยค่า
(ถ้ามี) ณ วันสิ้นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน หมายถึงอสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรื อจากการเพิ่ม
ขึ้นของมูลค่าของสิ นทรัพย์หรื อทั้งสองอย่าง ซึ่งแสดงไว้ในราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า(ถ้ามี)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ของกิจการ
ที่ดินแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเผือ่ การด้อยค่า(ถ้ามี)
อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า(ถ้ามี) โดยราคาทุนรวมถึงรายจ่าย
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ นทรัพย์อยูใ่ นสถานที่และสภาพที่พร้อมใช้งาน
ค่าซ่อมแซมและค่าบํารุ งรักษาจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนในระหว่างปี บัญชีที่เกิดรายการขึ้นส่ วนต้นทุนของการปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์ให้ดีข้ ึนอย่างสําคัญ ต้นทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ตาม
ระยะเวลาที่กาํ หนด บริ ษทั จะรับรู ้ตน้ ทุนดังกล่าวไว้เป็ นส่ วนหนึ่งของราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ และคิดค่าเสื่ อมราคา
ทั้งนี้สาํ หรับกรณีที่มีการเปลี่ยนแทน และได้บนั ทึกเป็ นส่ วนหนึ่งของราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ บริ ษทั จะตัดมูลค่า
ตามบัญชีของส่ วนประกอบที่ถูกเปลี่ยนแทนออก
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-7ค่าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดย
ประมาณของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ซึ่งพิจารณาแต่ละส่ วนประกอบแยกต่างหากจากกัน เมื่อแต่ละส่ วนประกอบนั้น
มีสาระสําคัญ และประมาณการอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
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 ตนที่บริ ษทั ซื้อมาและมีอายุการใช้งานจํากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม และค่าเผือ่ การ
ด้อยค่า(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 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
บริ ษทั พิจารณาการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เงินลงทุนระยะยาวอื่น สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นค้าบาร์เทอร์ และค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่าสิ นทรัพย์น้ นั จะเกิดการด้อยค่า โดยพิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หากมีราคาตํ่ากว่าราคาตามบัญชี ถือว่าสิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า ซึ่งจะรับรู ้ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าดังกล่าวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และจะบันทึกกลับรายการจากการด้อยค่า เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่าการด้อยค่า
นั้นไม่มีอยูอ่ ีกต่อไปหรื อยังคงมีอยูแ่ ต่เป็ นไปในทางที่ลดลง
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หมายถึงราคาขายสุ ทธิหรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใด จะสู งกว่า
และจะประมาณจากสิ นทรัพย์แต่ละรายการหรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
(นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา)
(นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา)

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

-83.11 สัญญาเช่าระยะยาว - สัญญาเช่าการเงิน
สิ นทรัพย์ที่เช่า
การเช่าซึ่งบริ ษทั ได้รับส่ วนใหญ่ของความเสี่ ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ได้จดั 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 จในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้นยกเว้น
ในกรณีที่มีการบันทึกเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ่งของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหาก่อสร้าง
หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนที่จะนํามาใช้เองหรื อเพื่อขาย ดอกเบี้ยซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของค่างวดตามสัญญาเช่าการ
เงินบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
3.12 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
3.12.1 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั
บริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั ตามจํานวนที่ตอ้ งจ่ายในแต่ละงวดเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
และคํานวณภาษีเงินได้ตามที่กาํ หนดไว้ในประมวลรัษฎากร
3.12.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ และหนี้สิน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์ และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผล
บังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั รับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ และรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอ ที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั
ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
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-9บริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะปรับลด
มูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริ ษทั จะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์

3.13

3.14

3.15

3.16

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
ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริ งภายหลังอาจแตกต่างไปจากจํานวนเงินที่ประมาณไว้
ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู ้กต็ ่อเมื่อบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุมานในปัจจุบนั ซึ่งเป็ น
ผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั จะสู ญเสี ยทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
เพื่อจ่ายชําระภาระผูกพันดังกล่าว และสามารถประมาณจํานวนภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
3.16.1 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริ ษทั จัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็ นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กาํ หนดการจ่ายสมทบไว้
แล้ว สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และได้รับการบริ หารโดยผู ้
จัดการกองทุนภายนอกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกล่าว ได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบ
จากบริ ษทั เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายใน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
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ภาระผูกพันของบริ ษทั เกี่ยวกับผลประโยชน์หลังออกจากงาน ได้บนั ทึกในงบการเงินด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึ่งคํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต
โดยใช้เทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย(Actuarial Technique) อันเป็ นประมาณการจาก
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต
และคํานวณคิดลดโดยใช้อตั ราดอกเบี้ยของ
พันธบัตรรัฐบาลที่มีกาํ หนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดที่
คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อายุงาน และปัจจัยอื่น
กําไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ จะรับรู ้รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น ส่ วนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงานจะบันทึกในกําไร หรื อ
ขาดทุน เพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน
3.17 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั
ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อมหรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ถูกควบคุมโดยบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรง หรื อทางอ้อมหรื ออยู่
ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ทาํ หน้าที่ถือหุน้ บริ ษทั ย่อย
และกิจการที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อ
เดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่งถือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยง
ไม่ว่าทางตรง หรื อทางอ้อม และมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการ หรื อพนักงานของ
บริ ษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการบริ ษทั คํานึงถึงเนื้อหาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
3.18 เครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงินที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้อื่น เงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะ
สั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น รายได้รับล่วงหน้า เงินกูย้ มื ระยะยาว และหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
การเงิน นโยบายการบัญชี เกณฑ์การรับรู ้ และการวัดมูลค่าสําหรับแต่ละรายการได้มีการเปิ ดเผยแยกตามแต่ละหัวข้อ
ที่เกี่ยวข้อง

