บริษัท กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
(มหาชน) และบริ ษ ทั ย่อ ย (กลุ่ มบริ ษ ทั ) และของเฉพาะบริ ษ ทั กรั งด์ป รี ซ์ อิ น เตอร์ เนชั่น แนล จํากัด (มหาชน)
(บริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู ้
ถือหุน้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงิน
สดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมาย
เหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั กรังด์ปรี ซ์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงานรวม และผลการดําเนิ นงานเฉพาะ
กิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใ นวรรคความ
รับ ผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อ การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิส ระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ที่กาํ หนดโ ดยสภา
วิชาชี พบัญชีใ นส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิ
ตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่
ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ใ นการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

-2เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาใน
บริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ไ ด้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ พร้ อมวิธีการตรวจสอบมีดงั ต่ อไปนี้
การรับรู ้รายได้จากการให้บริ การ และวิธีการตรวจสอบที่สาํ คัญ มีดงั นี้ (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)
เนื่ อ งจากบริ ษ ัท มี รายได้จากการประกอบธุ รกิ จหลัก หลายประเภท ทั้งรายได้จากการขาย และรายได้จากการ
ให้บริ การ ตามที่ไ ด้เปิ ดเผยไว้ใ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.1 ซึ่ งอาจเกิดความผิดพลาดจากการรับรู ้รายได้
ในส่ วนของรายได้จากการให้บริ การแต่ละประเภท มีจุดรับรู ้รายได้ที่แตกต่างกัน และเป็ นรายได้ส่วนใหญ่ จึงมีความ
เสี่ ยงที่บริ ษทั ได้รับข้อมูล และรับรู ้ซ่ ึงรายได้ไ ม่ถูกต้อง ดังนั้นข้าพเจ้าจึงพิจารณาเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู ้รายได้จากการให้บริ การของบริ ษทั โดยการ
 ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้
โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทําความเข้าใจ และเลือกตัวอย่างมาสุ่ มทดสอบการปฏิบตั ิตามการควบคุมที่
บริ ษทั ออกแบบไว้
 สุ่ มตรวจสอบสัญญาและเอกสารประกอบรายการระหว่างปี และช่ วงใกล้สิ้ น รอบระยะเวลาบัญชี เพื่ อ
ตรวจสอบการเกิดขึ้นจริ งของรายการและความถูกต้องของการบันทึกรายการว่าเป็ นไปตามนโ ยบายการ
รับรู ้รายได้ของบริ ษทั
 สอบทานใบลดหนี้ที่บริ ษทั ออกภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี
 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่ข้ ึนของรายการตลอด
รอบระยะเวลาโดยเพาะรายการบัญชีที่ผา่ นใบสําคัญทัว่ ไป
 ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการให้ส่ วนลดที่ไ ด้รับอนุ มตั ิจากผูม้ ีอาํ นาจ สุ่ มทดสอบกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง
และทดสอบความถูกต้องในการคํานวณ

-3ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ใ นรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั
(แต่ไ ม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น) ซึ่งข้าพเจ้า
ได้รับก่อนวันที่ใ นรายงานของผูส้ อบบัญชี และข้อมูลอื่นในรายงานประจําปี ส่ วนที่เหลือ ซึ่ งคาดว่าจะถูกเตรี ยมให้
ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ใ นรายงานของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ไ ด้ใ ห้
ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่าน
และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีส าระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ไ ด้รับจากการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
หากในการปฏิบตั ิงานข้างต้นต่อข้อมูลอื่นที่ขา้ พเจ้าได้รับก่อนวันที่ใ นรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี ข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่า
ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริ งนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่
พบว่ามีเรื่ องดังกล่าวที่ตอ้ งรายงาน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับ ผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการเหล่านี้ โ ดย
ถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณา
ว่าจําเป็ นเพื่ อ ให้ส ามารถจัดทํางบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการที่ ป ราศจากการแสดงข้อ มู ล ที่ ขดั ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องตามความเหมาะสม และ
การใช้เกณฑ์ก ารบัญชี ส ําหรั บ การดําเนิ นงานต่ อ เนื่ อ งเว้นแต่ผูบ้ ริ ห ารมี ความตั้งใจที่ จะเลิ ก กลุ่ มบริ ษทั หรื อ หยุด
ดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ใ นการกํากับดูแลมีหน้าที่ใ นการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั

-4ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ไ ด้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโ ดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ไ ม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้อ ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไ ม่ไ ด้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อ มู ล ที่ ขดั ต่ อ ข้อ เท็จจริ งอัน เป็ นสาระสําคัญที่ มีอ ยู่ไ ด้เสมอไป ข้อ มู ล ที่ ขดั ต่ อ
ข้อ เท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อ ข้อ ผิดพลาดและถื อ ว่ามี ส าระสําคัญเมื่ อ คาดการณ์ อ ย่างสมเหตุส มผลได้ว่า
รายการที่ขดั ต่อ ข้อ เท็จจริ งแต่ละรายการหรื อ ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ การตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขา้ พเจ้าได้ใ ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุแ ละประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
เป็ นเกณฑ์ ใ นการแสดงความเห็ น ของข้า พเจ้า ความเสี่ ยงที่ ไ ม่ พบข้อ มู ล ที่ ขัด ต่ อ ข้อ เท็ จจริ งอัน เป็ น
สาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจ
เกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูล
ที่ไ ม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไ ม่ใ ช่เพื่อวัตถุประสงค์ใ นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
 ประเมินความเหมาะสมของนโ ยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้แ ละความสมเหตุส มผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
 สรุ ปเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี ส ําหรับการดําเนิ นงานต่อ เนื่ อ งของผูบ้ ริ ห ารจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ไ ด้รับ ว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่
อาจเป็นเหตุใ ห้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนิ นงาน
ต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ใ นรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าโ ดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิ จการที่เกี่ ยวข้องหรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็ นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป
ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ไ ด้รับจนถึงวันที่ใ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของ

-5ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ใ นอนาคตอาจเป็นเหตุใ ห้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุด
การดําเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง
การเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใ นรู ปแบบที่ทาํ
ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิ จการภายในกลุ่ม
หรื อกิจกรรมทางธุ รกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ
กําหนดแนวทาง การควบคุมดู แ ล และการปฏิบ ตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับ ผิดชอบแต่
เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่ อ สารกับ ผูม้ ี ห น้าที่ ใ นการกํากับ ดู แ ลในเรื่ อ งต่าง ๆ ที่ ส ําคัญ ซึ่ งรวมถึ งขอบเขตและช่ วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ไ ด้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อ บกพร่ องที่มีนัยสําคัญใน
ระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ใ ห้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ใ นการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็ นอิ ส ระและได้สื่ อ สารกับ ผูม้ ี ห น้าที่ ใ นการกํากับ ดู แ ลเกี่ ยวกับ ความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ อ งอื่ นซึ่ ง
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้า
ใช้เพื่อป้องกันไม่ใ ห้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ อ งที่ สื่ อ สารกับ ผูม้ ี ห น้าที่ ใ นการกํากับ ดู แ ล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ อ งต่ าง ๆ ที่ มีนัยสําคัญมากที่ สุ ดในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ไ ว้ใ นรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ใ ห้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงาน
ของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ไ ด้อย่างสมเหตุส มผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

(นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

-1บริษัท กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สิ นทรัพ ย์

หมายเหตุ

สิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
สิ นค้าคงเหลือ
รวมสิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพ ย์

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16.1

งบการเงินรวม
2561

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

271,015,222.40
366,893,760.35
83,030,464.47
10,255,687.20
731,195,134.42

267,394,004.38
366,893,760.35
82,460,028.57
2,630,771.06
10,255,687.20
729,634,251.56

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

323,300.00
91,000,000.00
400,794.00
32,239,860.10
132,577,836.30
4,429,243.06
5,304,547.14
3,691,706.76
269,967,287.36
1,001,162,421.78

323,300.00
1,602,500.00
91,000,000.00
400,794.00
32,239,860.10
132,577,836.30
4,429,243.06
5,304,547.14
3,691,706.75
271,569,787.35
1,001,204,038.91

5,423,300.00
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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ ……………... เมื่อวันที่ ...............……………
ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็ นความจริ งและถูกต้องทุกประการ
(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
(นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา)
(นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา)

-2บริษัท กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน(ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้อื่น - ค่าหุน้ สามัญ
รายได้รับล่วงหน้า
ส่ วนของหนี้สินระยะยาว
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

หมายเหตุ

17
18
19

19
20

งบการเงินรวม
2561

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

35,837,252.58
146,060,404.67

35,458,047.89
1,602,500.00
143,818,587.20

55,400,781.45
256,639,374.77

10,761,223.57
192,658,880.82

10,761,223.57
191,640,358.66

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

25,074,661.06
25,074,661.06
217,733,541.88

25,074,661.06
25,074,661.06
216,715,019.72

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

-3บริษัท กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน(ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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
ส่ วนเกินทุนจากการจ่าย
โดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2561

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

22

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

21
23

110,561,100.00
285,434,649.17

110,561,100.00
285,434,649.17

110,561,100.00
285,434,649.17

24

30,000,000.00
57,427,110.81
6,019.92
783,428,879.90
1,001,162,421.78

30,000,000.00
58,493,270.02
784,489,019.19
1,001,204,038.91

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

-4บริษทั กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

16.3

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง :
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงิน
ที่ใช้ในการดําเนินงานเป็ นสกุลเงินที่ใช้นาํ เสนองบการเงิน
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หน่วย : หุน้ )

งบการเงินรวม
2561
731,646,751.80
(395,364,556.60)
336,282,195.20
12,721,143.71
(45,429,924.64)
(135,292,696.75)
(203,662.13)
168,077,055.39
(36,564,169.03)
131,512,886.36

