บริษัท กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรสอบทำนและงบกำรเงินระหว่ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือน และหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)

รำยงำนกำรสอบทำนข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญำต
เสนอ คณะกรรมกำรบริษทั กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 งบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ สาหรับงวด
สามเดื อนและหกเดื อ น สิ้ นสุ ด วันที่ 30 มิ ถุนายน 2561 งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น และงบ
กระแสเงินสด สาหรับงวดหกเดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ
ของบริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทา
และนาเสนอข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทาง
การเงิ นระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ป เกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาล
ดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตกำรสอบทำน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่าง
กาล โดยผูส้ อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่ า วประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทาน
อื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้
ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่ มีนัยส าคัญ ทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึ งไม่ แสดง
ความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่ เป็ นเหตุให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

(นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125
วันที่ 9 สิ งหาคม 2561

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 30 มิถุนำยน 2561 31 ธันวำคม 2560
(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ ว)
สอบทำนแล้ ว)

สินทรัพย์

สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

4
5
6
7

8
20.3.2
9
10
11
12.1

11,846,005.85
672,806,907.48
96,006,844.30
9,725,581.36
790,385,338.99

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

423,300.00
5,423,300.00
678,141.00
355,593.00
32,239,860.10
32,239,860.10
132,820,247.37 130,130,230.69
3,961,161.02
3,597,161.47
4,476,112.31
4,053,414.92
5,086,227.13
2,418,696.96
179,685,048.93 178,218,257.14
970,070,387.92 1,084,896,289.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
(นายอโณทัย เอี่ยมลาเนา)
(นายพีระพงศ์ เอี่ยมลาเนา)
1

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน(ต่ อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
รายได้รับล่วงหน้า
ส่ วนของหนี้ สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้ สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 30 มิถุนำยน 2561 31 ธันวำคม 2560
(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ ว)
สอบทำนแล้ ว)
13
14
15

41,497,365.05
606,795.33
408,373.08
42,461,725.51
84,974,258.97

55,400,781.45
256,639,374.77
780,934.80
7,957,327.43
320,778,418.45

15
16.1

23,641,579.06
23,641,579.06
108,615,838.03

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
(นายอโณทัย เอี่ยมลาเนา)
(นายพีระพงศ์ เอี่ยมลาเนา)
2

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน(ต่ อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 600,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ 600,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท
ส่ วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : บาท)
30 มิถุนำยน 2561 31 ธันวำคม 2560
(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ ว)
สอบทำนแล้ ว)

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00
110,561,100.00
285,434,649.17

300,000,000.00
110,561,100.00
285,434,649.17

30,000,000.00
30,000,000.00
135,458,800.72
15,913,624.45
861,454,549.89 741,909,373.62
970,070,387.92 1,084,896,289.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
(นายอโณทัย เอี่ยมลาเนา)
(นายพีระพงศ์ เอี่ยมลาเนา)
3

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561
(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)
(หน่วย : บาท)
สำหรับงวดสำมเดือน
หมายเหตุ

รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด
กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก (หน่วย : หุ้น)

12.3

สำหรับงวดหกเดือน

2561

2560

2561

2560

294,687,283.33
(142,215,136.75)
152,472,146.58
2,802,245.37
(13,324,961.22)
(29,050,512.98)
(9,990.87)
112,888,926.88
(22,653,731.48)
90,235,195.40

325,360,973.72
(168,641,146.66)
156,719,827.06
2,242,518.47
(14,782,037.08)
(28,114,653.55)
(405,658.47)
115,659,996.43
(23,267,896.44)
92,392,099.99

648,701,401.16
(301,673,769.63)
347,027,631.53
4,657,787.84
(29,883,791.80)
(59,856,478.57)
(23,252.10)
261,921,896.90
(52,377,320.63)
209,544,576.27

626,848,677.21
(307,058,927.12)
319,789,750.09
4,307,573.91
(34,445,453.95)
(55,533,027.87)
(840,037.33)
233,278,804.85
(46,379,670.59)
186,899,134.26

0.15

0.18

0.35

0.37

600,000,000

500,000,000

600,000,000

500,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

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

4

บริษัท กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่ นแนล จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ ว)