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 11 4. เงินสดและรายการเทีย บเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจํา
รวม

2560
120,424.25
88,598.98
413,638,544.16
141,001.45
413,988,568.84

(หน่วย : บาท)
2559
12,698.50
3,875,554.79
55,231,169.98
1,145,974.45
60,265,397.72

บริ ษทั มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจาํ นวน 23 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MOR ต่อปี และวงเงินกูย้ มื ระยะสั้นจํานวน 25 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี วงเงินกูย้ มื ดังกล่าวคํ้าประกันโดยเงินฝากประจําของบริ ษทั ตามหมายเหตุ 8 จดจํานองที่ดินพร้อม
สิ่ งปลูกสร้างบางส่ วนกรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั ตามหมายเหตุ 12.2 ณ วันสิ้นงวดบริ ษทั ไม่ได้ใช้วงเงินดังกล่าว
5. เงินลงทุนชั่วคราว
2560
เงินลงทุนชัว่ คราว
ยอดยกมาต้นปี
เงินลงทุนเพิ่ม
จําหน่ายออก
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ยอดคงเหลือสิ้นปี
เงินฝากประจําประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
รวม

(หน่วย : บาท)
2559

0.00
310,000,000.00
(92,000,000.00)

0.00
0.00
0.00

546,841.26
218,546,841.26
111,612,838.66
330,159,679.92

0.00
0.00
363,285,916.88
363,285,916.88

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีเงินลงทุนในกองทุนเปิ ดไทยพาณิยช์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส และบริ ษทั มีเงินฝากประจํา
ประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา อายุ 11 และ 12 เดือน กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.90 - 1.48 ต่อปี
(2559 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.80 -1.50 ต่อปี )

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 12 6. ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้หมุนเวีย นอื่น
2560
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 29.3.1)
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและกิจการอื่น
เช็ครับล่วงหน้า
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ รับคืนสิ นค้า
สุ ทธิ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 29.3.1)
รายได้คา้ งรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
อื่นๆ
รวม

650,617.78
132,677,083.73
625,266.40
133,952,967.91
(5,482,080.88)
(2,254,078.37)
126,216,808.66

2,509,489.19
89,118,829.36
8,794,421.97
100,422,740.52
(7,928,773.55)
(3,538,515.50)
88,955,451.47

80,250.00
9,483,784.69
19,042,139.04
1,796,064.71
30,402,238.44
156,619,047.10

1,523,923.20
1,352,200.44
12,433,460.20
1,854,169.84
17,163,753.68
106,119,205.15

2560
32,070,387.04

(หน่วย : บาท)
2559
64,034,146.94

94,804,623.00
717,024.45
884,949.30
5,475,984.12
133,952,967.91

26,806,929.42
2,375,620.75
1,787,865.42
5,418,177.99
100,422,740.52

บริ ษทั มีลูกหนี้การค้า แยกตามอายุหนี้ดงั นี้
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
1 - 90 วัน
91 - 180 วัน
181- 365 วัน
มากกว่า 365 วันขึ้นไป
รวม

(หน่วย : บาท)
2559

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 13 รายการเคลื่อนไหวของค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้

ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญต้นปี
เพิ่มขึ้น
หนี้สูญที่ตดั จําหน่ายระหว่างปี
หนี้สูญที่ได้รับคืนระหว่างปี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญสิ้นปี

2560
7,928,773.55
352,285.20
(435,686.20)
(2,363,291.67)
5,482,080.88

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

2560
3,093,904.44
2,449,115.56
2,463,223.86
8,006,243.86
(2,095,507.73)
5,910,736.13

(หน่วย : บาท)
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

2560
1,555,529.96
539,977.77
2,095,507.73

(หน่วย : บาท)
2559
577,917.41
977,612.55
1,555,529.96

7. สิ นค้าคงเหลือ

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
งานระหว่างทํา
วัตถุดิบ
หัก การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
สุ ทธิ
รายการเคลื่อนไหวของการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้

ยอดยกมาต้นปี
เพิ่มขึ้น
ยอดคงเหลือสิ้นปี

8. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
บริ ษทั นําเงินฝากประจําธนาคาร 2 แห่งรวมจํานวน 5.42 ล้านบาท โดยนําเงินฝากประจํา จํานวน 5 ล้านบาท เป็ นหลักประกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้น ตามหมายเหตุ 4 และจํานวน 0.42 ล้านบาท เป็ นหลักประกันให้ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกันในการใช้
ไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง คํ้าประกันการทําสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์น้ าํ มันจากบริ ษทั เอกชนแห่งหนึ่ง และคํ้าประกันค่าฝากส่ ง
ไปรษณียเ์ ป็ นรายเดือนกับบริ ษทั ไปรษณียไ์ ทย จํากัด ตามหมายเหตุ 31.4
(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
(นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา)
(นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา)