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
731,646,751.80 814,918,164.42
(395,364,556.60) (485,130,854.75)
336,282,195.20 329,787,309.67
12,726,852.82
9,140,130.29
(44,703,233.76) (50,859,208.66)
(134,958,937.53) (112,884,002.35)
(203,662.13)
(1,275,389.60)
169,143,214.60 173,908,839.35
(36,564,169.03) (33,736,849.05)
132,579,045.57 140,171,990.30

6,019.92
6,019.92
131,518,906.28

132,579,045.57

140,171,990.30

131,512,886.36
-

132,579,045.57
-

140,171,990.30
-

131,518,906.28
-

132,579,045.57
-

140,171,990.30
-

0.22
600,000,000

0.22
600,000,000

0.28
509,315,068

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

-5บริษัท กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สําหรับปี :
เงินปั นผล
กําไรสําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทุน
ที่ออก
และ
ชําระแล้ว

300,000,000.00

ส่ วนเกิน
มูลค่า
หุน้
สามัญ

285,434,649.17

ส่ วนเกินทุน
จากการจ่าย
โดยใช้หุน้
เป็ นเกณฑ์

110,561,100.00

งบการเงินรวม
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรร
ยังไม่ได้
แล้ว
จัดสรร

30,000,000.00

25

องค์ประกอบอื่น
ของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน
15,913,624.45
-

(89,999,400.00)
131,512,886.36
300,000,000.00

285,434,649.17

110,561,100.00

30,000,000.00

57,427,110.81

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

6,019.92
6,019.92

รวม
ส่ วน
ของ
ผูถ้ ือหุน้

741,909,373.62
(89,999,400.00)
131,512,886.36
6,019.92
783,428,879.90

-6บริษทั กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มทุน
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
เงินปันผล
กําไรสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เงินปันผล
กําไรสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

22
23
25

ทุนที่ออก
และ
ชําระแล้ว
250,000,000.00
50,000,000.00

ส่ วนเกิน
มูลค่า
หุน้ สามัญ
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร(ขาดทุน)สะสม
ส่ วนเกินทุนจาก
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
การจ่ายโดยใช้
หุน้ เป็ นเกณฑ์
110,561,100.00
30,000,000.00
5,741,634.15

285,434,649.17

300,000,000.00

285,434,649.17

110,561,100.00

30,000,000.00

300,000,000.00

285,434,649.17

110,561,100.00

30,000,000.00

25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

(130,000,000.00)
140,171,990.30
15,913,624.45
(89,999,400.00)
132,579,045.57
58,493,270.02

รวม

396,302,734.15
50,000,000.00
285,434,649.17
(130,000,000.00)
140,171,990.30
741,909,373.62
(89,999,400.00)
132,579,045.57
784,489,019.19

-7บริษัท กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรับปรุง
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(กําไร)ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัว่ คราว
หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสู ญ
(โอนกลับ)ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
(โอนกลับ)ประมาณการรับคืนสิ นค้า
ขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าลดลง
ค่าเสื่ อมราคา/ค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการขาย/ตัดจ่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(โอนกลับ)ค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
การเปลีย่ นแปลงในสิ นทรัพ ย์ และหนีส้ ิ นดําเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
(เพิม่ ขึ้น) ลดลง

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

131,512,886.36

132,579,045.57

140,171,990.30

64,750.78

64,750.78

406,015.70
101,775.57
15,979,551.90
(1,477,789.71)
(424,930.14)
946,111.48
13,614,729.33
1,618,917.29
632,813.40
15,000.00

406,015.70
101,775.57
15,979,551.90
(1,477,789.71)
(424,930.14)
946,111.48
13,614,729.33
1,618,917.29
632,813.40
15,000.00

(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
-

(120,129.22)
2,866,164.00
203,662.13
36,564,169.03
202,503,697.90

(120,129.22)
2,866,164.00
203,662.13
36,564,169.03
203,569,857.11

118,122.50
2,540,920.91
1,275,389.60
33,736,849.05
187,718,087.03

64,483,805.01

65,054,240.91

(47,275,299.99)

-

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

-8บริษัท กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

สิ นค้าคงเหลือ(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เพิม่ ขึ้น(ลดลง)
รายได้รับล่วงหน้าเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดรับคืนเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสด(จ่าย)รับคืนเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดรับคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาว
แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายให้กยู้ มื ระยะยาว
แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน

งบการเงินรวม
2561
(5,291,062.55)
5,100,000.00
(6,874,523.97)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(5,291,062.55)
341,009.72
5,100,000.00
(6,874,523.97)
(163,421.75)

(21,864,324.94) (22,243,529.62)
(110,578,970.10) (112,820,787.57)
127,478,621.35 126,494,194.31
(203,662.13)
(203,662.13)
(35,011,405.11) (35,011,405.11)
92,263,554.11
91,279,127.07

(13,266,555.81)
57,402,474.00
184,756,293.20
(1,275,389.60)
(34,077,669.50)
149,403,234.10

(37,140,096.13)
(91,000,000.00)

(37,140,096.13)
(5,000,000.00)
2,369,228.94
(91,000,000.00)

33,532,252.66
1,000,000.00

486,449.00

486,449.00

766,463.00

(531,650.00)
(531,650.00)
2,436,925.94
2,436,925.94
(17,739,463.70) (17,739,463.70)
(910,000.00)
(910,000.00)
(144,397,834.89) (147,028,605.95)

(170,000.00)
221,606.54
(7,279,781.82)
(1,725,715.80)
26,344,824.58

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

-9บริษัท กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
จากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับค่าหุน้ สามัญ
เงินสดจ่ายปันผล
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิม่ ขึ้น
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
ปรับปรุ งผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดสิ้นปี

งบการเงินรวม
2561

(780,934.80)
(89,999,400.00)
(90,780,334.80)
6,019.92

4
4

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(780,934.80)
(89,999,400.00)
(90,780,334.80)
-

(26,755,116.07)
(704,420.66)
335,434,649.17
(130,000,000.00)
177,975,112.44
-

(142,908,595.66) (146,529,813.68)
413,988,568.84 413,988,568.84
(64,750.78)
(64,750.78)
271,015,222.40 267,394,004.38

353,723,171.12
60,265,397.72
413,988,568.84

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิม่ เติม ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

-1บริษทั กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. ข้ อมูลทั่วไป
การจดทะเบียน :
บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) "บริ ษทั " เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่
30 เมษายน 2525 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560
สถานประกอบการ:
สํานักงานใหญ่ เลขที่ 4/299 หมู่ที่ 5 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรี ย ์ เขตบางเขน
กรุ งเทพมหานคร
สาขา 1 เลขที่ 4/137 หมู่ที่ 5 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรี ย ์ เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
สาขา 2 เลขที่ 4/309 หมู่ที่ 5 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรี ย ์ เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
สาขา 3 เลขที่ 4/133 หมู่ที่ 5 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรี ย ์ เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
สาขา 4 เลขที่ 69 หมู่ที่ 2 ตําบลบึงศาล อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ธุรกิจหลัก :
1. ธุรกิจให้บริ การพื้นที่จดั งานแสดงรถยนต์และสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ และจัดกิจกรรม
ส่ งเสริ มการตลาด
2. ธุรกิจให้บริ การโฆษณาในสื่ อสิ่ งพิมพ์ โฆษณาสื่ อโทรทัศน์และเว็บไซต์
3. ธุรกิจผลิตและจําหน่ายหนังสื อ
4. ธุรกิจรับจ้างพิมพ์
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ :
กลุ่มเอี่ยมลําเนา โดยถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 60.85 (2560 : ร้อยละ 63.14)
2. เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
2.1 เกณฑ์การถือปฏิบตั ิ
งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้
โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เรื่ องการจัดทําและส่ งงบการเงินและรายการเกี่ยว
กับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริ ษทั จดทะเบียน พ.ศ. 2560 และแสดงรายการตามประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าลง วันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่ อง กําหนดรายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559
(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
(นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา)
(นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา)

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

-22.2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวม
ก. งบการเงินรวมนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของ บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อยที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่ งบริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จํากัด (มหาชน) ได้ควบคุมนโยบายการเงิน และการดําเนินงานทั้งหมด ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั
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ลักษณะธุรกิจ

ให้บริ การพื้นที่จดั งานแสดงรถยนต์
และสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
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ข. บริ ษทั นํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั มีอาํ นาจในการควบคุม
บริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั สิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ค. งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั
ง. ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวม
นี้แล้ว
จ. ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยส่ วน
ที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนรวม และส่ วนของผูถ้ ือ
หุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3 เกณฑ์การวัดมูลค่า
งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
2.4 สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จดั ทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของบริ ษทั ข้อมูล
ทางการเงินทั้งหมดแสดงเป็ นบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
2.5 การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้วจิ ารณญาณ การประมาณ
และข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชี และการรายงานจํานวนเงินที่
เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