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือต้นงวด 2561
เงินปั นผล
กาไรสาหรับงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด 2561
ยอดคงเหลือต้นงวด 2560
เงินปั นผล
กาไรสาหรับงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด 2560

ทุนทีอ่ อก
และชำระแล้ ว
300,000,000.00

ส่ วนเกินทุน
จำกกำรจ่ ำยโดย
ใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
285,434,649.17 110,561,100.00

ส่ วนเกินมูลค่ ำ
หุ้นสำมัญ

17.1
300,000,000.00 285,434,649.17

110,561,100.00

250,000,000.00

-

110,561,100.00

250,000,000.00

-

110,561,100.00

17.2

(หน่วย : บาท)
รวม

กำไรสะสม
(ทั้งทีจ่ ัดสรรและ
ยังไม่ ได้ จัดสรร)
45,913,624.45
(89,999,400.00)
209,544,576.27
165,458,800.72

741,909,373.62
(89,999,400.00)
209,544,576.27
861,454,549.89

35,741,634.15
(70,000,000.00)
186,899,134.26
152,640,768.41

396,302,734.15
(70,000,000.00)
186,899,134.26
513,201,868.41

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายอโณทัย เอี่ ยมลาเนา )
( นายพีระพงศ์ เอี่ ยมลาเนา )
5

บริษัท กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)
(หน่วย : บาท)
30 มิถุนำยน 2561 30 มิถุนำยน 2560
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรสาหรับงวด
รำยกำรปรับปรุง
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัว่ คราว
หนี้ สูญ
หนี้ สงสัยจะสู ญ
(โอนกลับ)ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
(โอนกลับ)ประมาณการรับคืนสิ นค้า
ขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าลดลง
ค่าเสื่ อมราคา/ค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการตัดจ่ายสิ นทรัพย์ถาวร
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
ขาดทุนจากการขายสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนีส้ ินดำเนินงำน
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
สิ นค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
รายได้รับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน

209,544,576.27

186,899,134.26

(671,862.47)
1,187,928.37
(1,000,348.76)
(622,054.60)
185,300.29
6,505,279.42
66,294.27
128,754.24
98,917.36
1,433,082.00
23,252.10
52,377,320.63
269,256,439.12

61,009.75
232,445.20
(1,409,830.98)
(1,304,257.37)
409,377.32
5,961,505.85
112,341.20
280,928.89
65,460.29
178,069.07
1,365,242.00
840,037.33
46,379,670.59
240,071,133.40

61,046,677.79 27,229,747.03
(4,000,145.52) (10,129,821.97)
5,000,000.00
(2,895,195.77)
(656,645.04)
(14,213,591.48) (27,272,046.95)
(256,032,579.44) (197,781,393.62)
58,161,604.70 31,460,972.85

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายอโณทัย เอี่ยมลาเนา )
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลาเนา )
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บริษัท กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)

จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ(จ่าย)เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
เงินสดสุ ทธิได้ มำจำก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยงวด

30 มิถุนำยน 2561
(23,252.10)
(18,295,619.94)
39,842,732.66

(หน่วย : บาท)
30 มิถุนำยน 2560
(840,037.33)
(17,976,939.18)
12,643,996.34

(341,975,365.09)
208,452.00
(531,000.00)
(8,412,020.84)
(903,400.00)
(351,613,333.93)

31,674,995.17
336,915.00
(50,000.00)
(1,663,021.15)
30,298,889.02

(372,561.72)
(89,999,400.00)
(90,371,961.72)
(402,142,562.99)
413,988,568.84
11,846,005.85

(4,160,038.66)
(345,737.84)
(4,505,776.50)
38,437,108.86
60,265,397.72
98,702,506.58

-

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายอโณทัย เอี่ยมลาเนา )
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลาเนา )
7

