บริษัท กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
รายงานการสอบทานและงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อ ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับงวด
สามเดื อนและเก้าเดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กัน ยายน 2560 งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อ หุ ้น และงบ
กระแสเงินสด สําหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ
ของบริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทํา
และนําเสนอข้อมู ลทางการเงิ นระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทาง
การเงิ นระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับ ผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ ยวกับ ข้อมู ลทางการเงิ นระหว่างกาล
ดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่าง
กาล โดยผูส้ อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่ าวประกอบด้ว ย การใช้วิธี ก ารสอบถาม
บุคลากรซึ่ งส่วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทาน
อื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาํ ให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้
ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ อ งที่ มี นัยสําคัญ ทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึ งไม่ แสดง
ความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

(นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125
วันที่ 31 ตุลาคม 2560

-1บริษัท กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
หมายเหตุ 30 กันยายน 2560

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2559

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว)
สอบทานแล้ว)
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

4
5
6
7

82,873,621.34
281,708,436.41
81,763,037.15
6,710,644.96
453,055,739.86

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

8
9
10
11
12
13
14.1

5,423,300.00
1,000,000.00
585,460.00
32,239,860.10
131,694,317.11
2,228,768.17
3,950,281.45
2,142,292.63
179,264,279.46
632,320,019.32

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

-2บริษัท กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน(ต่ อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
หมายเหตุ 30 กันยายน 2560

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2559

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว)
สอบทานแล้ว)
หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รายได้รับล่วงหน้า
ส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

15
16

17
18
19.1

35,436,681.46
48,880,706.61
8,685,422.87
20,379,667.20
113,382,478.14

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

12,503,010.80
240,513.67
21,525,876.06
34,269,400.53
147,651,878.67

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

-3บริษัท กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน(ต่ อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
หมายเหตุ 30 กันยายน 2560

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2559

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว)
สอบทานแล้ว)
หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (ต่อ)
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 600,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ส่ วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

300,000,000.00

300,000,000.00

250,000,000.00
110,561,100.00

250,000,000.00
110,561,100.00

30,000,000.00
94,107,040.65
484,668,140.65
632,320,019.32

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

-4บริษัท กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดสามเดือน
หมายเหตุ

2560

สําหรับงวดเก้าเดือน

2559

2560

2559

รายได้จากการขายและบริ การ

44,577,102.33

40,588,561.27

671,425,779.54

659,503,952.13

ต้นทุนขายและบริ การ

(47,674,805.11)

(42,618,933.17)

(354,733,732.23)

(351,496,170.50)

กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น

(3,097,702.78)

(2,030,371.90)

316,692,047.31

308,007,781.63

รายได้อื่น

2,147,981.91

1,860,213.25

6,455,555.82

7,102,460.41

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(6,383,672.99)

(9,190,734.22)

(40,829,126.94)

(43,145,579.86)

(28,146,903.29)

(28,105,319.84)

(83,679,931.16)

(91,823,651.09)

(367,158.22)

(515,994.87)

(1,207,195.55)

(1,685,065.14)

(35,847,455.37)

(37,982,207.58)

197,431,349.48

178,455,945.95

7,313,727.61

7,401,744.22

(39,065,942.98)

(36,359,229.97)

(28,533,727.76)

(30,580,463.36)

158,365,406.50

142,096,715.98

0.00

0.00

0.00

(9,919,300.00)

0.00

0.00

0.00

1,983,860.00

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด - สุ ทธิ จากภาษี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

0.00
(28,533,727.76)

0.00
(30,580,463.36)

0.00
158,365,406.50

(7,935,440.00)
134,161,275.98

กําไรต่อหุน้
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หน่วย : หุน้ )

(0.06)

(0.06)

500,000,000

500,000,000

0.32
500,000,000

0.28
500,000,000

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

14.3

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
กําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสําหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักง 14.4
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

14.4

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
(นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา)
(นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา)

-5บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เงินปันผลจ่าย
กําไรสําหรับงวด
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กําไรสําหรับงวด
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ทุนที่ออก
และชําระแล้ว
หุน้ สามัญ

250,000,000.00

องค์ประกอบอื่น
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
ของส่วนของผูถ้ ือหุน้
สํารองตามกฎหมาย
ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
110,561,100.00
30,000,000.00
5,741,634.15
0.00
(70,000,000.00)
158,365,406.50
0.00
110,561,100.00
30,000,000.00
94,107,040.65
0.00

250,000,000.00

110,561,100.00

250,000,000.00
20

250,000,000.00

ส่วนเกินทุนจากการ
จ่ายโดยใช้หุน้ เป็ น
เกณฑ์

110,561,100.00

30,000,000.00

30,000,000.00

(105,924,876.93)
142,096,715.98
36,171,839.05

0.00
(7,935,440.00)
(7,935,440.00)