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 14 9. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
บริ ษทั มีเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ์ อายุ 10 ปี จํานวน 1.00 ล้านบาท ครบกําหนดไถ่ถอนเดือน
ธันวาคม 2565 อัตราผลตอบแทน ร้อยละ 4.375 ต่อปี และในปี 2560 บริ ษทั ได้ไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาวก่อนกําหนด
ทั้งจํานวน
10. เงินให้ ก้ยู ืมระยะยาวแก่บุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีเงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน จํานวน 0.36 ล้านบาท กําหนดชําระคืนภายในระยะเวลา 2 ปี
โดยหักจากเงินเดือนและค่าจ้างรายเดือน และไม่คิดดอกเบี้ยตามเงื่อนไขสวัสดิการพนักงาน(2559 : 0.95 ล้านบาท) ตาม
หมายเหตุ 29.3.3
11. อสั งหาริมทรัพ ย์ เพื่อการลงทุน

ยอดยกมาต้นปี
รับโอน
ยอดคงเหลือสิ้นปี

2560
32,239,860.10
0.00
32,239,860.10

(หน่วย : บาท)
2559
0.00
32,239,860.10
32,239,860.10

บริ ษทั มีอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีราคายุติธรรม จํานวน 47.16 ล้านบาท
(2559 : 49.86 ล้านบาท) ราคายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าว ใช้ราคาซื้อขายที่ดินบริ เวณใกล้เคียง

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 15 12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ซื้อ
ตัดจําหน่าย/ตัดจ่าย
รับโอน
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้อ
ตัดจําหน่าย/ตัดจ่าย
รับโอน
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ตัดจําหน่าย/ตัดจ่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ตัดจําหน่าย/ตัดจ่าย
รับโอน
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุทธิ ทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

อาคาร

ส่วนปรับปรุ ง
อาคาร

เครื่ องตกแต่ง

เครื่ องจักร

เครื่ องมือ
เครื่ องใช้

เครื่ องใช้
สํานักงาน

ยานพาหนะ

(หน่วย : บาท)
รวม

94,107,873.33
0.00
0.00
0.00
(32,239,860.10)
61,868,013.23
0.00
0.00
0.00
0.00
61,868,013.23

94,957,246.71
0.00
0.00
0.00
0.00
94,957,246.71
0.00
(280,853.00)
0.00
0.00
94,676,393.71

4,299,402.76
2,460,223.20
0.00
0.00
0.00
6,759,625.96
1,286,494.01
(50,247.03)
0.00
0.00
7,995,872.94

6,169,241.85
484,301.60
0.00
0.00
0.00
6,653,543.45
196,189.00
(900.00)
0.00
0.00
6,848,832.45

54,005,474.26
0.00
(2,600.00)
0.00
0.00
54,002,874.26
189,863.00
(418,976.15)
0.00
(337,063.79)
53,436,697.32

3,123,037.85
5,494,851.67
(38,486.21)
0.00
(1,080,800.00)
7,498,603.31
3,607,392.57
(46,200.00)
355,397.13
0.00
11,415,193.01

24,126,961.24
2,887,106.97
(1,202,530.16)
0.00
(1,734,708.56)
24,076,829.49
2,947,229.58
(426,631.00)
0.00
0.00
26,597,428.07

37,009,411.37
2,803,738.32
(5,531,476.75)
2,027,948.60
0.00
36,309,621.54
0.00
(482,490.76)
0.00
0.00
35,827,130.78

317,798,649.37
14,130,221.76
(6,775,093.12)
2,027,948.60
(35,055,368.66)
292,126,357.95
8,227,168.16
(1,706,297.94)
355,397.13
(337,063.79)
298,665,561.51

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

62,590,686.93
1,817,870.82
0.00
0.00
64,408,557.75
1,798,870.92
(168,511.80)
0.00
0.00
66,038,916.87

2,577,329.41
555,922.34
0.00
0.00
3,133,251.75
754,554.29
0.00
0.00
0.00
3,887,806.04

4,318,310.32
539,564.64
0.00
0.00
4,857,874.96
532,844.87
(555.84)
0.00
0.00
5,390,163.99

44,604,097.07
1,937,429.98
(1,819.02)
0.00
46,539,708.03
1,864,582.95
(361,269.73)
0.00
(309,486.90)
47,733,534.35

1,603,871.45
1,080,214.04
(16,444.06)
(983,444.24)
1,684,197.19
1,613,330.83
(46,192.00)
309,486.90
0.00
3,560,822.92

18,937,734.69
2,037,616.84
(1,171,156.67)
(1,689,316.89)
18,114,877.97
2,232,300.75
(408,398.71)
0.00
0.00
19,938,780.01

19,591,591.83
2,468,093.09
(2,152,304.81)
0.00
19,907,380.11
2,266,749.84
(188,823.31)
0.00
0.00
21,985,306.64

154,223,621.70
10,436,711.75
(3,341,724.56)
(2,672,761.13)
158,645,847.76
11,063,234.45
(1,173,751.39)
309,486.90
(309,486.90)
168,535,330.82