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561
(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ ว)
1. ข้อมูลทัว่ ไป
การจดทะเบียน : บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) "บริ ษทั " เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2525 แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557
สถานประกอบการ: สานักงานใหญ่ เลขที่ 4/299 หมูท่ ี่ 5 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรี ย ์ เขตบางเขน
กรุ งเทพมหานคร
สาขา 1
เลขที่ 4/137 หมูท่ ี่ 5 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรี ย ์ เขตบางเขน
กรุ งเทพมหานคร
สาขา 2
เลขที่ 4/309 หมูท่ ี่ 5 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรี ย ์ เขตบางเขน
กรุ งเทพมหานคร
สาขา 3
เลขที่ 4/133 หมูท่ ี่ 5 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรี ย ์ เขตบางเขน
กรุ งเทพมหานคร
สาขา 4
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 69 หมูท่ ี่ 2 ตาบลบึงศาล อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ธุรกิจหลัก :

1. ธุรกิจให้บริ การพื้นที่จดั งานแสดงสิ นค้า และจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด
2. ธุรกิจให้บริ การโฆษณาในสื่ อสิ่ งพิมพ์ โฆษณาสื่ อโทรทัศน์และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์
ผลิตและจาหน่ายหนังสื อ
3. ธุรกิจรับจ้างพิมพ์

ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ : กลุ่มเอี่ยมลาเนา โดยถือหุ ้นในอัตราร้อยละ 63.14
2. เกณฑ์การจัดทางบการเงินระหว่างกาล
2.1 เกณฑ์การถือปฏิบตั ิ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นในรู ปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ องการราย
งานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี ”)
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
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บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน)

งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบการเงิน
นี้ มิได้รวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามข้อกาหนด สาหรับงบการเงินประจาปี แต่เน้นการให้ขอ้ มูลที่ เกี่ยวกับ กิจกรรม
เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้เคยนาเสนอรายงานไปแล้ว ดังนั้นการอ่านงบการเงิน
ระหว่างกาลนี้ จึงควรอ่านควบคูก่ บั งบการเงินของบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ นึ
เพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและ
อธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญา
ที่ทากับลูกค้าซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 บริ ษทั
ไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวในการจัดทางบการเงินระหว่างกาลก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า กาหนดหลักการสาคัญเกี่ยวกับการ
รับรู ้รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู ้รายได้ในจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะ
ได้รับเมื่อกิจการส่ งมอบการควบคุมสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้าตามที่มาตรฐานการายงานทางการเงินฉบับนี้กาหนด
5 ขั้นตอน และรวมถึงการใช้ดุลยพินิจที่สาคัญในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง รายได้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
11 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนามาตรฐานดังกล่าวมาถือ
ปฏิบตั ิ
3. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและการประมาณการเช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน)

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจา
รวม

30 มิถุนายน 2561
132,278.25
223,788.58
11,439,342.38
50,596.64
11,846,005.85

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2560
120,424.25
88,598.98
413,638,544.16
141,001.45
413,988,568.84

30 มิถุนายน 2561
305,915,081.15
366,891,826.33
672,806,907.48

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2560
218,546,841.26
111,612,838.66
330,159,679.92

5. เงินลงทุนชัว่ คราว

เงินลงทุนชัว่ คราวในกองทุนเปิ ด
เงินฝากประจาประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้ นระยะเวลา
รวม

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริ ษทั มีเงินลงทุนในกองทุนเปิ ดไทยพาณิ ยช์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส และบริ ษทั มีเงินฝากประจา
ประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้ นระยะเวลา อายุ 10 เดือน และ 12 เดือน กับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ ง อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.90 ต่อปี
ถึงร้อยละ 1.50 ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.90 -1.48 ต่อปี )
รายการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนชัว่ คราวในกองทุนเปิ ด สาหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
ยอดยกมาต้นงวด
218,546,841.26
เงินลงทุนเพิ่ม
285,000,000.00
จาหน่ายออก
(199,530,000.00)
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
1,898,239.89
ยอดคงเหลือปลายงวด
305,915,081.15
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บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน)

6. ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
(หน่วย : บาท)
30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560
ลูกหนี้ การค้า :
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 20.3.1)
บุคคลและกิจการอื่น
เช็ครับล่วงหน้า
หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อรับคืนสิ นค้า
สุ ทธิ
ลูกหนี้ อื่น :
ลูกหนี้ อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 20.3.1)
รายได้คา้ งรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่ายพนักงาน
ลูกหนี้ สรรพากร
อื่นๆ
รวม