-3ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
ก. การใช้ดุลยพินิจ
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจในการเลือกนโยบายการบัญชี ซึ่ งมีผลกระทบที่มีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินที่รับรู ้ใน
งบการเงิน ซึ่ งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุขอ้ 18
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ข. การประมาณการข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการที่สาํ คัญซึ่ งมีความเสี่ ยงอย่างมีนยั สําคัญที่เป็ นเหตุให้ตอ้ งมีการ
ปรับปรุ งจํานวนเงินที่รับรู ้ในงบการเงิน ซึ่ งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุขอ้ 6
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
หมายเหตุขอ้ 8
มูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับคืนจากสิ นค้าคงเหลือ
หมายเหตุขอ้ 14, 15
ข้อสมมติฐานสําหรับการประมาณการในการคิดลดกระแสเงินสดใน
อนาคต
หมายเหตุขอ้ 14
การประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์
หมายเหตุขอ้ 15
การประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภายใต้สญ
ั ญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
หมายเหตุขอ้ 16
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หมายเหตุขอ้ 20
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หมายเหตุขอ้ 21
การวัดมูลค่าของการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
หมายเหตุขอ้ 31
ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
2.6 การวัดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย หลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้ง
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน และไม่ใช่ทางการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย กําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึง
กลุ่มผูป้ ระเมินมูลค่า ซึ่ งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนยั สําคัญรวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรม
ระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดทางด้านการเงิน
ผูป้ ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุ งการวัดมูลค่าที่มีนยั สําคัญอย่างสมํ่าเสมอ
หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้าหรื อการตั้งราคาผูป้ ระเมินได้
ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุ ปเกี่ยวกับการวัดมูลค่า รวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมว่าเป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในมาตฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
(นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา)
(นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา)

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

-4ประเด็นปั ญหาของการวัดมูลค่าที่มีนยั สําคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั และ บริ ษทั ย่อย
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุด
เท่าที่จะทําได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ตามข้อมูลที่ใช้ในการ
ประเมินมูลค่า ดังนี้
• ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน
อย่างเดียวกัน
• ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลที่สงั เกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ราคาที่สงั เกตได้สาํ หรับ
สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1)
• ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สงั เกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สงั เกตได้)
หากข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ถูกจัดประเภทลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่าโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกัน ตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับตํ่าสุ ดที่มีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติฐาน
ที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้
หมายเหตุขอ้ 5
เงินลงทุนชัว่ คราวในกองทุนเปิ ด
หมายเหตุขอ้ 20
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หมายเหตุขอ้ 33
เครื่ องมือทางการเงิน
2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบ
การเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลัง วันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าว ได้รับการปรับปรุ ง หรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ ง และอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว มาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

-5ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินที่มรี อบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2562
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีจาํ นวนหลาย
ฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ ม ในหรื อหลัง วันที่ 1 มกราคม 2562
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี
และการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งดังกล่าวส่ วนใหญ่จะ
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสัญญาที่ทํากับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่
เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา

เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทาํ กับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้น
สัญญาที่อยูใ่ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นมาตรฐานฉบับนี้ได้กาํ หนดหลักการ 5 ขั้นตอน สําหรับการ
รับรู ้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู ้รายได้ในจํานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่
บริ ษทั คาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับ จากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกําหนดให้กิจการ
ต้องใช้ดุลยพินิจ และพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการ ในแต่ละ
ขั้นตอน
(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
(นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา)
(นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา)

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

-6ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบ
การเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินที่มรี อบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบ
ด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19 การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่ องมือ
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม หรื อราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญา และแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของ
เครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกัน
ความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มนี้มีผลบังคับใช้จะทําให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที่มี
ผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อ งบการเงินในปี ที่เริ่ มนํามาตร
ฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

-73. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
3.1 การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
ก. รายได้จากการให้บริ การพื้นที่จดั งานแสดงสิ นค้า รับรู ้เมื่อให้บริ การเสร็ จ โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาการ
ให้บริ การหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
ข. รายได้จากการบริ การจัดกิจกรรม รับรู ้เมื่อให้บริ การเสร็ จ กรณี การจัดกิจกรรมที่มีระยะเวลานานจะรับรู ้ตาม
วิธีอตั ราส่ วนของงานที่ทาํ เสร็ จ
ค. รายได้บริ การโฆษณาสื่ อสิ่ งพิมพ์ รับรู ้เมื่อมีการวางจําหน่าย รายได้บริ การโฆษณาสื่ อโทรทัศน์และ เว็บไซต์
รับรู ้ตามระยะเวลาที่โฆษณาออกอากาศแล้ว
ง. รายได้จากการให้บริ การรับจ้างพิมพ์ รับรู ้เมื่อให้บริ การเสร็ จ
จ. รายได้จากการขายสิ นค้า รับรู ้เมื่อบริ ษทั ได้โอนความเสี่ ยง และผลตอบแทนที่เป็ นสาระสําคัญของความเป็ น
เจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้า หลังจากหักสิ นค้า
รับคืนและส่ วนลดแล้ว กรณี การขายที่มีเงื่อนไขในการรับคืนสิ นค้าภายในระยะเวลาที่กาํ หนด บริ ษทั จะ
บันทึก ประมาณการรับคืนสิ นค้า ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี
ฉ. รายได้จากการฝากขายสิ นค้ากับผูจ้ ดั จําหน่าย โดยมีเงื่อนไขการรับชําระค่าสิ นค้าเมื่อผูจ้ ดั จําหน่ายได้ขาย
สิ นค้าให้กบั ลูกค้า บริ ษทั จะรับรู ้เมื่อผูจ้ ดั จําหน่ายขายสิ นค้าให้ลูกค้าแล้ว
ช. รายได้จากการบริ การอื่น รับรู ้เมื่อการให้บริ การแล้วเสร็ จ
ซ. รายได้ดอกเบี้ยรับ รับรู ้ตามระยะเวลาที่ควรได้รับ โดยคํานวณจากเงินต้นและอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้
ฌ. รายได้อื่นและค่าใช้จ่าย รับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด และเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีความคล่อง
สู งซึ่ ง ถึงกําหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่นาํ ฝากและไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
3.3 เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินลงทุนชัว่ คราวเป็ นเงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนในระยะเวลาเกิน 3 เดือนแต่ไม่
เกิน 1 ปี แสดงด้วยราคาทุน
เงินลงทุนชัว่ คราวเป็ นตราสารหนี้ ซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ที่อยูใ่ นความต้องการของตลาดซึ่ งถือไว้เพื่อค้า จัดประเภท
เป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียน และแสดงในมูลค่ายุติธรรม กําไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์
ได้บนั ทึกในงบกําไรขาดทุน
3.4 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
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3.5

3.6
3.7

3.8

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ ประมาณการขึ้นจากการเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ใน
การเก็บเงินในอดีต และสถานะปั จจุบนั ของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการวิเคราะห์
อายุหนี้หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู ้ไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ โดยถือเป็ นส่ วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า สิ นค้าสําเร็ จรู ปแสดงมูลค่า
ในราคาทุนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่ วนต้นทุนของวัตถุดิบ และวัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค่าในราคาทุน โดยใช้วธิ ี
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิตที่ใช้ในการแปลงสภาพวัตถุดิบทาง
ตรงให้เป็ นสิ นค้าสําเร็ จรู ป โดยการปั นส่ วนของค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่จะคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงโดยใช้วธิ ี ราคาทุน หักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน หมายถึงอสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรื อจาก
การเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสิ นทรัพย์หรื อทั้งสองอย่าง ซึ่ งแสดงไว้ในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจการ
ที่ดินแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า(ถ้ามี)
อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) โดยราคาทุนรวมถึง
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์อยูใ่ นสถานที่และสภาพที่พร้อมใช้งาน
ค่าซ่อมแซมและค่าบํารุ งรักษา จะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนในระหว่างปี บัญชีที่เกิดรายการขึ้น ส่ วนต้นทุนของการ
ปรับปรุ งสิ นทรัพย์ให้ดีข้ ึนอย่างสําคัญ ต้นทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบของรายการ ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ ตามระยะเวลาที่กาํ หนด บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้ตน้ ทุนดังกล่าวไว้เป็ นส่ วนหนึ่งของราคาตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์ และคิดค่าเสื่ อมราคา ทั้งนี้สาํ หรับกรณี ที่มีการเปลี่ยนแทน และได้บนั ทึกเป็ นส่ วนหนึ่งของ
ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่ วนประกอบที่ถูกเปลี่ยนแทนออก
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-9ค่าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งาน
โดยประมาณของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ซึ่ งพิจารณาแต่ละส่ วนประกอบแยกต่างหากจากกัน เมื่อแต่ละส่ วน
ประกอบนั้นมีสาระสําคัญ และประมาณการอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
จํานวนปี
20
อาคาร
3 - 20
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
5, 10
เครื่ องจักร
2 - 10
เครื่ องมือเครื่ องใช้
5, 10
เครื่ องตกแต่ง
2 - 10
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
5, 7, 10
ยานพาหนะ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
3.9 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยซื้ อมา และมีอายุการใช้งานจํากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่าย
สะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า(ถ้ามี)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนถูกตัดจําหน่ายและบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ดังนี้
ก. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัดจ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
นับจากวันที่อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน ภายในระยะเวลา 10 ปี
ข. ค่าลิขสิ ทธิ์ นิตยสาร ตัดจ่ายตามจํานวนเล่มนิตยสารตามที่ระบุไว้ในสัญญาลิขสิ ทธิ์ โดยขึ้นอยูก่ บั จํานวนเล่ม
ที่ผลิตในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ภายใต้ระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาลิขสิ ทธิ์ แต่ละฉบับ
ไม่มีการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อยูร่ ะหว่างพัฒนา
3.10 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยพิจารณาการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เงินลงทุนระยะยาวอื่น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน สิ นค้าบาร์ เทอร์ และค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า เมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์น้ นั จะเกิดการด้อยค่า
โดยพิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หากมีราคาตํ่ากว่าราคาตามบัญชี ถือว่าสิ นทรัพย์น้ นั
เกิดการด้อยค่า ซึ่ งจะรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าดังกล่าวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และจะบันทึกกลับราย
การจากการด้อยค่า เมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ การด้อยค่านั้นไม่มีอยูอ่ ีกต่อไป หรื อยังคงมีอยูแ่ ต่เป็ นไปในทางที่ลดลงมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หมายถึงราคาขายสุ ทธิ หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
และจะประมาณจากสิ นทรัพย์แต่ละรายการ หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
(นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา)
(นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา)
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3.11 สัญญาเช่าระยะยาว - สัญญาเช่าการเงิน
สิ นทรัพย์ที่เช่า
การเช่าซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้รับส่ วนใหญ่ของความเสี่ ยง และผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สิน
ที่เช่านั้นๆ ได้จดั ประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ได้มาโดยทําสัญญาเช่าการเงินบันทึก
เป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม หรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จาํ นวน
ใดจะตํ่ากว่า หักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชาํ ระจะแยกเป็ นส่ วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายทาง
การเงิน และส่ วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญาเพื่อทําให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สาํ หรับยอดคงเหลือ
ของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ต้นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดียวกัน บันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าว เกิดขึ้น
ยกเว้น ในกรณี ที่มีการบันทึกเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ่งของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา
ก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนที่จะนํามาใช้เองหรื อเพื่อขาย ดอกเบี้ยซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของค่างวดตาม
สัญญาเช่าการเงินบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยใช้วธิ ี อตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
3.12 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ก. ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั ตามจํานวนที่ตอ้ งจ่ายในแต่ละงวดเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และคํานวณภาษีเงินได้ตามที่กาํ หนดไว้ในประมวลรัษฎากร
ข. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์ และหนี้สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์ และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น
โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ
และรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษี
ที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี และผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
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- 11 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานและจะปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะไม่มี
กําไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์