0.00
0.00
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

61,868,013.23

28,637,476.84

4,108,066.90

1,458,668.46

5,703,162.97

7,854,370.09

6,658,648.06

13,841,824.14

130,130,230.69

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี 2559

10,436,711.75

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี 2560

11,063,234.45
(ลงชื่อ)………………..…......................................................……………………………………………กรรมการ
(นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา)
(นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา)

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
12.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ราคาตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมซึ่งได้รับการคิดค่าเสื่ อม
ราคาเต็มมูลค่าแล้ว แต่ยงั คงใช้งานอยูม่ ีจาํ นวน 110.89 ล้านบาท(2559 : 108.24 ล้านบาท)
12.2 ณ 31 ธันวาคม 2560 ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างบางส่ วน มูลค่าตามบัญชีจาํ นวน 43.25 ล้านบาท นําไปใช้เป็ นหลักประกัน
สําหรับเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน(2559 : 92.29 ล้านบาท) ตามหมายเหตุ 4
12.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชี จํานวน 1.31 ล้านบาท
(2559 : 1.83 ล้านบาท) ตามหมายเหตุ 19
13. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลิขสิ ทธิ์-นิตยสาร

โปรแกรม
ระหว่างติดตั้ง

(หน่วย : บาท)
รวม

3,138,992.00
946,058.00
0.00
4,085,050.00
1,791,835.80
5,876,885.80

381,160.24
0.00
(381,160.24)
0.00
0.00
0.00

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

4,004,760.24
946,058.00
(381,160.24)
4,569,658.00
1,791,835.80
6,361,493.80

711,487.89
984,684.28
0.00
1,696,172.17
1,068,160.16
2,764,332.33

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

711,487.89
984,684.28
0.00
1,696,172.17
1,068,160.16
2,764,332.33

2,388,877.83
3,112,553.47

0.00
0.00

484,608.00
484,608.00

2,873,485.83
3,597,161.47

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 2560
(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
(นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา)
(นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา)

984,684.28
1,068,160.16

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 17 14. ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี / ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
14.1 สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
2560
4,860,800.96
(807,386.04)
4,053,414.92

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สุ ทธิ

(หน่วย : บาท)
2559
4,244,621.23
(1,406,484.71)
2,838,136.52

14.2 รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้
ณ วันที่
1 มกราคม
2559

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สิน
- ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนชัว่ คราว
ผลแตกต่างระยะเวลา
- ค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์ถาวร
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

บันทึกเป็ น(รายจ่าย)/รายได้ใน
กําไรหรื อ
งบกําไร
ขาดทุน
หรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

บันทึกเป็ น
(รายจ่าย)/
รายได้ใน
งบกําไร
หรื อขาดทุน

(หน่วย : บาท)
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

115,583.48

195,522.51

0.00

311,105.99

107,995.55

419,101.54

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

508,184.18
616,179.74

4,441,699.42
4,860,800.97

0.00

0.00

0.00

0.00

(81,203.14)

(81,203.14)

(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)

698,582.63
(18,280.83)
599,098.66

(687,347.11)
(38,835.80)
(807,386.05)

178,645.19

675,631.33

1,983,860.00

2,838,136.52

1,215,278.40

4,053,414.92

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 18 14.3 ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
2560
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

(หน่วย : บาท)
2559

34,952,127.45

30,386,001.69

(1,215,278.40)
33,736,849.05

(675,631.33)
29,710,370.36

14.4 ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
2560
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

ก่อนภาษี
เงินได้
ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสําหรับภาระ
ผูกพันผลประโยชน์

0.00
0.00

สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้

0.00
0.00

ก่อนภาษี
เงินได้

0.00
0.00

2559
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

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

1,983,860.00
1,983,860.00

สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้

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

14.5 รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้สามารถแสดงได้ ดังนี้
อัตราภาษี

2560
173,908,839.35

อัตราภาษี

(หน่วย : บาท)
2559
149,312,321.44

20.00%

34,781,767.87

20.00%

29,862,464.29

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ :
เกณฑ์บญั ชีต่างจากเกณฑ์ภาษี
รายได้ที่ได้รับยกเว้น
หนี้สงสัยจะสู ญโอนกลับ
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายหักได้เพิ่ม

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

0.00
0.00
0.00
484,091.86
(636,185.79)
(152,093.93)

78,544.19
(256,887.28)
(398,552.98)
96,016.63
(564,039.38)
(1,044,918.82)
19.40%

33,736,849.05

19.90%

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

29,710,370.36

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 19 15. เจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
2560
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลและกิจการอื่น
เช็คจ่ายล่วงหน้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บุคคลและกิจการอื่น
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
ภาษีขายรอเรี ยกเก็บ
เงินมัดจํารับ
อื่น ๆ
รวม

(หน่วย : บาท)
2559

22,630,614.11
1,813,313.33
24,443,927.44

23,089,709.89
0.00
23,089,709.89

14,922,708.47
4,173,387.86
8,388,137.79
414,494.27
3,058,125.62
30,956,854.01
55,400,781.45

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

2560
256,137,295.75
250,000.00
252,079.02
256,639,374.77

(หน่วย : บาท)
2559
196,447,273.51
1,275,107.09
1,514,520.17
199,236,900.77

16. รายได้ รับล่วงหน้ า

รายได้รับล่วงหน้าค่าบริ การพื้นที่งานมอเตอร์โชว์
รายได้รับล่วงหน้าค่าบริ การจัดกิจกรรม
รายได้รับล่วงหน้าอื่นๆ
รวม
17. ส่ วนของหนีส้ ิ นระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