1,444,244.27
61,087,979.71
722,272.51
63,254,496.49
(5,669,660.49)
(1,632,023.77)
55,952,812.23

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

2,734,073.63
18,530,687.15
12,902,323.70
2,241,448.16
2,502,641.03
1,142,858.40
40,054,032.07
96,006,844.30

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

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่าของลูกหนี้ การค้าแยกตามอายุหนี้ ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนด
ชาระ ดังนี้
(หน่วย : บาท)
30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
29,034,533.59
32,070,387.04
เกินกาหนดชาระ :
1 - 90 วัน
16,018,396.96
94,804,623.00
91 - 180 วัน
8,572,328.75
717,024.45
181- 365 วัน
4,988,814.31
884,949.30
มากกว่า 365 วันขึ้นไป
4,640,422.88
5,475,984.12
รวม
63,254,496.49 133,952,967.91
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รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญที่เกิดขึ้นสาหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
สาหรับงวดหกเดือน
2561
2560
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญต้นงวด
5,482,080.88
7,928,773.55
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
1,187,928.37
60,000.00
ตัดจาหน่ายระหว่างงวด
(32,742.00)
รับชาระระหว่างงวด
(1,000,348.76)
(916,419.88)
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญปลายงวด
5,669,660.49
7,039,611.67
7. สิ นค้าคงเหลือ

สิ นค้าสาเร็ จรู ป
งานระหว่างทา
วัตถุดิบ
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
สุ ทธิ

30 มิถุนายน 2561
2,689,812.89
2,149,185.82
7,167,390.67
12,006,389.38
(2,280,808.02)
9,725,581.36

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

รายการเคลื่อนไหวของการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือที่เกิดขึ้นสาหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
และ 2560 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
สาหรับงวดหกเดือน
2561
2560
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือต้นงวด
2,095,507.73
1,555,529.96
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างงวด
185,300.29
(229,792.63)
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือปลายงวด
2,280,808.02
1,325,737.33

12

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน)

8. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริ ษทั นาเงินฝากประจาธนาคาร 2 แห่ ง รวมจานวน 0.42 ล้านบาท โดยนาเงินฝากประจาเป็ น
ประกันให้ธนาคารออกหนังสื อค้าประกันในการใช้ไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ านครหลวง ค้าประกันการทาสัญญาซื้ อผลิตภัณฑ์
น้ ามันจากบริ ษทั เอกชนแห่ งหนึ่ ง และค้าประกันค่าฝากส่ งไปรษณี ยเ์ ป็ นรายเดือนกับบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด
ตามหมายเหตุ 22.2 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 5.42 ล้านบาท)
9. อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริ ษทั มีที่ดินเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนราคาตามบัญชีจานวน 32.24 ล้านบาท และมีราคา
ยุติธรรมซึ่ งใช้ราคาซื้ อขายที่ดินบริ เวณใกล้เคียงเป็ น จานวน 54.40 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 47.16 ล้านบาท)
10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สาหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชีตน้ งวด
130,130,230.69
ซื้ อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
8,722,195.92
โอนออก - สุ ทธิ ไปสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(6.00)
ตัดจาหน่าย/ตัดจ่าย - สุ ทธิ
(66,294.27)
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
(5,965,878.97)
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชีปลายงวด
132,820,247.37
10.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ราคาตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมซึ่ งได้รับการคิดค่า
เสื่ อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว แต่ยงั คงใช้งานอยูม่ ีจานวน 111.17 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 110.89 ล้านบาท)
10.2 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างบางส่ วน มูลค่าตามบัญชีจานวน 42.32 ล้านบาท นาไปใช้เป็ นหลัก
ประกันสาหรับวงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ ง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
: 43.25 ล้านบาท)
10.3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ยานพาหนะซึ่ งได้มาภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินโดยมีมลู ค่าสุ ทธิตามบัญชี จานวน 1.06 ล้านบาท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 1.31 ล้านบาท) ตามหมายเหตุ 15
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11. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น สาหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชีตน้ งวด
3,597,161.47
ซื้ อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
903,400.00
ตัดจาหน่ายระหว่างงวด
(539,400.45)
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชีปลายงวด
3,961,161.02
12. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี / ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
12.1 สิ นทรัพย์ และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีภายหลังจากการนามาหักกลบลบกันตามความเหมาะสม ได้แสดง
รวมไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)
30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
5,184,477.42
4,860,800.96
หนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
(708,365.11)
(807,386.04)
สุ ทธิ
4,476,112.31
4,053,414.92
12.2 รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นสาหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่
ณ วันที่
บันทึกเป็ นรายจ่าย/
(รายได้)ในกาไร
1 มกราคม
30 มิถุนายน
หรื อขาดทุน
2561
2561
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
419,101.55
37,060.06
456,161.61
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
4,441,699.41
286,616.40
4,728,315.81
4,860,800.96
323,676.46
5,184,477.42
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
เงินลงทุนชัว่ คราว
(81,203.14)
(134,372.49)
(215,575.63)
ผลแตกต่างระยะเวลา - ค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์ถาวร
(687,347.10)
245,327.99
(442,019.11)
หนี้ สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
(38,835.80)
(11,934.57)
(50,770.37)
(807,386.04)
99,020.93
(708,365.11)
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
4,053,414.92
422,697.39
4,476,112.31
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บันทึกเป็ นรายจ่าย/
(รายได้)ในกาไร
หรื อขาดทุน