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

รวม

396,302,734.15
(70,000,000.00)
158,365,406.50
0.00
484,668,140.65
284,636,223.07
142,096,715.98
(7,935,440.00)
418,797,499.05

-6บริษัท กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดเก้ าเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดเก้าเดือน
2560
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
197,431,349.48
รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชัว่ คราว
(95,597.75)
หนี้สูญ
377,892.80
หนี้สงสัยจะสู ญ
352,285.20
(โอนกลับ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
(2,210,154.63)
(โอนกลับ)ประมาณการรับคืนสิ นค้า
(1,440,083.12)
ขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าลดลง
810,854.74
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
423,696.06
ขาดทุนจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
73,667.45
ขาดทุนจากการตัดจ่ายสิ นทรัพย์ถาวร
162,588.23
ขาดทุนจากการขายสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
65,400.32
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
130,911.03
ค่าเสื่ อมราคา/ค่าตัดจําหน่าย/ตัดจ่ายลิขสิ ทธิ์-นิตยสาร
8,971,735.51
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
1,858,299.91
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
1,207,195.55
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน 208,120,040.78
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
28,337,158.76
สิ นค้าคงเหลือ
(729,776.08)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(889,853.61)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(33,332,328.00)
รายได้รับล่วงหน้า
(150,356,194.16)
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
51,149,047.69
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

178,455,945.95

0.00
1,470,021.02
5,069,392.88
(5,201,757.86)
(1,529,722.13)
550,313.46
1,182,987.55
233,259.88
0.00
616,921.66
524,337.45
8,902,374.17
1,607,251.24
1,685,065.14
193,566,390.41
35,363,224.49
1,322,714.36
1,917,173.13
(6,696,243.57)
(257,904,254.20)
(32,430,995.38)

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

-7บริษัท กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด(ต่ อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดเก้าเดือน
2560
2559

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน(ต่อ)
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด

24.1
24.2

(1,207,195.55)
(26,881,289.19)
23,060,562.95

(1,685,065.14)
(24,605,560.34)
(58,721,620.86)

81,673,078.22
516,596.00
(150,000.00)
220,000.00
(5,897,172.56)
(3,315.80)
76,359,185.86

88,708,365.21
896,058.00
(598,373.00)
369,631.05
(10,390,655.18)
(301,650.00)
78,683,376.08

(6,288,225.02)
(523,300.17)
(70,000,000.00)
(76,811,525.19)
22,608,223.62
60,265,397.72
82,873,621.34

(7,415,173.06)
(485,330.19)
0.00
(7,900,503.25)
12,061,251.97
153,713,736.95
165,774,988.92

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

-8บริษทั กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
1. ข้อมูลทัว่ ไป
การจดทะเบียน :
สถานประกอบการ :

ธุรกิจหลัก :
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ :

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) "บริ ษทั " เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2525 และแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557
สํานักงานใหญ่ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 4/299 หมู่ที่ 5 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรี ย ์
เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
สาขา 1 ตั้งอยูเ่ ลขที่ 4/137 หมู่ที่ 5 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรี ย ์
เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
สาขา 2 ตั้งอยูเ่ ลขที่ 4/309 หมู่ที่ 5 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรี ย ์
เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
สาขา 3 ตั้งอยูเ่ ลขที่ 4/133 หมู่ที่ 5 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรี ย ์
เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
สาขา 4 ตั้งอยูเ่ ลขที่ 69 หมู่ที่ 2 ตําบลบึงศาล อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
บริ การจัดงานแสดงสิ นค้ายานยนต์ บริ การรับจัดกิจกรรม บริ การโฆษณา การผลิตและจําหน่ายหนังสื อ
กลุ่มผูถ้ ือหุ ้นนามสกุลเอี่ยมลําเนา โดยถือหุ ้นในอัตราร้อยละ 88.26

2. เกณฑ์ในการนําเสนองบการเงิน
บริ ษทั จัดทําบัญชี เป็ นเงินบาท และจัดทํางบการเงินระหว่างกาลตามกฎหมายเป็ นภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก
งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ องก ารรายงานทางการเงินระหว่างกาล
โดยบริ ษทั เลือกที่จะเสนองบการเงินแบบย่อ เพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินนี้มิได้รวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามข้อกําหนดสําหรับงบการเงินประจําปี แต่เน้นการให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับ กิจกรรม
เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆเพื่อไม่ให้ซ้ าํ ซ้อนกับข้อมูลที่ได้เคยนําเสนอรายงานไปแล้ว ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาล
นี้จึงควรอ่านควบคู่กบั งบการเงินของบริ ษทั สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่ งได้มีการตรวจสอบแล้ว
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และแสดง
รายการย่อในงบการเงินตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยกระทรวงพาณิ ชย์ ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่ อง กําหนดรายการ
ย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 นอกจากนี้ ยงั ได้จดั ทําตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
(นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา)
(นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา)