3.13

3.14

3.15

3.16

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยว
ข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุน้ ที่แสดงไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นกําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน ซึ่ งคํานวณโดยการหารยอดกําไร
สําหรับปี ด้วยจํานวนหุน้ สามัญที่ออกจําหน่าย และเรี ยกชําระแล้วถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ประมาณการทางบัญชี
การจัดทํางบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ประมาณการ และการตั้งข้อ
สมมติฐานบางประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงิน และการเปิ ดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ซึ่ งผลที่เกิดขึ้นจริ งภายหลังอาจแตกต่างไปจากจํานวนเงินที่ประมาณไว้
ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการ
อนุมานในปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
จะสู ญเสี ยทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชําระภาระผูกพันดังกล่าว และสามารถประมาณจํานวน
ภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ก. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งเป็ นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กาํ หนด
การจ่ายสมทบไว้แล้ว สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจากสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และได้รับการบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนภายนอกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับ
เงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงาน และเงินสมทบจากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
ข. ผลประโยชน์ของพนักงาน
ภาระผูกพันของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเกี่ยวกับผลประโยชน์หลังออกจากงาน ได้บนั ทึกในงบการเงินด้วยวิธี
คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้( Projected Unit Credit Method ) ซึ่ งคํานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประ
กันภัยที่ได้รับอนุญาตโดยใช้เทคนิคการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial Technique)
อันเป็ นประมาณการจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่า

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 12 จะต้องจ่ายในอนาคต และคํานวณคิดลดโดยใช้อตั ราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่มีกาํ หนดเวลาใกล้เคียง
กับระยะเวลาของหนี้สินดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดที่ คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนั้นประมาณ
การจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อายุงาน และปั จจัยอื่น กําไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการ จะรับรู ้รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้นส่ วนค่า
ใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงานจะบันทึกใน กําไรหรื อขาดทุน เพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอด
ระยะเวลาของการจ้างงาน
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติผา่ นร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
ฉบับใหม่ ซึ่ งได้กาํ หนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี เลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างที่ทาํ งานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไป
ให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าอัตราสุ ดท้าย 400 วัน อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติ คุม้ ครองแรงงานฉบับ
ใหม่ดงั กล่าว อยูร่ ะหว่างรอประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ดังนั้นบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะบันทึกผลกระทบ
จากพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ เมื่อมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย
3.17 การแปลงค่างบการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ก. สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาํ เสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของบริ ษทั ย่อย ถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลัก
ที่บริ ษทั ดําเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงิน
ที่ใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาํ เสนองบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ข. รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ
วันที่เกิดรายการ หรื อวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจาก
การรับหรื อ จ่ายชําระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสิ นทรัพย์ และหนี้สินที่เป็ นตัวเงิน
ต่างประเทศได้บนั ทึกไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการรับรู ้รายการกําไรหรื อขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น องค์ประกอบ
ของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกําไรหรื อขาดทุนนั้นจะรับรู ้ไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วย ในทางตรงข้าม
หากมีการรับรู ้กาํ ไร หรื อขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกําไรหรื อขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลก
เปลี่ยนทั้งหมดของกําไรหรื อขาดทุนนั้นจะรับรู ้ไว้ในกําไรขาดทุนด้วย
ค. บริ ษทั ย่อย
การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษทั ย่อย (ที่มิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุ นแรง)
ซึ่ งมีสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้นาํ เสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้นาํ
เสนองบการเงินดังนี้
(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
(นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา)
(นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา)

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 13 • สิ นทรัพย์และหนี้สินที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอัตราปิ ด ณ วันที่ของแต่ละ
งบแสดงฐานะการเงินนั้น
• รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกําไรขาดทุนแปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ย
• ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
3.18 รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงิน และเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็ น
เงินบาทโดยใช้อตั ราปิ ด ณ วันนั้น กําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในงบกําไรขาดทุน
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่ งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่ งบันทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
3.19 เครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงินที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วยเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย เงินลงทุนระยะยาวอื่น เงินให้กยู้ มื
ระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น รายได้รับล่วงหน้า และหนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงิน นโยบายการบัญชีเกณฑ์การรับรู ้ และการวัดมูลค่าสําหรับแต่ละรายการได้มีการเปิ ดเผยแยกตามแต่ละ
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
3.20 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน กับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั
หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั
รวมถึงบริ ษทั ที่ทาํ หน้าที่ถือหุน้ บริ ษทั ย่อย และกิจการที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยง ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
และมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการ หรื อพนักงานของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแต่ละรายการ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคํานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย

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

งบการเงินรวม
2561
3,677,936.00
381,132.47
266,804,352.52
151,801.41
271,015,222.40

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
109,889.25
120,424.25
381,132.47
88,598.98
266,751,181.25
413,638,544.16
151,801.41
141,001.45
267,394,004.38
413,988,568.84

บริ ษทั มีวงเงินเบิกเกินบัญชี จํานวน 23.00 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MOR ต่อปี และวงเงินกูย้ มื ระยะสั้นจํานวน 25 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี วงเงินกูย้ มื ดังกล่าวคํ้าประกันโดยจดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างบางส่ วนกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั
ตามหมายเหตุ 14.2 ณ วันสิ้ นงวดบริ ษทั ไม่ได้ใช้วงเงินดังกล่าว
5. เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชัว่ คราวในกองทุนเปิ ด
เงินฝากประจําประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้ นระยะเวลา
รวม

งบการเงินรวม
2561
366,893,760.35
366,893,760.35

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
218,546,841.26
366,893,760.35
111,612,838.66
366,893,760.35
330,159,679.92

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีเงินลงทุนในกองทุนเปิ ดไทยพาณิ ยช์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส และมีเงินฝากประจํา
ประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้ นระยะเวลา อายุ 10 เดือน ถึง 12 เดือน กับสถาบันการเงิน 2 แห่ง อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.90 - 1.50 ต่อปี
(2560 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.90 - 1.48 ต่อปี )

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 15 -

รายการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนชัว่ คราวในกองทุนเปิ ดที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้

ยอดยกมาต้นปี
เงินลงทุนเพิ่ม
จําหน่ายออก
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ยอดคงเหลือสิ้ นปี

งบการเงินรวม
2561
218,546,841.26
285,000,000.00
(506,070,817.67)
2,523,976.41
-

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
218,546,841.26
285,000,000.00
310,000,000.00
(506,070,817.67) (92,000,000.00)
2,523,976.41
546,841.26
218,546,841.26

6. ลูกหนีก้ ารค้า และลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
2561
ลูกหนี้การค้า :
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 29.3.ก)
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและกิจการอื่น
เช็ครับล่วงหน้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อรับคืนสิ นค้า
สุ ทธิ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น :
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 29.3.ก)
รายได้คา้ งรับ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

705,712.62
35,455,682.25
2,475,106.76
38,636,501.63
(5,451,132.79)
(1,829,148.23)
31,356,220.61

705,712.62
35,455,682.25
2,475,106.76
38,636,501.63
(5,451,132.79)
(1,829,148.23)
31,356,220.61

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

1,221,744.86
14,204,046.11

1,301,223.61
14,204,046.11

80,250.00
9,483,784.69

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 16 -

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินประกัน
อื่นๆ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ :
รายได้คา้ งรับ
เงินประกัน
สุ ทธิ
รวม

งบการเงินรวม
2561
44,183,819.76
5,073,830.00
1,523,513.41
66,206,954.14

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
43,533,905.11
11,954,579.41
5,073,830.00
7,087,559.63
1,523,513.41
1,796,064.71
65,636,518.24
30,402,238.44

(9,532,710.28)
(5,000,000.00)
(14,532,710.28)
51,674,243.86
83,030,464.47

(9,532,710.28)
(5,000,000.00)
(14,532,710.28)
51,103,807.96
82,460,028.57

บริ ษทั มีลูกหนี้การค้า แยกตามอายุหนี้ดงั นี้

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

งบการเงินรวม
2561
26,719,486.04

30,402,238.44
156,619,047.10

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
26,719,486.04
32,070,387.04