2560
เงินกูย้ มื ระยะยาว (หมายเหตุ 18)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (หมายเหตุ 19)
รวม

0.00
780,934.80
780,934.80

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

(หน่วย : บาท)
2559
8,452,542.37
704,420.66
9,156,963.03

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 20 18. เงินกู้ยืมระยะยาว

0.00
0.00
0.00

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

2560
26,755,116.07
(26,755,116.07)
0.00

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

2560
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 17)
สุ ทธิ
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ระยะยาวในระหว่างปี มีดงั นี้

ยอดยกมาต้นปี
จ่ายคืน
ยอดคงเหลือสิ้นปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีวงเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง รวมจํานวน 61.74 ล้านบาท
ชําระเงินต้นงวดสุ ดท้ายเดือนกันยายน 2564 และชําระดอกเบี้ยทุกเดือน โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ MLR และ MRR ต่อปี
คํ้าประกันโดยจดจํานองอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ตามหมายเหตุ 11 และที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างกรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั
ตามหมายเหตุ 12.2 และคํ้าประกันโดยกรรมการเต็มวงเงิน และในปี 2560 บริ ษทั ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวก่อนครบ
กําหนดทั้งจํานวน พร้อมทั้งไถ่ถอนการจํานองอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง

19. หนีส้ ิ นภายใต้ สัญญาเช่ าการเงิน

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 17)
สุ ทธิ

2560
780,934.80
(780,934.80)
0.00

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

(หน่วย : บาท)
2559
1,485,355.46
(704,420.66)
780,934.80

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 21 (หน่วย : บาท)
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงิน
ขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย
2560
2559
780,934.80
704,420.66
0.00
780,934.80
780,934.80
1,485,355.46
0.00
0.00
780,934.80
1,485,355.46

จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย

ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิ
มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

2560
813,265.03
0.00
813,265.03
(32,330.23)
780,934.80

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

สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน ประกอบด้วย
ยานพาหนะ
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
สุ ทธิ

2560
2,802,462.45
(1,488,378.64)
1,314,083.81

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

บริ ษทั มีสัญญาเช่าซื้อยานพาหนะ 3 สัญญา โดยมีกาํ หนดระยะเวลาผ่อนชําระ 36-48 เดือน รวมเดือนละ 69,335.20 บาท
สิ้นสุ ดสัญญาในปี 2561
20. ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พ นักงาน
20.1 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงาน มีดงั นี้

ยอดยกมาต้นปี
ต้นทุนบริ การงวดปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายระหว่างปี
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ยอดคงเหลือสิ้นปี

2560
19,667,576.15
2,063,345.00
667,139.00
(189,563.09)
0.00
22,208,497.06

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

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 22 20.2 ค่าใช้จ่ายผลประโยน์พนักงานที่รับรู ้ในรายการต่อไปนี้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้

ต้นทุนผลิตและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

2560
1,485,764.00
242,920.00
1,001,800.00
2,730,484.00

(หน่วย : บาท)
2559
1,266,060.48
108,344.64
1,237,234.88
2,611,640.00

20.3 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี้

รวมอยูใ่ นกําไรสะสมต้นปี
รับรู ้ระหว่างปี
ยอดคงเหลือสิ้นปี

(หน่วย : บาท)
2559
0.00
9,919,300.00
9,919,300.00

20.4 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เกิดขึ้นจากข้อสมมติฐานหลัก ดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

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

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 23 20.5 ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน สําหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 (แสดงโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก) ดังนี้
อัตราคิดลด
ร้อยละ 3.07
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
ร้อยละ 10.59
ร้อยละ 0-24.00
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (ขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาการทํางานของพนักงาน)
ร้อยละ 100.00
อัตรามรณะ ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2551
ร้อยละ 10.00
อัตราการทุพพลภาพ(ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2551)
20.6 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่
กําหนดไว้เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
2560
2559
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
อัตราคิดลด(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.50)
(1,015,354.00)
1,084,640.00
(975,384.00)
1,044,607.00
อัตราการเพิม่ ขึ้นของเงินเดือน
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.50)
1,201,849.00
(1,132,482.00)
1,048,742.00
(989,134.00)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.50)
(1,394,109.00)
1,499,616.00
(1,218,079.00)
1,308,721.00
แม้วา่ การวิเคราะห์น้ ีไม่ได้คาํ นึงการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว
แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ
21. ส่ วนเกินทุนจากการจ่ ายโดยใช้ หุ้นเป็ นเกณฑ์
ปี 2558 และ 2557 ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่รายหนึ่งของบริ ษทั ได้ทาํ การขายหุน้ ส่ วนตัวให้กบั ผูถ้ ือหุน้ รายใหม่ จํานวน 2 ล้านหุน้
และ 47.91 ล้านหุน้ ตามลําดับ รวมทั้งหมด 49.91 ล้านหุน้ ในราคาหุน้ ละ 0.60 บาท ซึ่งตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมโดยบริ ษทั ได้
รับรู ้ส่วนต่างของราคาขายและราคายุติธรรมไว้ในบัญชีส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ แสดงไว้ในส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้
แสดงไว้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
(นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา)
(นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา)