-92. เกณฑ์ในการนําเสนองบการเงิน (ต่อ)
ในระหว่างงวด บริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุ ง
(ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฉบับใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบ ระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว ได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มี
เนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์
การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
นี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
3. สรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สาํ คัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและการประมาณการเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559
4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจํา
รวม

30 กันยายน 2560
78,947.20
17,743,864.87
14,254,827.21
50,795,982.06
82,873,621.34

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

30 กันยายน 2560
111,612,838.66
170,095,597.75
281,708,436.41

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2559
363,285,916.88
0.00
363,285,916.88

5. เงินลงทุนชัว่ คราว

เงินฝากประจําประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
เงินลงทุนชัว่ คราวในกองทุนเปิ ด
รวม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริ ษทั มีเงินฝากประจําประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้ นระยะเวลา อายุ 11 เดือน และ 12 เดือน กับสถาบันการเงิน
แห่งหนึ่ ง อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.900 - 1.475 ต่อปี (ปี 2559 ร้อยละ 0.08 - 1.50 ต่อปี ) และเงินลงทุนในกองทุนเปิ ดไทยพาณิ ยช์
ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
(นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา)
(นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา)

- 10 6. ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น
30 กันยายน 2560
ลูกหนี้ การค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 23.3.1)
บุคคลและกิจการอื่น
ตัว๋ เงินรับการค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อรับคืนสิ นค้า
สุ ทธิ
ลูกหนี้ อื่น
รายได้คา้ งรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย-พนักงาน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(หมายเหตุ 23.3.1)
อื่นๆ
รวม

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2559

361,765.93
29,656,564.36
534,377.00
30,552,707.29
(6,070,904.12)
(2,098,432.38)
22,383,370.79

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

6,162,451.57
52,146,994.42
0.00
80,250.00
989,970.37
59,379,666.36
81,763,037.15

1,352,200.44
12,433,460.20
7,000.00
1,523,923.20
1,847,169.84
17,163,753.68
107,180,136.16

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่าของลูกหนี้ การค้า แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ดังนี้
(หน่วย : บาท)
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
15,766,686.06
64,034,146.94
เกินกําหนดชําระ
1 - 90 วัน
5,511,237.69
26,806,929.42
91 - 180 วัน
246,468.29
2,375,620.75
181- 365 วัน
2,000,900.38
1,787,865.42
มากกว่า 365 วันขึ้นไป
7,027,414.87
6,479,109.00
รวม
30,552,707.29
101,483,671.53

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
(นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา)
(นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา)

- 11 6. ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น(ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ สําหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 มีดงั นี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญต้นงวด
เพิม่ ขึ้นระหว่างงวด
ตัดจําหน่ายระหว่างงวด
รับชําระระหว่างงวด
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสิ้ นงวด

(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดเก้าเดือน
2560
2559
7,928,773.55
10,573,356.48
352,285.20
5,069,392.88
(384,686.20)
(807,819.74)
(1,825,468.43)
(4,393,938.12)
6,070,904.12
10,440,991.50

7. สิ นค้าคงเหลือ

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
งานระหว่างทํา
วัตถุดิบ
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
สุทธิ

30 กันยายน 2560
3,582,641.77
1,727,995.20
3,766,392.69
9,077,029.66
(2,366,384.70)
6,710,644.96

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

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ สําหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 มีดงั นี้

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือต้นงวด
เพิม่ ขึ้นระหว่างงวด
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือสิ้นงวด

(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดเก้าเดือน
2560
2559
1,555,529.96
577,917.41
810,854.74
550,313.46
2,366,384.70
1,128,230.87

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
(นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา)
(นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา)

- 12 8. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
บริ ษทั มีเงินฝากประจํากับธนาคาร 2 แห่ ง รวมจํานวน 5.42 ล้านบาท โดยนําเงินฝากประจําธนาคาร จํานวน 5 ล้านบาทเป็ นหลัก
ประกันเงินกูย้ มื ระยะสั้น และเงินฝากประจํา จํานวน 0.42 ล้านบาท เป็ นหลักประกันให้ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกันในการ
ใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง คํ้าประกันการทําสัญญาซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ มันจากบริ ษทั เอกชนแห่ งหนึ่ งและคํ้าประกันค่าฝากส่ง
ไปรษณี ยเ์ ป็ นรายเดือนกับบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด
9. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
บริ ษทั มีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ประเภทหุ ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ์ อายุ 10 ปี ซึ่งบริ ษทั ตั้งใจถือจนครบกําหนดจํานวน 1.00 ล้านบาท
ครบกําหนดไถ่ถอนเดือนธันวาคม 2565 อัตราผลตอบแทนร้อยละ 4.375 ต่อปี
10. เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีเงินให้กยู้ มื แก่พนักงานจํานวน 0.59 ล้านบาท และ 0.95 ล้านบาท
ตามลําดับ ตามหมายเหตุ 23.3.2 กําหนดชําระคืนภายในระยะเวลา 2 ปี โดยหักจากเงินเดือนและค่าจ้างรายเดือน และไม่คิด
ดอกเบี้ยตามเงื่อนไขสวัสดิการพนักงาน
11. อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริ ษทั มีอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นที่ดิน ราคาตามบัญชี จํานวน 32.24 ล้านบาท และนําไปใช้เป็ นหลักประกันวงเงิน
กูย้ มื ระยะยาว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนมีราคายุติธรรม จํานวน 52.33 ล้านบาท
และ จํานวน 49.86 ล้านบาท ตามลําดับ
12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชี ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สําหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้

มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี ตน้ งวด
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
รับโอนจากสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - ราคาทุน
โอนไปอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - ราคาทุน
โอนไปสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุ ทธิ
จําหน่าย - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี สิ้นงวด

(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดเก้าเดือน
2560
2559
133,480,510.19
163,575,027.67
6,847,417.76
11,748,035.18
18,333.34
2,027,948.60
0.00
(32,239,860.10)
(18,586.45)
(142,747.43)
(456,255.68)
(602,890.93)
(8,177,102.05)
(7,803,261.80)
136,562,251.19
131,694,317.11

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
(นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา)
(นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา)

- 13 12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559
12.1 บริ ษทั มีสินทรัพย์ที่คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานอยูม่ ูลค่าตามบัญชี จํานวน 110.38 ล้านบาท
และ 108.24 ล้านบาท ตามลําดับ
12.2 ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างบางส่วนมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี จํานวน 91.78 ล้านบาท และ 92.29 ล้านบาท ตามลําดับ
ได้นาํ ไปใช้เป็ นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเงินกูย้ มื ระยะยาว
12.3 บริ ษทั มียานพาหนะซึ่ งได้มาภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี จํานวน 1.44 ล้านบาท และ
1.83 ล้านบาท ตามหมายเหตุ 18
13. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชี สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน สําหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้

มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี ตน้ งวด
ซื้ อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
ตัดจ่ายระหว่างงวด
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี สิ้นงวด

(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดเก้าเดือน
2559
2560
2,873,485.83
3,293,272.35
149,915.80
301,650.00
(794,633.46)
(1,099,112.37)
2,228,768.17
2,495,809.98

14. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี / ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
14.1 สิ นทรัพย์ และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภายหลังจากการนํามาหักกลบลบกันตามความเหมาะสม ได้แสดงรวมไว้ใน
งบแสดงฐานะการเงิน มีรายละเอียดดังนี้
30 กันยายน 2560
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สิน - ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลแตกต่างระยะเวลา - ค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์ถาวร
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
สุ ทธิ

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2559

473,276.94
4,305,175.21
4,778,452.15

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

(794,385.36)
(33,785.34)
(828,170.70)
3,950,281.45

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

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
(นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา)
(นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา)

- 14 14. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี / ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้(ต่อ)
14.2 รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 1
มกราคม 2560
งวดเก้าเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้ สิน
- ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลแตกต่างระยะเวลา
- ค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์ถาวร
หนี้ สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

บันทึกเป็ น(รายจ่าย)/รายได้ใน
งบกําไรหรื อขาดทุน
กําไรหรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ

ณ วันที่ 30
กันยายน 2560

311,105.99

162,170.95

0.00

473,276.94

3,933,515.24
4,244,621.23

371,659.97
533,830.92

0.00
0.00

4,305,175.21
4,778,452.15

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

591,544.38
(13,230.37)
578,314.01

0.00
0.00
0.00

(794,385.36)
(33,785.34)
(828,170.70)

2,838,136.52

1,112,144.93

0.00

3,950,281.45

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
(นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา)
(นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา)
- 1514. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี / ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (ต่อ)
(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 1
มกราคม 2559
งวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้ สิน
- ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลแตกต่างระยะเวลา
- ค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์ถาวร
หนี้ สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

บันทึกเป็ น(รายจ่าย)/รายได้ใน
งบกําไรหรื อขาดทุน
กําไรหรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ

ณ วันที่ 30
กันยายน 2559

115,583.48

110,062.69

0.00

225,646.17

1,497,622.99
1,613,206.47

321,450.24
431,512.93

1,983,860.00
1,983,860.00

3,802,933.23
4,028,579.40

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

32,404.00
(8,364.63)
24,039.37

0.00
0.00
0.00

(1,393,419.65)
(17,102.26)
(1,410,521.91)

178,645.19

455,552.30

1,983,860.00

2,618,057.49

14.3 ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน มีดงั นี้
สําหรับงวดสามเดือน
2560
2559
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คร
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดเก้าเดือน
2560
2559

(7,047,622.13)

(7,304,919.91)

40,178,087.91

36,814,782.27

(266,105.48)