6,465,882.80
803,690.95
4,647,441.84
38,636,501.63

6,465,882.80
803,690.95
4,647,441.84
38,636,501.63

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

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้
5,482,080.88
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญต้นปี
เพิ่มขึ้น
15,979,551.90
หนี้สูญที่ตดั จําหน่ายระหว่างปี
(81,545.49)
หนี้สูญที่ได้รับคืนระหว่างปี
(1,396,244.22)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญสิ้ นปี
19,983,843.07

5,482,080.88
15,979,551.90
(81,545.49)
(1,396,244.22)
19,983,843.07

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

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 17 7. เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้นแก่ บริษทั ย่ อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย จํานวน 2.63 ล้านบาท โดยมีตวั๋ สัญญาใช้เงินมื่อทวงถาม
เป็ นหลักฐาน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.65 ต่อปี ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน ตามหมายเหตุ 29.3 ข.
8. สินค้าคงเหลือ

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
งานระหว่างทํา
วัตถุดิบ
หัก การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2561
4,115,122.77
2,535,321.41
6,646,862.23
13,297,306.41
(3,041,619.21)
10,255,687.20

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
4,115,122.77
3,093,904.44
2,535,321.41
2,449,115.56
6,646,862.23
2,463,223.86
13,297,306.41
8,006,243.86
(3,041,619.21)
(2,095,507.73)
10,255,687.20
5,910,736.13

รายการเคลื่อนไหวของการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้

ยอดยกมาต้นปี
เพิ่มขึ้น
ยอดคงเหลือสิ้ นปี

งบการเงินรวม
2561
2,095,507.73
946,111.48
3,041,619.21

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2,095,507.73
1,555,529.96
946,111.48
539,977.77
3,041,619.21
2,095,507.73

9. เงินฝากสถาบันการเงินที่มภี าระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั นําเงินฝากประจําธนาคาร 2 แห่ง รวมจํานวน 0.32 ล้านบาท เป็ นหลักประกันให้ธนาคาร
ออกหนังสื อคํ้าประกันในการใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง และคํ้าประกันค่าฝากส่ งไปรษณี ยเ์ ป็ นรายเดือนกับ บริ ษทั
ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด ตามหมายเหตุ 31.6 (2560 : 0.42 ล้านบาท)

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 18 10. เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อบริ ษทั

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
USD
บาท

GPI Myanmar Co.,Ltd.
รวม

50,000

1,602,500.00
1,602,500.00

ราคาทุน

สัดส่ วนเงิน
ลงทุน

USD

100

50,000

บาท
1,602,500.00
1,602,500.00

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2561 ได้อนุมตั ิให้บริ ษทั เข้าลงทุนในบริ ษทั
GPI Myanmar Co.,Ltd. ซึ่ งบริ ษทั ดังกล่าวได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 และจากการเข้าลงทุนดังกล่าว
ทําให้บริ ษทั GPI Myanmar Co.,Ltd. มีสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 28 พฤศจิกายน 2561
11. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีเงินฝากประจํา ประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้ นระยะเวลา อายุ 14 เดือน กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
จํานวน 91.00 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.60 ต่อปี
12. เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่ บุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีเงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน จํานวน 0.40 ล้านบาท กําหนดชําระคืนภายในระยะเวลา 2 ปี
โดยหักจากเงินเดือนและค่าจ้างรายเดือน และไม่คิดดอกเบี้ยตามเงื่อนไขสวัสดิการพนักงาน (2560 : 0.36 ล้านบาท) ตาม
หมายเหตุ 29.3 ค.
13. อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
บริ ษทั มีที่ดินเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนราคาตามบัญชี จํานวน 32.24 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีราคา
ยุติธรรมซึ่ งใช้ราคาซื้ อขายที่ดินบริ เวณใกล้เคียง จํานวน 49.64 ล้านบาท (2560 : 47.16 ล้านบาท)

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 19 14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย : บาท)
ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ซื้ อ
ตัดจําหน่าย/ตัดจ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ตัดจําหน่าย/ตัดจ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

อาคาร

61,868,013.23
4,550,000.00
66,418,013.23
66,418,013.23

ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

เครื่ องตกแต่ง

งบการเงินรวม
เครื่ องจักร
เครื่ องมือ
เครื่ องใช้

เครื่ องใช้
สํานักงาน

ยานพาหนะ

94,676,393.71
94,676,393.71

7,995,872.94
2,032,258.62
(54,899.18)
9,973,232.38

6,848,832.45
403,001.43
0.00
7,251,833.88

53,436,697.32
40,500.00
(16,779,229.06)
36,697,968.26

11,415,193.01
2,435,547.33
(11,500.00)
13,839,240.34

26,597,428.07
3,435,063.73
(873,747.48)
29,158,744.32

35,827,130.78
2,772,000.00
38,599,130.78

66,038,916.87
1,798,870.92
67,837,787.79

3,887,806.04
988,185.73
4,875,991.77

5,390,163.99
508,199.05
5,898,363.04

47,733,534.35
1,663,437.14
(12,789,019.14)
36,607,952.35

3,560,822.92
1,964,625.96
(11,499.00)
5,513,949.88

19,938,780.01
2,907,034.65
(863,014.35)
21,982,800.31

21,985,306.64
2,307,057.47
24,292,364.11

26,838,605.92

5,097,240.61

1,353,470.84

90,015.91

8,325,290.46

7,175,944.01

14,306,766.67

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี 2561

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
2,972,488.65
2,972,488.65
2,972,488.65

รวม

298,665,561.51
15,668,371.11
(17,719,375.72)
296,614,556.90
168,535,330.82
12,137,410.92
(13,663,532.49)
167,009,209.25
132,577,836.30
12,137,410.92

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 20 (หน่วย : บาท)
ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื้ อ
ตัดจําหน่าย/ตัดจ่าย
รับโอน
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื้ อ
ตัดจําหน่าย/ตัดจ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ตัดจําหน่าย/ตัดจ่าย
รับโอน
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ตัดจําหน่าย/ตัดจ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

อาคาร

61,868,013.23
61,868,013.23
4,550,000.00
66,418,013.23

ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

เครื่ องตกแต่ง

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องจักร
เครื่ องมือ
เครื่ องใช้

เครื่ องใช้
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

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

6,759,625.96
1,286,494.01
(50,247.03)
7,995,872.94
2,032,258.62
(54,899.18)
9,973,232.38

6,653,543.45
196,189.00
(900.00)
6,848,832.45
403,001.43
7,251,833.88

54,002,874.26
189,863.00
(418,976.15)
(337,063.79)
53,436,697.32
40,500.00
(16,779,229.06)
36,697,968.26

7,498,603.31
3,607,392.57
(46,200.00)
355,397.13
11,415,193.01
2,435,547.33
(11,500.00)
13,839,240.34

24,076,829.49
2,947,229.58
(426,631.00)
26,597,428.07
3,435,063.73
(873,747.48)
29,158,744.32

36,309,621.54
(482,490.76)
35,827,130.78
2,772,000.00
38,599,130.78

64,408,557.75
1,798,870.92
(168,511.80)
66,038,916.87
1,798,870.92
67,837,787.79

3,133,251.75
754,554.29
3,887,806.04
988,185.73
4,875,991.77

4,857,874.96
532,844.87
(555.84)
5,390,163.99
508,199.05
5,898,363.04

46,539,708.03
1,864,582.95
(361,269.73)
(309,486.90)
47,733,534.35
1,663,437.14
(12,789,019.14)
36,607,952.35

1,684,197.19
1,613,330.83
(46,192.00)
309,486.90
3,560,822.92
1,964,625.96
(11,499.00)
5,513,949.88

18,114,877.97
2,232,300.75
(408,398.71)
19,938,780.01
2,907,034.65
(863,014.35)
21,982,800.31

19,907,380.11
2,266,749.84
(188,823.31)
21,985,306.64
2,307,057.47
24,292,364.11

-

158,645,847.76
11,063,234.45
(1,173,751.39)
309,486.90
(309,486.90)
168,535,330.82
12,137,410.92
(13,663,532.49)
167,009,209.25

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

66,418,013.23

26,838,605.92

5,097,240.61

1,353,470.84

90,015.91

8,325,290.46

7,175,944.01

14,306,766.67

-

2,972,488.65
2,972,488.65

รวม

2,972,488.65

292,126,357.95
8,227,168.16
(1,706,297.94)
355,397.13
(337,063.79)
298,665,561.51
15,668,371.11
(17,719,375.72)
296,614,556.90

132,577,836.30

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี 2560

11,063,234.45

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี 2561

12,137,410.92
(ลงชื่อ)………………..…...................................................... ……………………………………………กรรมการ
(นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา)
(นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา)

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 21 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

14.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ราคาตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมซึ่งได้รับ
การคิดค่าเสื่ อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว แต่ยงั คงใช้งานอยูม่ ี จํานวน 110.14 ล้านบาท (2560 : 110.89 ล้านบาท)
14.2 ณ 31 ธันวาคม 2561 ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างบางส่ วน มูลค่าตามบัญชีจาํ นวน 42.49 ล้านบาท นําไปใช้เป็ น
หลักประกันสําหรับเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (2560 : 43.25 ล้านบาท)
ตามหมายเหตุ 4
14.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยานพาหนะซึ่งได้มาตามสัญญาเช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชี จํานวน
1.31 ล้านบาท ตามหมายเหตุ 19
15. สิ นทรัพ ย์ ไม่ มตี ัวตน
(หน่วย : บาท)
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิม่ ขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 2561

5,876,885.80
980,400.00
6,857,285.80
2,764,332.33
992,710.41
3,757,042.74
3,100,243.06

งบการเงินรวม
โปรแกรม
ระหว่างติดตั้ง

รวม

484,608.00
1,329,000.00

6,361,493.80
2,309,400.00

(484,608.00)