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 24 22. ทุนเรื อนหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนหุน้ สามัญ จํานวน 600 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท รวมเป็ นทุน
จดทะเบียน จํานวน 300.00 ล้านบาท และทุนที่ออกและชําระแล้ว จํานวน 500 ล้านหุน้ เป็ นจํานวนเงิน 250.00 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 บริ ษทั ได้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรกจํานวน 100 ล้านหุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ราคาเสนอขายหุน้ ละ 3.50 บาท เป็ นจํานวนเงิน 350.00 ล้านบาท บริ ษทั ได้รับชําระค่าหุน้
แล้วเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 และได้ดาํ เนินการจดทะเบียนทุนที่ชาํ ระเต็มแล้ว จํานวน 300.00 ล้านบาท เมื่อวันที่
28 พฤศจิกายน 2560
23. ส่ วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
จากการกําหนดราคาเสนอขายหุน้ แก่ประชาชนในครั้งแรก จํานวน 100 ล้านหุน้ ในราคาหุน้ ละ 3.50 บาท จากราคาที่ตราไว้
หุน้ ละ 0.50 บาท ทําให้มีส่วนเกินมูลค่าหุน้ จํานวน 300.00 ล้านบาท ซึ่งสุ ทธิจากค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจําหน่ายหุน้
จํานวน 285.43 ล้านบาท
24. สํ ารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมายไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมี
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลได้
25. เงินปันผล
บริ ษทั จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 2 ครั้ง ในปี 2560 รวมเป็ นเงินจํานวน 130.00 ล้านบาท ดังนี้
25.1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 อนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
สําหรับผลประกอบการ เดือนมกราคม - เมษายน 2560 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ จํานวน 500 ล้านหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.14 บาท
จํานวน 70.00 ล้านบาท โดยบริ ษทั จ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
25.2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 อนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
สําหรับผลประกอบการ เดือนมกราคม - กันยายน 2560 ส่ วนที่เหลือจากการจ่ายครั้งแรก ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ จํานวน 500
ล้านหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.12 บาท จํานวน 60.00 ล้านบาท โดยบริ ษทั จ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560
26. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริ ษทั ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จํากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการในฐานะผูบ้ ริ หาร
(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
(นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา)
(นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา)

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 25 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้กบั กรรมการเฉพาะในฐานะผูบ้ ริ หารและ
ให้กบั ผูบ้ ริ หารตามนิยามในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อันได้แก่ผจู ้ ดั การ
หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารสี่ รายแรกต่อจากผูจ้ ดั การลงมา และผูซ้ ่ ึงดํารงตําแหน่งเทียบเท่าระดับบริ หารรายที่สี่ทุกราย
และให้หมายความรวมถึง ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชี หรื อการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไป หรื อ
เทียบเท่า
27. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ พนักงาน
บริ ษทั และพนักงานบริ ษทั ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
โดยบริ ษทั และพนักงานจะจ่ายเงินสมทบ และเงินสะสมเข้ากองทุนเป็ นรายเดือน ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน และ
จะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริ หาร
โดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนทิสโก้ จํากัด
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน จํานวน 3.55 ล้านบาท
(2559 : 3.21 ล้านบาท)
28. ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็จรู ปและงานระหว่างทํา
วัตถุดิบใช้ไป
ค่าจ้างทําของ เพลท ต้นฉบับ อาร์ตเวิค เข้าเล่ม และอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าเช่าและบริ การสถานที่จดั กิจกรรม
ค่าตกแต่งสถานที่จดั กิจกรรม
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์
ค่าจ้างบุคคลภายนอกจัดกิจกรรม
ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ค่าติดตั้งรื้ อถอนระบบไฟฟ้า
ค่าเสื่ อมราคา/ค่าตัดจําหน่าย

2560
34,819.31
27,806,359.14
32,849,344.66
131,735,452.09
34,890,000.33
111,862,931.31
52,815,203.60
26,622,926.40
103,125,200.09
7,872,574.30
12,521,940.00
12,131,394.61

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

(หน่วย : บาท)
2559
(2,099,759.88)
29,810,028.66
27,799,062.74
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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 26 29. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
29.1 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สรุ ปได้ดงั นี้
บุคคลหรื อกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์ กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน ให้บริ การพื้นที่จดั งานแสดง
วอเทอร์ สปอร์ ทคลับ จํากัด
และบริ การสาธารณู โภค
รับจ้างพิมพ์งาน
รับจ้างโฆษณา
ให้คาํ ปรึ กษาและบริ หารจัดการ
บริ การจัดทํา ART WORK
ให้เช่าพื้นที่สาํ นักงาน
ค่าบริ การใช้สถานที่จดั กิจกรรม
ค่าจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์

นโยบายราคา
ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงลูกค้ารายอื่น
ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงลูกค้ารายอื่น
ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงลูกค้ารายอื่น
ตามราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงลูกค้ารายอื่น
ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงลูกค้ารายอื่น
ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงลูกค้ารายอื่น

บริ ษทั ดรี ม การาจ ดีไซน์ แอนด์ กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน รับจ้างโฆษณา
คอนทรัคชัน่ จํากัด

ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงลูกค้ารายอื่น

บริ ษทั ยาชิโยดา จํากัด

ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงลูกค้ารายอื่น

กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน รับจ้างพิมพ์งาน

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 27 29.2 รายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสําคัญสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
2560
2559
29.2.1 รายได้ค่าบริ การ
2,279,473.00
2,994,029.00
บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์ วอเทอร์ สปอร์ ทคลับ จํากัด
280,500.00
881,500.00
บริ ษทั ยาชิโยดา อัลลอย วีล จํากัด
บริ ษทั ดรี ม การาจ ดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคชัน่ จํากัด
0.00
137,250.00
2,559,973.00
4,012,779.00
รวม
29.2.2 รายได้อื่น
657,000.00
1,762,627.12
บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์ วอเทอร์ สปอร์ ทคลับ จํากัด
657,000.00
1,762,627.12
รวม
29.2.3 ต้นทุนบริ การ
352,327.11
100,000.00
บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์ วอเทอร์ สปอร์ ทคลับ จํากัด
352,327.11
100,000.00
รวม
29.2.4 ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
170,000.00
0.00
บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์ วอเทอร์ สปอร์ ทคลับ จํากัด
170,000.00
0.00
รวม
29.2.5 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผบู ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
34,471,490.33
33,334,912.00
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
418,510.00
365,449.00
รวม
34,890,000.33
33,700,361.00

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 28 29.3 รายการในงบแสดงฐานะการเงิน
ยอดคงค้างกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
2560
2559
29.3.1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้า
บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์ วอเทอร์ สปอร์ ทคลับ จํากัด
436,617.78
1,657,501.69
บริ ษทั ยาชิโยดา อัลลอย วีล จํากัด
214,000.00
851,987.50
650,617.78
2,509,489.19
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
80,250.00
1,523,923.20
บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์ วอเทอร์ สปอร์ ทคลับ จํากัด
80,250.00
1,523,923.20
730,867.78
4,033,412.39
รวม
29.3.2 เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
355,593.00
952,056.00
พนักงานบริ ษทั
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้

ยอดคงเหลือต้นปี
ให้กเู้ พิ่ม
รับชําระคืน
ยอดคงเหลือสิ้ นปี

2560
952,056.00
170,000.00
(766,463.00)
355,593.00

(หน่วย : บาท)
2559
1,346,911.00
688,623.00
(1,083,478.00)
952,056.00

30. ข้ อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับกระแสเงินสด
30.1 รายการไม่กระทบเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้
30.1.1 บริ ษทั ซื้ ออุปกรณ์และเครื่ องใช้สาํ นักงาน จํานวน 0.99 ล้านบาท เป็ นเงินเชื่อแสดงไว้เป็ นเจ้าหนี้อื่น
30.1.2 บริ ษทั โอนสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(สิ นค้าบาเทอร์ ) เป็ นอุปกรณ์ ราคาทุนจํานวน 0.018 ล้านบาท
30.1.3 บริ ษทั บริ จาคเครื่ องใช้สาํ นักงานที่ยกเลิกใช้งานให้กบั มูลนิธิแห่งหนึ่ง ราคาตามบัญชีจาํ นวน 0.019 ล้านบาท
(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
(นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา)
(นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา)

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 29 30.2 รายการไม่กระทบเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้
30.1.1 บริ ษทั โอนสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(สิ นค้าบาเทอร์ ) เป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จํานวน 2.03 ล้านบาท
30.1.2 บริ ษทั รับชําระหนี้จากลูกหนี้การค้าเป็ นเครื่ องมือเครื่ องใช้ จํานวน 1.00 ล้านบาท
30.1.3 บริ ษทั โอนที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดินบางส่ วน เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน จํานวน 32.24 ล้านบาท
30.1.4 บริ ษทั โอนอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้สาํ นักงานเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น สุ ทธิจาํ นวน 0.36 ล้านบาท
31. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
31.1 บริ ษทั มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตเกี่ยวกับสัญญาเช่าและบริ การ ดังต่อไปนี้