(96,824.31)

(1,112,144.93)

(455,552.30)

(7,313,727.61)

(7,401,744.22)

39,065,942.98

36,359,229.97

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
(นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา)
(นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา)

- 16 14. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี / ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้(ต่อ)
14.4 ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
ก่อนภาษี
เงินได้
ขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
สําหรับภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน

สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
รายได้
สุ ทธิจาก
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

0.00
0.00

0.00
0.00

ก่อนภาษี
เงินได้

0.00
0.00

สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

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

1,983,860.00
1,983,860.00

สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้

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

14.5 รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้สามารถแสดงได้ดงั นี้

กําไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ :
รายจ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายหักได้เพิ่ม
รวม
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ ง

สําหรับงวดสามเดือน
2560
2559
(35,847,455.37)
(37,982,207.58)

(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดเก้าเดือน
2560
2559
197,431,349.48
178,455,945.95

(7,169,491.07)
(20.00)

(7,596,441.52)
(20.00)

39,486,269.90
20.00

35,691,189.19
20.00

7,311.52
(151,548.06)
(144,236.54)

241,753.30
(47,056.00)
194,697.30

399,367.41
(819,694.33)
(420,326.92)

779,594.07
(111,553.29)
668,040.78

(7,313,727.61)
(20.40)

(7,401,744.22)
(19.49)

39,065,942.98
19.79

36,359,229.97
20.37

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

- 17 15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
30 กันยายน 2560
เจ้าหนี้การค้า
บุคคลและกิจการอื่น
ตัว๋ เงินจ่ายการค้า
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
ภาษีขายรอเรี ยกเก็บ
เงินมัดจํารับ
อื่น ๆ
รวม

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2559

6,523,848.81
2,333,589.90
8,857,438.71

23,089,709.89
0.00
23,089,709.89

20,234,616.88
2,881,690.27
1,578,401.34
458,863.60
1,425,670.66
26,579,242.75
35,436,681.46

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

30 กันยายน 2560
7,963,881.25
721,541.62
8,685,422.87

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

30 กันยายน 2560
20,466,892.05
(7,963,881.25)
12,503,010.80

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

16. ส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

เงินกูย้ มื ระยะยาว (หมายเหตุ 17)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (หมายเหตุ 18)
รวม
17. เงินกูย้ มื ระยะยาว

เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 16)
สุ ทธิ

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

- 18 17. เงินกูย้ มื ระยะยาว(ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ระยะยาว สําหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 มีดงั นี้

ยอดยกมาต้นงวด
ลดลง
ยอดคงเหลือสิ้นงวด

(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดเก้าเดือน
2560
2559
20,466,892.05
36,200,077.31
(7,415,173.06)
(7,963,881.25)
12,503,010.80
28,784,904.25

18. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 16)
สุ ทธิ

30 กันยายน 2560
962,055.29
(721,541.62)
240,513.67

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

30 กันยายน 2560
2,802,462.45
(1,357,720.78)
1,444,741.67

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

สิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน ประกอบด้วย

ยานพาหนะ
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี

บริ ษทั เช่าซื้อยานพาหนะกับบริ ษทั ลิสซิ่ง จํานวน 3 สัญญา มีระยะเวลาเฉลี่ย 3-4 ปี โดยมีกาํ หนดผ่อนชําระรวม งวดละ
69,335.20 บาท สัญญาเช่าซื้อสิ้นสุ ดในเดือนพฤศจิกายน ปี 2561

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

- 19 19. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
19.1 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงาน สําหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 มีดงั นี้

ยอดคงเหลือต้นงวด
ต้นทุนบริ การงวดปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายระหว่างงวด
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ยอดคงเหลือสิ้นงวด

(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดเก้าเดือน
2560
2559
19,667,576.15
7,488,114.91
1,547,508.71
1,508,222.10
450,507.90
500,354.20
(189,563.00)
(351,478.76)
0.00
9,919,300.00
21,525,876.06
19,014,666.15

19.2 ค่าใช้จ่ายผลประโยน์พนักงานที่รับรู ้ในรายการต่อไปนี้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 มีดงั นี้

ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

สําหรับงวดสามเดือน
2560
2559
371,441.00
349,360.24
57,455.93
60,730.00
246,093.83
250,450.00
682,621.00
652,910.00

(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดเก้าเดือน
2560
2559
1,114,323.00
1,048,080.72
182,190.00
172,367.79
751,350.00
738,281.49
2,047,863.00
1,958,730.00

19.3 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 มีดงั นี้

รวมอยูใ่ นกําไรสะสมต้นงวด
รับรู ้ระหว่างงวด
รวมอยูใ่ นกําไรสะสมสิ้นงวด

(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดเก้าเดือน
2560
2559
0.00
0.00
0.00
9,919,300.00
0.00
9,919,300.00