(484,608.00)

1,329,000.00

8,186,285.80

1,329,000.00

2,764,332.33
992,710.41
3,757,042.74
4,429,243.06
992,710.41

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 22 (หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิม่ ขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 2560
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 2561

4,085,050.00
1,791,835.80
5,876,885.80
980,400.00
6,857,285.80
1,696,172.17
1,068,160.16
2,764,332.33
992,710.41
3,757,042.74
3,112,553.47
3,100,243.06

รวม

484,608.00
484,608.00
1,329,000.00

4,569,658.00
1,791,835.80
6,361,493.80
2,309,400.00

(484,608.00)

(484,608.00)

1,329,000.00

8,186,285.80

484,608.00
1,329,000.00

1,696,172.17
1,068,160.16
2,764,332.33
992,710.41
3,757,042.74
3,597,161.47
4,429,243.06
1,068,160.16
992,710.41

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 23 16. ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี / ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
16.1 สิ นทรัพย์ และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีภายหลังจากการนํามาหักกลบลบกันตามความเหมาะสม
ได้แสดงรวมไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน มีรายละเอียดดังนี้

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี / ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2561
5,623,256.06
(318,708.92)
5,304,547.14

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
5,623,256.06
4,860,800.96
(318,708.92)
(807,386.04)
5,304,547.14
4,053,414.92

16.2 รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ตามที่แสดงในงบการเงินรวม และ
งบการเงินเฉพาะกิจการ ที่เกิดขึ้นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่
1 มกราคม
2561

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

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น
(รายจ่าย)/
รายได้ใน
กําไร
หรื อขาดทุน

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

419,101.55
4,441,699.42
4,860,800.97

189,222.31
573,232.79
762,455.10

608,323.86
5,014,932.21
5,623,256.07

(81,203.14)
(687,347.11)
(38,835.80)
(807,386.05)

81,203.14
455,268.87
(47,794.89)
488,677.12

(232,078.24)
(86,630.69)
(318,708.93)

4,053,414.92

1,251,132.22

5,304,547.14

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 24 (หน่วย : บาท)
ณ วันที่
1 มกราคม
2561

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น
ณ วันที่
(รายจ่าย)/
31 ธันวาคม
รายได้ใน
2561
กําไร
หรื อขาดทุน

419,101.55
4,441,699.42
4,860,800.97

189,222.31
573,232.79
762,455.10

608,323.86
5,014,932.21
5,623,256.07

(81,203.14)

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

81,203.14
455,268.87
(47,794.89)
488,677.12

(232,078.24)
(86,630.69)
(318,708.93)

4,053,414.92

1,251,132.22

5,304,547.14

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 25 (หน่วย : บาท)
ณ วันที่
1 มกราคม
2560

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น
ณ วันที่
(รายจ่าย)/
31 ธันวาคม
รายได้ใน
2560
กําไร
หรื อขาดทุน

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

107,995.56
508,184.18
616,179.74

419,101.55
4,441,699.42
4,860,800.97

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

(81,203.14)
698,582.63
(18,280.83)
599,098.66

(81,203.14)
(687,347.11)
(38,835.80)
(807,386.05)

2,838,136.52

1,215,278.40

4,053,414.92

16.3 ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2561
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

37,815,301.25

37,815,301.25

34,952,127.45

(1,251,132.22)
36,564,169.03

(1,251,132.22)
36,564,169.03

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

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 26 16.4 รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้สามารถ
แสดงได้ ดังนี้

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
บวก ขาดทุนที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี - บริ ษทั ย่อย
คงเหลือ
อัตราภาษีร้อยละ
จํานวนภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ :
รายได้(รายจ่าย)ที่เกณฑ์บญั ชีต่างจากเกณฑ์ภาษี
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
รายจ่ายที่ไม่สามารถนํามาหักภาษีได้
รายจ่ายที่หกั ได้เพิ่ม
หนี้สงสัยจะสู ญโอนกลับ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ ง

งบการเงินรวม
2561
168,077,055.39
1,066,159.21
169,143,214.60
20
33,828,642.92
146,588.47

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
169,143,214.60
173,908,839.35
169,143,214.60
173,908,839.35
20
20
33,828,642.92
34,781,767.87

3,045,168.07
(440,967.16)
(15,263.27)
2,735,526.11

3,045,168.07
(440,967.16)
(15,263.27)
2,735,526.11

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

36,564,169.03
21.62

36,564,169.03
21.62

33,736,849.05
19.40

-

146,588.47
-

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 27 17. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
2561
เจ้าหนี้ การค้า :
เจ้าหนี้ การค้า - บุคคลและกิจการอื่น
เช็คจ่ายล่วงหน้า
เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น :
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บุคคลและกิจการอื่น
เจ้าหนี้ กรมสรรพากร
ภาษีขายรอเรี ยกเก็บ
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอนําส่ ง
อื่น ๆ
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

9,607,073.33
801,628.69
10,408,702.02

9,607,073.33
801,628.69
10,408,702.02

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

7,793,711.58
8,804,575.75
2,092,646.11
3,123,094.96
3,614,522.16
25,428,550.56
35,837,252.58

7,465,592.29
8,804,575.75
2,092,646.11
3,123,094.96
3,563,436.76
25,049,345.87
35,458,047.89

14,922,708.47
4,173,387.86
8,388,137.79
2,939,643.12
532,976.77
30,956,854.01
55,400,781.45

18. รายได้ รับล่วงหน้ า

รายได้รับล่วงหน้าค่าบริ การพื้นที่งานมอเตอร์โชว์
รายได้รับล่วงหน้าค่าบริ การจัดกิจกรรม
รายได้รับล่วงหน้าอื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
2561
145,906,772.67
153,632.00
146,060,404.67

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
143,664,955.20 256,137,295.75
250,000.00
153,632.00
252,079.02
143,818,587.20 256,639,374.77

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 28 19. หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน

หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2561
-

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
780,934.80
(780,934.80)
(หน่วย : บาท)

ภายใน 1 ปี
หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน
มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงิน
ขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย
2561
2560
2561
2560
813,265.03
780,934.80
(32,330.23)
780,934.80
780,934.80

สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน ประกอบด้วย

ยานพาหนะ
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2561
-

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2,802,462.45
(1,488,378.64)
1,314,083.81

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 29 20. ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
20.1 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงาน มีดงั นี้

ยอดยกมาต้นปี
ต้นทุนบริ การงวดปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือสิ้ นปี

งบการเงินรวม
2561
22,208,497.06
2,119,294.00
746,870.00
25,074,661.06

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
22,208,497.06
19,667,576.15
2,119,294.00
2,063,345.00
746,870.00
667,139.00
(189,563.09)
25,074,661.06
22,208,497.06

20.2 ค่าใช้จ่ายผลประโยน์พนักงานที่รับรู ้ในรายการต่อไปนี้ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้

ต้นทุนผลิตและบริ การ
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

งบการเงินรวม
2561
1,539,891.00
256,596.00
1,069,670.00
2,866,157.00

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
1,539,891.00
1,485,764.00
256,596.00
242,920.00
1,069,670.00
1,001,800.00
2,866,157.00
2,730,484.00

20.3 ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงานของบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 (แสดงโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก) ดังนี้
อัตราคิดลด
ร้อยละ 3.07
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
ร้อยละ 10.59
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (ขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาการทํางานของพนักงาน)
ร้อยละ 0 - 24.00
อัตรามรณะ ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2551
ร้อยละ 100.00
อัตราการทุพพลภาพ(ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2551)
ร้อยละ 10.00

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 30 20.4 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้อง ในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่
อาจเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆคงที่จะมีผลกระทบต่อภาระ
ผูกพันผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้เป็ นจํานวนเงิน ดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2561
เพิ่มขึ้น
ลดลง
(1,037,146.00)
1,105,265.00
1,349,991.00
1,270,454.00
(1,563,647.00)
1,684,655.00

อัตราคิดลด(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.50)
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.50)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.50)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
อัตราคิดลด(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.50)
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.50)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.50)

2560

เพิ่มขึ้น
(1,037,146.00)

ลดลง
1,105,265.00

เพิ่มขึ้น
(1,015,354.00)

ลดลง
1,084,640.00

1,349,991.00

1,270,454.00

1,201,849.00

(1,132,482.00)

(1,563,647.00)

1,684,655.00

(1,394,109.00)

1,499,616.00

แม้วา่ การวิเคราะห์น้ ี ไม่ได้คาํ นึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการ
ดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.1.6 ข บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะบันทึกผลกระทบจาก
พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่เมื่อมีการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ซึ่ งอาจจะมีผลบังคับ
ใช้ในปี 2562 ปัจจุบนั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างจัดทําประมาณการหาผลกระทบดังกล่าว

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 31 21. ส่ วนเกินทุนจากการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
ปี 2558 และ 2557 ผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่รายหนึ่ งของบริ ษทั ได้ทาํ การขายหุ น้ ส่ วนตัวให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ รายใหม่ จํานวน 2 ล้านหุ น้
และ 47.91 ล้านหุ น้ ตามลําดับ รวมทั้งหมด 49.91 ล้านหุ น้ ในราคาหุ น้ ละ 0.60 บาท ซึ่ งตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมโดยบริ ษทั ได้
รับรู ้ส่วนต่างของราคาขายและราคายุติธรรมไว้ในบัญชีส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ แสดงไว้ในส่ วน
ของผูถ้ ือหุ น้
22. ทุนเรื อนหุ้น
เมื่อวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 บริ ษทั ได้เสนอขายหุ น้ ที่ออกใหม่ต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรกจํานวน 100 ล้านหุ น้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เป็ นจํานวนเงิน 50.00 ล้านบาท ราคาเสนอขายหุ น้ ละ 3.50 บาท เป็ นจํานวนเงิน 350.00
ล้านบาท บริ ษทั ได้รับชําระค่าหุ น้ แล้วเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 และได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนทุนที่ชาํ ระเต็มแล้ว
จํานวน 300.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
23. ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้นสามัญ
จากการกําหนดราคาเสนอขายหุ น้ แก่ประชาชนในครั้งแรก จํานวน 100 ล้านหุ น้ ในราคาหุ น้ ละ 3.50 บาท จากราคาที่ตราไว้
หุ น้ ละ 0.50 บาท ทําให้มีส่วนเกินมูลค่าหุ น้ จํานวน 300.00 ล้านบาท ซึ่ งสุ ทธิ จากค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการจําหน่ายหุ น้
จํานวน 285.43 ล้านบาท
24. สํ ารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมายไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมี
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลได้