ถึงกําหนดภายใน 1 ปี
ถึงกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

2560
2,499,333.66
676,779.58
3,176,113.24

(หน่วย : บาท)
2559
2,363,097.72
904,846.43
3,267,944.15

31.2 บริ ษทั มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าที่ปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญ ประมาณ 2.20 ล้านบาท โดยสัญญามีกาํ หนดระยะเวลา 1 ปี
เมื่อสิ้ นสุ ดอายุสัญญา หากไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใดบอกเลิกให้ถือว่าต่อสัญญาโดยอัตโนมัติ (2559 : ประมาณ 5 ล้านบาท)
31.3 บริ ษทั มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าสนับสนุนการดําเนินงานให้แก่สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย(สมาคมฯ) ซึ่ งเป็ น
ผูร้ ่ วมจัดงานแสดงยานยนต์ " Bangkok International Motor Show" กับบริ ษทั และเป็ นสมาชิกของ Organisation
International Des Constructeurs D'Automobiles (OICA) ซึ่ งเป็ นองค์กรสากลระหว่างประเทศ และได้ให้การรับรอง
มาตรฐานการจัดงานแสดงยานยนต์ดงั กล่าวทุกๆ 2 ปี โดยบริ ษทั จะจ่ายเงินสนับสนุนดังกล่าวให้แก่สมาคมฯ จํานวน
5.00 ล้านบาท สําหรับปี ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก OICA และจํานวน 4 ล้านบาท สําหรับปี ที่ไม่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน
31.4 บริ ษทั มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น จากการให้ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง จํานวน
0.31 ล้านบาท การทําสัญญาซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ มันจากบริ ษทั เอกชนแห่งหนึ่งจํานวน 0.10 ล้านบาท การฝากส่ งไปรษณี ย ์
เป็ นรายเดือนกับบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด จํานวน 0.01 ล้านบาท รวมจํานวน 0.42 ล้านบาท คํ้าประกันโดยเงินฝาก
ประจําของบริ ษทั ตามหมายเหตุ 8
31.5 บริ ษทั มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกัน จํานวน 5 ล้านบาท กับการกีฬาแห่งประเทศไทย
เพื่อประกันรายได้ข้ นั ตํ่า จากการบริ หารสิ ทธิ์ประโยชน์จดั หาผูเ้ ข้าร่ วมสนับสนุน การจัดงานแข่งขัน Air Race 1
World Cup Thailand 2017 ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 001/2560 วันที่ 27 ตุลาคม 2560
(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
(นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา)
(นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา)

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 30 32. ข้ อมูลเกีย่ วกับการดําเนินงานจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานที่นาํ เสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงาน
ได้รับ และสอบทานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงาน และประเมินผลการ
ดําเนินงานของส่ วนงาน ทั้งนี้ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินการของบริ ษทั คือ กรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั
บริ ษทั ดําเนินธุรกิจหลักในส่ วนงานดําเนินงานที่รายงาน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งานกิจกรรม
สื่ อโฆษณา และ
รับจ้างพิมพ์
รวม
จําหน่ายสิ่ งพิมพ์
รายได้จากการขายหรื อการให้บริ การ
ต้นทุนขายหรื อต้นทุนการให้บริ การ
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

683,241,173.22
(375,273,212.59)
307,967,960.63

57,081,089.12
(55,424,072.00)
1,657,017.12

74,595,902.08
(54,433,570.16)
20,162,331.92

814,918,164.42
(485,130,854.75)
329,787,309.67
9,140,130.29
(50,859,208.66)
(112,884,002.35)
(1,275,389.60)
173,908,839.35
(33,736,849.05)
140,171,990.30

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 31 (หน่วย : บาท)
งานกิจกรรม

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สื่ อโฆษณา และ
รับจ้างพิมพ์
จําหน่ายสิ่ งพิมพ์

รายได้จากการขายหรื อการให้บริ การ
624,517,416.62
75,897,421.83
ต้นทุนขายหรื อต้นทุนการให้บริ การ
(319,478,845.85) (69,062,944.98)
กําไรขั้นต้น
305,038,570.77
6,834,476.85
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

52,201,889.49
(46,229,439.69)
5,972,449.80

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)
(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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวม ดังนี้

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์

2560
130,130,230.69
954,766,058.44
1,084,896,289.13

(หน่วย : บาท)
2559
133,480,510.19
584,722,206.15
718,202,716.34

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 32 33. การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับเครื่ องมือทางการเงิน
33.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ วิธีการที่ใช้ ซึ่ งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู ้และวัดมูลค่าที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ และ
หนี้สินทางการเงินแต่ละประเภท ได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.19
33.2 ความเสี่ ยงจากการให้สินเชื่อ
บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริ ษทั มีนโยบายการให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง นอกจากนี้ลูกหนี้ของบริ ษทั ประกอบด้วยลูกหนี้
หลายราย ดังนั้นจึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสี ยหายอย่างเป็ นสาระสําคัญ จากการเก็บหนี้จาํ นวนสู งสุ ดที่บริ ษทั อาจต้อง
สู ญเสี ยจากการให้สินเชื่อ คือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้หกั ด้วยค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะ
การเงิน
33.3 ความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
อาจจะส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด บริ ษทั มีความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากเงินฝาก
ธนาคาร และเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน มีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัว
33.4 ราคายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นรายได้รับล่วงหน้า
ั ญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว และหนี้สินภายใต้สญ
ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ และหนี้สินทางการเงินตามที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 2559 มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
34. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในการบริ หารทางการเงิน คือ การดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการ
ดํารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบการเงินแสดงอัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.46 (2559 : 0.81 )

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 33 35. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ ได้ ใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังไม่ได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ เนื่องจากยังไม่มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่
และอาจเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริ ษทั
ซึ่ งมีผลบังคับใช้กบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2561 มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2560)

การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
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

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 34 มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2560)

กําไรต่อหุน้
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560)

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

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2560)

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 35 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2560)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และหนี้สิน
ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2560)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2560)
สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะ และการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560)
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุ นแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560)
การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560)
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2560)
ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและ
สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
ปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้
(ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560)
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2560)
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2560)
เงินที่นาํ ส่ งรัฐ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั คาดว่าจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั มาเริ่ มถือปฏิบตั ิเมื่อมาตรฐาน
ดังกล่าว มีผลบังคับใช้และการนํามาตรฐานการบัญชีเหล่านี้มาถือปฏิบตั ิจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการ
เงินในงวดที่เริ่ มถือปฏิบตั ิ
36. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจให้เผยแพร่ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

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