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

- 20 19. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
19.4 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดเก้าเดือน
2560
2559
0.00
1,112,625.00
0.00
7,088,913.00
0.00
(3,747.00)
0.00
1,721,509.00
0.00
9,919,300.00

อัตราคิดลด
อัตราการเพิม่ ขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

20. เงินปั นผลจ่าย
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ได้อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
สําหรับผลประกอบการเดือนมกราคม - เมษายน 2560 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ จํานวน 500 ล้านหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.14 บาท
รวมจํานวน 70.00 ล้านบาท โดยบริ ษทั จ่ายเงินปั นผลแล้วเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
21. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริ ษทั ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559
มีดงั นี้

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
รวม

สําหรับงวดสามเดือน
2560
2559
1,020,079.84
827,994.28
827,994.28
1,020,079.84

(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดเก้าเดือน
2560
2559
2,856,463.84
2,551,733.78
2,856,463.84
2,551,733.78

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

- 21 22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 มีดงั นี้

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป
และงานระหว่างทํา
วัตถุดิบใช้ไป
ค่าจ้างทําเพลท ค่าต้นฉบับและจ้างทําของอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าเช่าและบริ การสถานที่จดั กิจกรรม
ค่าตกแต่งสถานที่จดั กิจกรรม
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์
ค่าจ้างบุคคลภายนอกจัดกิจกรรม
ค่าติดตั้งรื้ อถอนระบบไฟฟ้า
ค่าเสื่ อมราคา/ค่าตัดจําหน่าย

สําหรับงวดสามเดือน
2560
2559
(7,887,180.46)
1,313,365.23
4,401,766.36
7,747,484.99
30,023,456.48
9,617,556.33
640,000.00
161,000.00
1,106,683.65
1,337,105.11
0.00
3,010,229.66

6,453,067.98
5,961,447.33
34,268,800.04
7,683,267.25
385,140.00
399,669.00
846,852.17
1,416,161.86
0.00
3,338,098.17

(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดเก้าเดือน
2560
2559
267,202.34
888,396.03
19,424,460.27
24,926,340.40
101,550,925.66
27,813,002.33
108,298,580.84
46,638,548.96
22,967,687.02
24,818,496.68
12,155,590.00
8,971,735.51

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

21,348,707.34
19,742,320.01
109,913,873.46
22,232,551.75
109,784,872.71
48,240,793.38
18,721,242.32
17,481,314.20
12,361,680.00
8,902,374.17

- 22 23. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
23.1 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สรุ ปได้ดงั นี้
บุคคลหรื อกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

นโยบายราคา

บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์
วอเทอร์ สปอร์ ทคลับ จํากัด

กรรมการและผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกัน ให้บริ การพื้นที่จดั งานแสดง
และบริ การสาธารณูโภค
รับจ้างพิมพ์งาน
รับจ้างโฆษณา
ให้คาํ ปรึ กษาและบริ หารจัดการ
บริ การจัดทํา ART WORK
ให้เช่าพื้นที่สาํ นักงาน
ค่าบริ การใช้สถานที่จดั กิจกรรม
ค่าจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์

ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงลูกค้ารายอื่น
ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงลูกค้ารายอื่น
ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงลูกค้ารายอื่น
ตามราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงลูกค้ารายอื่น
ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงลูกค้ารายอื่น
ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงลูกค้ารายอื่น

บริ ษทั ดรี ม การาจ ดีไซน์ แอนด์
คอนทรัคชัน่ จํากัด

กรรมการและผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกัน รับจ้างโฆษณา

ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงลูกค้ารายอื่น

บริ ษทั ยาชิ โยดา จํากัด

กรรมการและผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกัน รับจ้างพิมพ์งาน

ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงลูกค้ารายอื่น

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
(นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา)
(นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา)

- 23 23. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน(ต่อ)
23.2 รายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสําคัญสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดเก้าเดือน
2559
2560
2559
2560
23.2.1 รายได้ค่าบริ การ
บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์
วอเทอร์ สปอร์ ทคลับ จํากัด
- ให้บริ การพื้นที่จดั งานแสดง
0.00
0.00
480,000.00
756,000.00
- ให้บริ การสาธารณูปโภค
0.00
0.00
17,130.00
0.00
- รับจ้างพิมพ์งาน
310,099.00
345,315.00
1,459,429.00
1,506,117.00
- รับจ้างโฆษณา
0.00
0.00
0.00
225,000.00
310,099.00
345,315.00
1,956,559.00
2,487,117.00
บริ ษทั ดรี ม การาจ ดีไซน์ แอนด์
คอนทรัคชัน่ จํากัด
- รับจ้างโฆษณา
0.00
30,000.00
0.00
137,250.00
บริ ษทั ยาชิโยดา จํากัด
- รับจ้างพิมพ์งาน
52,000.00
64,000.00
80,500.00
64,000.00
362,099.00
439,315.00
2,037,059.00
2,688,367.00
23.2.2 รายได้อื่น
บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์
วอเทอร์สปอร์ ทคลับ จํากัด
- ให้คาํ ปรึ กษาและบริ หารจัดการ
- ให้เช่าพื้นที่สาํ นักงาน
- บริ การจัดทํา ART WORK
23.2.3 ต้นทุนบริ การ
บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์
วอเทอร์สปอร์ทคลับ จํากัด
- ค่าบริ การใช้สถานที่จดั กิจกรรม