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 32 25. เงินปันผล
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2561 มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
จากผลการดําเนิ นงานส่ วนที่เหลือสําหรับเดือนกันยายน 2560 - มีนาคม 2561 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ สามัญ จํานวน 600 ล้านหุ น้
ในอัตราหุ น้ ละ 0.15 บาท เป็ นจํานวน 90.00 ล้านบาท โดยบริ ษทั จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจําปี มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผล จากผลการดําเนิ นงานเดือน
มกราคม - กันยายน 2560 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ สามัญ จํานวน 500 ล้านหุ น้ อัตราหุ น้ ละ 0.26 บาท รวมจํานวน 130 ล้านบาท
ซึ่ งบริ ษทั ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวครบถ้วนแล้วในระหว่างปี ดังนี้
ครั้งที่ 1 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อัตราหุ น้ ละ 0.14 บาท เป็ นจํานวน 70.00 ล้านบาท ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
ครั้งที่ 2 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อัตราหุ น้ ละ 0.12 บาท เป็ นจํานวน 60.00 ล้านบาท ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560
26. ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริ ษทั ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จํากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการในฐานะผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้กบั กรรมการเฉพาะในฐานะผูบ้ ริ หารและ
ให้กบั ผูบ้ ริ หารตามนิ ยามในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 งชีพพนักงาน
บริ ษทั และพนักงานบริ ษทั ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
โดยบริ ษทั และพนักงานจะจ่ายเงินสมทบ และเงินสะสมเข้ากองทุนเป็ นรายเดือน ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน และ
จะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ บริ หาร
โดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนทิสโก้ จํากัด
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน จํานวน 3.52 ล้านบาท
(2560 : 3.55 ล้านบาท)

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 33 28. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา
วัตถุดิบใช้ไป
ค่าจ้างทําของ เพลท ต้นฉบับ อาร์ตเวิค เข้าเล่ม และอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร (ตามหมายเหตุ 29.2 จ.)
ค่าเช่าและบริ การสถานที่จดั กิจกรรม
ค่าตกแต่งสถานที่จดั กิจกรรม
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์
ค่าจ้างบุคคลภายนอกจัดกิจกรรม
ค่าติดตั้งรื้ อถอนระบบไฟฟ้า
ค่าเสื่ อมราคา/ค่าตัดจําหน่าย

งบการเงินรวม
2561
(1,107,424.18)
22,487,031.17
27,576,140.73
119,291,718.52
38,537,621.12
109,073,921.12
48,986,589.80
24,226,401.72
29,148,571.74
12,125,210.00
13,130,121.33

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(1,107,424.18)
34,819.31
22,487,031.17
27,806,359.14
27,576,140.73
32,849,344.66
119,268,844.05 131,735,452.09
38,537,621.12
34,890,000.33
109,073,921.12 111,862,931.31
48,986,589.80
52,815,203.60
23,499,710.84
26,622,926.40
29,148,571.74 103,125,200.09
12,125,210.00
12,521,940.00
13,130,121.33
12,131,394.61

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 34 29. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
29.1 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สรุ ปได้ดงั นี้
ชื่อบริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ
แอนด์ วอเทอร์สปอร์ทคลับ จํากัด
บริ ษทั ยาชิโยดา จํากัด
GPI Myanmar Co.,Ltd.
กรรมการ / ผูถ้ ือหุ น้
ผูบ้ ริ หารสําคัญ

รายการธุรกิจที่สาํ คัญ
ให้บริ การพื้นที่จดั งานแสดง และบริ การสาธารณูโภค
รับจ้างพิมพ์งาน
รับจ้างโฆษณา
บริ การจัดทํา ART WORK
ให้เช่าพื้นที่สาํ นักงาน
ดอกเบี้ยรับ - เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
ค่าสิ ทธิ การเช่าและค่าเช่าพื้นที่จดั กิจกรรม
ค่าจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์
ค่าสถานที่และบริ การสําหรับจัดสัมนา

ลักษณะความสัมพันธ์
ผูถ้ ือหุ น้ /กรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ น้ /กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั ย่อย และมีผถู ้ ือหุ น้ /กรรมการร่ วมกัน
กรรมการ/ผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ของบริ ษทั
บุคคลที่มีอาํ นาจและความรับผิดชอบ
การวางแผน สั่งการและควบคุมกิจการต่างๆ
ของกิจการไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งนี้
รวมถึงกรรมการของบริ ษทั (ไม่วา่ จะทําหน้าที่
ในระดับบริ หารหรื อไม่)
นโยบายการกําหนดราคา
ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงลูกค้ารายอื่น
ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงลูกค้ารายอื่น
ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงลูกค้ารายอื่น
ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงลูกค้ารายอื่น
ตามราคาที่กาํ หนดในสัญญา
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.65 ต่อปี
ตามราคาที่กาํ หนดในสัญญา
ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงลูกค้ารายอื่น
ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงลูกค้ารายอื่น

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 35 29.2 รายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รายการที่สาํ คัญ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2561
2561
2560
ก. รายได้ ค่าบริการ :
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน :
บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ
1,920,068.50
1,920,068.50
2,279,473.00
แอนด์ วอเทอร์สปอร์ทคลับ จํากัด
445,500.00
445,500.00
280,500.00
บริ ษทั ยาชิโยดา อัลลอย วีล จํากัด
2,365,568.50
2,365,568.50
2,559,973.00
รวม
ข. รายได้ อื่น :
บริ ษทั ย่อย :
GPI Myanmar Co.,Ltd.
5,709.11
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน :
บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ
638,400.00
638,400.00
657,000.00
แอนด์ วอเทอร์สปอร์ทคลับ จํากัด
638,400.00
644,109.11
657,000.00
รวม
ค. ต้ นทุนบริการ :
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน :
บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ
3,064,297.35
3,064,297.35
352,327.11
แอนด์ วอเทอร์สปอร์ทคลับ จํากัด
ง. ต้ นทุนในการจัดจําหน่ าย :
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน :
บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ
170,000.00
170,000.00
170,000.00
แอนด์ วอเทอร์สปอร์ทคลับ จํากัด

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 36 งบการเงินรวม
2561
จ. ค่ าตอบแทนทีจ่ ่ ายให้ แก่ผ้ บู ริหารสํ าคัญ :
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร :
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

5,120,000.00

5,120,000.00

3,190,000.00

37,312,609.00
1,225,012.12
38,537,621.12
43,657,621.12

37,312,609.00
1,225,012.12
38,537,621.12
43,657,621.12

33,939,995.33
950,005.00
34,890,000.33
38,080,000.33

29.3 รายการในงบแสดงฐานะการเงิน
ยอดคงค้างที่มีสาระสําคัญ กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2561

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

ก. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น :
ลูกหนีก้ ารค้ า :
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน :
บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ
แอนด์ วอเทอร์สปอร์ทคลับ จํากัด
บริ ษทั ยาชิโยดา อัลลอย วีล จํากัด
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น :
บริ ษทั ย่อย :
GPI Myanmar Co., Ltd.
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน :
บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ
แอนด์ วอเทอร์สปอร์ทคลับ จํากัด
รวม

348,332.62
357,380.00
705,712.62

-

1,221,744.86
1,221,744.86
1,927,457.48

348,332.62
357,380.00
705,712.62

436,617.78
214,000.00
650,617.78

79,478.75

1,221,744.86
1,301,223.61
2,006,936.23

-

80,250.00
80,250.00
730,867.78

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

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

- 37 งบการเงินรวม
2561

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

ข. เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ นแก่บริษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อย :
GPI Myanmar Co., Ltd.

-

2,630,771.06

-

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย มีดงั นี้
ยอดคงเหลือต้นปี
ให้กเู้ พิ่ม
รับชําระคืน
ยอดคงเหลือสิ้ นปี

-

5,000,000.00
(2,369,228.94)
2,630,771.06

-

งบการเงินรวม
2561
ค. เงินให้ ก้ยู ืมระยะยาวแก่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน :
พนักงานบริ ษทั

400,794.00

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
ยอดคงเหลือต้นปี
355,593.00
ให้กเู้ พิ่ม
531,650.00
รับชําระคืน
(486,449.00)
400,794.00
ยอดคงเหลือสิ้ นปี
งบการเงินรวม
2561
ง. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น (สิ ทธิการเช่ า)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน :
บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ
แอนด์ วอเทอร์สปอร์ทคลับ จํากัด

2,367,186.60

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
400,794.00

355,593.00

355,593.00
531,650.00
(486,449.00)
400,794.00

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

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2,367,186.60

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

-

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
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จ. เจ้ าหนีอ้ ื่น - ค่ าหุ้นสามัญ :
บริ ษทั ย่อย :
GPI Myanmar Co.,Ltd.