0.00
112,500.00
31,400.00
143,900.00

356,056.83
0.00
31,400.00
387,456.83

0.00
337,500.00
144,200.00
481,700.00

1,068,170.49
0.00
275,600.00
1,343,770.49

0.00
0.00

0.00
0.00

352,327.11
352,327.11

100,000.00
100,000.00

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
(นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา)
(นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา)

- 24 23. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน(ต่อ)

(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดเก้าเดือน
2560
2559

สําหรับงวดสามเดือน
2560
2559
23.2.4 ค่าใช้จ่ายในการขาย
บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์
วอเทอร์ สปอร์ ทคลับ จํากัด
- ค่าจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์
23.2.5 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผบู ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

0.00
0.00

0.00
0.00

170,000.00
170,000.00

0.00
0.00

9,512,928.83
104,627.50
9,617,556.33

7,591,905.00
91,362.25
7,683,267.25

27,499,119.83
313,882.50
27,813,002.33

21,958,465.00
274,086.75
22,232,551.75

23.3 รายการในงบแสดงฐานะการเงิน
ยอดคงค้างกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสําคัญ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
23.3.1 ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้ การค้า
บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์ วอเทอร์ สปอร์ทคลับ จํากัด
331,805.93
1,657,501.69
บริ ษทั ยาชิโยดา อัลลอย วีล จํากัด
29,960.00
851,987.50
361,765.93
2,509,489.19
ลูกหนี้ อื่น
บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์ วอเทอร์ สปอร์ทคลับ จํากัด
0.00
1,523,923.20
- ให้คาํ ปรึ กษาและบริ หารจัดการ
- ให้เช่าพื้นที่สาํ นักงาน
80,250.00
0.00
80,250.00
1,523,923.20
23.3.2 เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
585,460.00
952,056.00
พนักงานบริ ษทั
585,460.00
952,056.00
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
30 กันยายน 2560
1 มกราคม 2560
ให้กเู้ พิ่ม
รับชําระคืน
พนักงานบริ ษทั
952,056.00
150,000.00
516,596.00
585,460.00
952,056.00
150,000.00
516,596.00
585,460.00
(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
(นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา)
(นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา)

- 25 24. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากสถาบันการเงินทุกประเภทที่มีระยะเวลา
ครบกําหนด 3 เดือนหรื อน้อยกว่า และเงินลงทุนชัว่ คราวที่มีระยะเวลาครบกําหนด 3 เดือนหรื อน้อยกว่า แต่ไม่รวม
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็ นหลักประกัน
24.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด มีรายละเอียดดังนี้

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจํา
รวม
24.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด มีรายละเอียดดังนี้

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจํา
รวม

1 มกราคม 2560
12,698.50
3,875,554.79
55,231,169.98
1,145,974.45
60,265,397.72

(หน่วย : บาท)
1 มกราคม 2559
79,524.00
2,827,699.53
150,676,732.39
129,781.03
153,713,736.95

30 กันยายน 2560
78,947.20
17,743,864.87
14,254,827.21
50,795,982.06
82,873,621.34

(หน่วย : บาท)
30 กันยายน 2559
173,483.00
70,696.40
14,390,607.89
151,140,201.63
165,774,988.92

24.3 รายการไม่กระทบเงินสด สําหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 มีรายละเอียดดังนี้
24.3.1 ซื้ออุปกรณ์และเครื่ องใช้สาํ นักงาน จํานวน 0.95 ล้านบาท เป็ นเงินเชื่อแสดงไว้เป็ นเจ้าหนี้อื่น
24.3.2 โอนสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(สิ นค้าบาเทอร์) เป็ นอุปกรณ์ ราคาทุนจํานวน 0.018 ล้านบาท
24.3.3 โอนเครื่ องใช้สาํ นักงานที่ยกเลิกใช้งานเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ราคาสุ ทธิจาํ นวน 0.019 ล้านบาท
24.3.4 ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน จํานวน 0.15 ล้านบาท เป็ นเงินเชื่อแสดงไว้เป็ นเจ้าหนี้อื่น
24.4 รายการไม่กระทบเงินสด สําหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 มีรายละเอียดดังนี้
24.4.1 ซื้ออุปกรณ์และเครื่ องใช้สาํ นักงาน จํานวน 0.36 ล้านบาท เป็ นเงินเชื่อแสดงไว้เป็ นเจ้าหนี้อื่น
24.4.2 รับชําระหนี้จากลูกหนี้เป็ นเครื่ องมือเครื่ องใช้ จํานวน 1.00 ล้านบาท
24.4.3 รับโอนสิ นค้าคงเหลือ (สิ นค้าบาเทอร์) เป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จํานวน 2.03 ล้านบาท
24.4.4 โอนที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดินบางส่ วน เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน จํานวน 32.24 ล้านบาท
24.4.5 โอนอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ บางส่ วน เป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จํานวน 0.14 ล้านบาท
(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
(นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา)
(นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา)