งบการเงินรวม
2561
-

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
1,602,500.00

29.4 ภาระผูกพัน - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั มีภาระผูกพันจากการทําสัญญาเช่าพื้นที่กบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง (บริ ษทั บลูไดมอนด์
กอล์ฟ แอนด์ วอเทอร์ สปอร์ทคลับ จํากัด) ตามสัญญาลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โดยมีระยะเวลาเช่า
3 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เป็ นจํานวนเงิน 12.00 ล้านบาท
(รวมสิ ทธิ การเช่า จํานวน 3.00 ล้านบาท) ณ วันทําสัญญาบริ ษทั จ่ายชําระสิ ทธิ การเช่าทั้งจํานวน และ
จ่ายชําระค่าเช่า จํานวน 3.00 ล้านบาท รวมจํานวน 6.00 ล้านบาท คงเหลือภาระที่จะต้องจ่าย จํานวน
6.00 ล้านบาท กําหนดจ่ายชําระในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 จํานวน 3.00 ล้านบาท และในวันที่ 15
พฤษภาคม 2563 จํานวน 3.00 ล้านบาท
30. ข้ อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับกระแสเงินสด
ก. รายการไม่กระทบเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้
- บริ ษทั ค้างจ่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย จํานวน 1.60 ล้านบาท แสดงไว้เป็ นเจ้าหนี้ ค่าหุ น้
- บริ ษทั ซื้ ออุปกรณ์และเครื่ องใช้สาํ นักงาน เป็ นเงินเชื่อ จํานวน 0.90 ล้านบาท แสดงไว้เป็ นเจ้าหนี้ อื่น
- บริ ษทั ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นเป็ นเงินเชื่อ จํานวน 1.40 ล้านบาท แสดงไว้เป็ นเจ้าหนี้ อื่น
ข. รายการไม่กระทบเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้
- บริ ษทั ซื้ ออุปกรณ์และเครื่ องใช้สาํ นักงานเป็ นเงินเชื่อ จํานวน 0.99 ล้านบาท แสดงไว้เป็ นเจ้าหนี้ อื่น
- บริ ษทั โอนสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(สิ นค้าบาเทอร์) เป็ นอุปกรณ์ ราคาทุนจํานวน 0.02 ล้านบาท
- บริ ษทั บริ จาคเครื่ องใช้สาํ นักงานที่ยกเลิกใช้งานให้กบั มูลนิ ธิแห่ งหนึ่ งราคาตามบัญชีจาํ นวน 0.02 ล้านบาท

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

-
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- 39 31. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
31.1 บริ ษทั มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตเกี่ยวกับสัญญาเช่าและบริ การ ดังต่อไปนี้

ถึงกําหนดภายใน 1 ปี
ถึงกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบการเงินรวม
2561
2,094,541.12
218,278.95
2,312,820.07

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2,094,541.12
2,499,333.66
218,278.95
676,779.58
2,312,820.07
3,176,113.24

31.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าที่ปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญประมาณ 6.43 ล้านบาท
โดยสัญญามีกาํ หนดระยะเวลา 1 ปี เมื่อสิ้ นสุ ดอายุสัญญาหากไม่มีฝ่ายหนึ่ งฝ่ ายใดบอกเลิกให้ถือว่าต่อ
สัญญาโดยอัตโนมัติ (2560 : ประมาณ 2.20 ล้านบาท)
31.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาว่าจ้างบริ การ จํานวน 2.15 ล้านบาท
31.4 บริ ษทั มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าสนับสนุนการดําเนิ นงานให้แก่สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย(สมาคมฯ)
ซึ่ งเป็ นผูร้ ่ วมจัดงานแสดงยานยนต์ " Bangkok International Motor Show" กับบริ ษทั และเป็ นสมาชิกของ
Organisation International Des Constructeurs D'Automobiles (OICA) ซึ่ งเป็ นองค์กรสากลระหว่างประเทศ
และได้ให้การรับรองมาตรฐานการจัดงานแสดงยานยนต์ดงั กล่าวทุกๆ 2 ปี โดยบริ ษทั จะจ่ายเงินสนับสนุน
ดังกล่าวให้แก่สมาคมฯ จํานวน 5.00 ล้านบาท สําหรับปี ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก OICA และจํานวน
4.00 ล้านบาท สําหรับปี ที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
31.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีภาระผูกพันในการปฏิบตั ิตามสัญญา โครงการพัฒนาดิจิทลั มีเดียกับบริ ษทั
เอกชนแห่ งหนึ่ ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อขยายการตลาดดิจิทลั มีเดียยานยนต์และมีขอ้ ตกลงในการร่ วมทุนและ
แบ่งผลกําไรในสัดส่ วนเท่ากัน อายุโครงการสิ้ นสุ ดภายใน 1 ปี
31.6 บริ ษทั มีหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น จากการให้ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง
จํานวน 0.31 ล้านบาท และการฝากส่ งไปรษณี ยเ์ ป็ นรายเดือนกับ บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด จํานวน 0.01
ล้านบาท รวมจํานวน 0.32 ล้านบาท คํ้าประกันโดยเงินฝากประจําของบริ ษทั ตามหมายเหตุ 9
31.7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันในการจัดงาน Yangon International Motor Show (YIMS)
ในประเทศสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ สําหรับปี 2562 และปี 2563 โดยสมาคมยานยนต์ของพม่า
(Automotive Association of Myanmar) ให้การสนับสนุนการจัดงาน และพิจารณาจํานวนครั้งในการจัดงาน
ดังกล่าว โดยบริ ษทั ย่อยจะต้องจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่สมาคมฯ จํานวน 25,000.00 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ตาม
บันทึกข้อตกลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
(นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา)
(นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา)
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- 40 31.8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีภาระผูกพันจากการเช่าพื้นที่จดั แสดงงาน Yangon International Motor Show
(YIMS) กับบริ ษทั เอกชนแห่ งหนึ่ งในประเทศสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ จํานวน 200,100.00 เหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา
32. ข้ อมูลเกีย่ วกับการดําเนินงานจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจ
สู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานได้รับ และสอบทานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงาน และประเมินผลการดําเนิ นงานของส่ วนงาน ทั้งนี้ ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นการของบริ ษทั
คือ กรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุรกิจหลักในส่ วนงานดําเนิ นงานที่รายงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
2560 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งานกิจกรรม
สื่ อโฆษณา และ
รับจ้างพิมพ์
รวม
จําหน่ายสิ่ งพิมพ์
รายได้จากการขายและบริ การ
628,859,053.01
50,827,508.00
51,960,190.79 731,646,751.80
ต้นทุนขายและบริ การ
(305,708,513.89) (48,069,214.52) (41,586,828.19) (395,364,556.60)
กําไรขั้นต้น
323,150,539.12
2,758,293.48
10,373,362.60 336,282,195.20
รายได้อื่น
12,721,143.71
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
(45,429,924.64)
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
(135,292,696.75)
ต้นทุนทางการเงิน
(203,662.13)
168,077,055.39
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(36,564,169.03)
กําไรสําหรับปี
131,512,886.36

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
(นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา)
(นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา)
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- 41 (หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งานกิจกรรม
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

628,859,053.01
(305,708,513.89)
323,150,539.12

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สื่ อโฆษณา และ
รับจ้างพิมพ์
จําหน่ายสิ่ งพิมพ์
50,827,508.00
51,960,190.79
(48,069,214.52)
(41,586,828.19)
2,758,293.48
10,373,362.60

รวม
731,646,751.80
(395,364,556.60)
336,282,195.20
12,726,852.82
(44,703,233.76)
(134,958,937.53)
(203,662.13)
169,143,214.60
(36,564,169.03)
132,579,045.57

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

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สื่ อโฆษณา และ
รับจ้างพิมพ์
จําหน่ายสิ่ งพิมพ์
57,081,089.12
74,595,902.08
(55,424,072.00)
(54,433,570.16)
1,657,017.12
20,162,331.92

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

รวม
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

- 42 33. การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับเครื่ องมือทางการเงิน
33.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ วิธีการที่ใช้ ซึ่ งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู ้และวัดมูลค่าที่เกี่ยวกับ
สิ นทรัพย์ และหนี้ สินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.19
33.2 ความเสี่ ยงจากการให้สินเชื่อ
บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวกับลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตามเนื่ องจากบริ ษทั มีนโยบายการให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง นอกจากนี้ ลูกหนี้ ของ
บริ ษทั ประกอบด้วยลูกหนี้ หลายราย ดังนั้นจึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสี ยหายอย่างเป็ นสาระสําคัญจาก
การเก็บหนี้ จาํ นวนสู งสุ ดที่บริ ษทั อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่อ คือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ หกั ด้วย
ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
33.3 ราคายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย เงินลงทุนระยะยาวอื่น เงินให้กู้
ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หนี้ สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น รายได้รับล่วงหน้า และหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ และหนี้ สินทางการเงิน ตามที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 และ 2560 มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
34. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในการบริ หารทางการเงิน คือ การดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการ
ดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง และการดํารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้ สินรวมต่อทุน สรุ ปได้ดงั นี้

อัตราส่ วนหนี้ สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ (เท่า)

งบการเงินรวม
2561
0.28

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
0.46
0.28

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

- 43 35. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผล
จากผลการดําเนิ นงานส่ วนที่เหลือสําหรับเดือนกันยายน 2560 - มีนาคม 2561 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ สามัญ จํานวน
600 ล้านหุ น้ อัตราหุ น้ ละ 0.24 บาท รวมจํานวน 144.00 ล้านบาท โดยในระหว่างปี บริ ษทั ได้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล แล้วในอัตราหุ น้ ละ 0.15 บาท เป็ นจํานวนเงิน 90.00 ล้านบาท ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561
คงเหลือ 54.00 ล้านบาท บริ ษทั จะจ่ายเงินปันผล ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562 โดยบริ ษทั จะนําเสนอให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจําปี 2562 ของบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
36. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ ได้รับการอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจให้เผยแพร่ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

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