- 26 25. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
25.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตเกี่ยวกับสัญญาเช่า
และบริ การหลายสัญญา ดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
ถึงกําหนดภายใน 1 ปี
2,050,809.06
2,363,097.72
ถึงกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
854,657.14
904,846.43
รวม
2,905,466.20
3,267,944.15
25.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าที่ปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญ
จํานวน 1.16 ล้านบาท และ 2.22 ล้านบาท สิ้นสุ ดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยสัญญามีกาํ หนดระยะเวลา 1 ปี
เมื่อสิ้นสุ ดอายุสญ
ั ญา หากไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใดบอกเลิกให้ถือว่าต่อสัญญาโดยอัตโนมัติ

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

- 27 26. ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานที่นาํ เสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงานได้รับ และสอบทานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงาน และประเมินผลการ
ดําเนินงานของส่ วนงาน ทั้งนี้ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินการของบริ ษทั คือ กรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั บริ ษทั ดําเนินธุ รกิจหลักในส่ วนงานดําเนินงานที่รายงาน สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
และ 2559 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวดสามเดือน
งานกิจกรรม
สื่ อโฆษณา และจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์
รับจ้างพิมพ์
รวม
2560
2559
2560
2559
2560
2559
2560
2559
รายได้จากการขายและบริ การ
10,665,147.19
13,321,168.61
12,127,009.14
14,799,740.45
21,784,946.00
12,467,652.21
44,577,102.33
40,588,561.27
ต้นทุนขายและบริ การ
(14,283,663.28) (15,289,436.63) (18,806,946.12) (16,704,140.72) (14,584,195.71) (10,625,355.82)
(47,674,805.11)
(42,618,933.17)
กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น
(3,618,516.09)
(1,968,268.02)
(6,679,936.98)
(1,904,400.27)
7,200,750.29
1,842,296.39
(3,097,702.78)
(2,030,371.90)
รายได้อื่น
2,147,981.91
1,860,213.25
ค่าใช้จ่ายในการขาย
(6,383,672.99)
(9,190,734.22)
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
(28,146,903.29)
(28,105,319.84)
ต้นทุนทางการเงิน
(367,158.22)
(515,994.87)
กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(35,847,455.37)
(37,982,207.58)
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
7,313,727.61
7,401,744.22
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด
(28,533,727.76)
(30,580,463.36)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
กําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด - สุ ทธิ จากภาษี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

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

0.00
0.00
0.00
(28,533,727.76)

0.00
0.00
0.00
(30,580,463.36)

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

งานกิจกรรม
2560
2559
566,123,025.74 570,190,822.87
(269,358,646.45) (265,632,551.45)
296,764,379.29 304,558,271.42

รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด - สุ ทธิ จากภาษี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวดเก้าเดือน
สื่ อโฆษณา และจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์
รับจ้างพิมพ์
2560
2559
2560
2559
44,488,513.22
50,806,605.17
60,814,240.58
38,506,524.09
(41,350,163.37) (49,581,460.64) (44,024,922.41) (36,282,158.41)
3,138,349.85
1,225,144.53
16,789,318.17
2,224,365.68

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

รวม
2560
671,425,779.54
(354,733,732.23)
316,692,047.31
6,455,555.82
(40,829,126.94)
(83,679,931.16)
(1,207,195.55)
197,431,349.48
(39,065,942.98)
158,365,406.50

2559
659,503,952.13
(351,496,170.50)
308,007,781.63
7,102,460.41
(43,145,579.86)
(91,823,651.09)
(1,685,065.14)
178,455,945.95
(36,359,229.97)
142,096,715.98

0.00
0.00
0.00
158,365,406.50

(9,919,300.00)
1,983,860.00
(7,935,440.00)
134,161,275.98

27. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในการบริ หารทางการเงิน คือ การดํารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและ
การดํารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบการเงินแสดงอัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.30 และ 0.81
ตามลําดับ
28. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ได้อนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
สําหรับผลประกอบการ 6 เดือน(มกราคม - มิถุนายน) ปี 2560 ส่ วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลครั้งก่อนตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ จํานวน 500 ล้านหุน้ ในอัตรา
หุน้ ละ 0.12 บาท รวมจํานวน 60.00 ล้านบาท โดยบริ ษทั จ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560
29. การอนุมตั ิงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจให้เผยแพร่ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560