(หน่วย : บาท)
ณ วันที่
30 มิถุนายน
2560

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

81,875.46
273,048.40
354,923.86

392,981.45
4,206,563.64
4,599,545.09

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

409,581.88
(4,241.43)
405,340.45
760,264.31

(976,347.86)
(24,796.40)
(1,001,144.26)
3,598,400.83

ณ วันที่
1 มกราคม
2560
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ผลแตกต่างระยะเวลา - ค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์ถาวร
หนี้ สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

12.3 ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนสาหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560
มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
สาหรับงวดหกเดือน
สาหรับงวดสามเดือน
2561
2560
2561
2560
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั :
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
22,983,822.62 23,618,029.77 52,800,018.02
47,225,710.04
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
(422,697.39)
(846,039.45)
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว (330,091.14) (350,133.33)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่
ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
22,653,731.48 23,267,896.44 52,377,320.63
46,379,670.59
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12.4 รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกาไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้สาหรับ
งวดสามเดือนและหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สามารถแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
สาหรับงวดสามเดือน
สาหรับงวดหกเดือน
2561
2560
2561
2560
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
112,888,926.88 115,659,996.43 261,921,896.90 233,278,804.85
อัตราภาษีร้อยละ
20
20
20
20
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
22,577,785.38 23,131,999.29 52,384,379.38
46,655,760.97
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ :
184,064.34
392,055.88
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
175,522.49
257,402.72
(99,576.38) (121,505.57)
(191,123.08)
(668,146.26)
ค่าใช้จ่ายหักได้เพิ่ม
75,946.11
135,897.15
(7,058.74)
(276,090.38)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่
ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
22,653,731.49 23,267,896.44 52,377,320.64
46,379,670.59
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ งร้อยละ
20.07
20.12
20.00
19.88
13. เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
(หน่วย : บาท)
30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560
เจ้าหนี้ การค้า :
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 20.3.4)
เจ้าหนี้ การค้าอื่น
เช็คจ่ายล่วงหน้า
เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น :
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้ กรมสรรพากร
ภาษีขายรอเรี ยกเก็บ
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอนาส่ ง
อื่น ๆ
รวม

133,575.59
5,845,267.25
805,848.83
6,784,691.67

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

19,112,847.66
3,860,897.00
10,442,080.10
1,296,848.62
34,712,673.38
41,497,365.05

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
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14. รายได้รับล่วงหน้า

รายได้รับล่วงหน้าค่าจัดกิจกรรมงานมอเตอร์ โชว์
รายได้รับล่วงหน้าค่าจัดกิจกรรมอื่นๆ
รายได้รับล่วงหน้าอื่นๆ
รวม

(หน่วย : บาท)
30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560
256,137,295.75
250,000.00
606,795.33
252,079.02
606,795.33 256,639,374.77

15. หนี้ สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

หนี้ สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หัก ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
สุ ทธิ

(หน่วย : บาท)
30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560
408,373.08
780,934.80
(408,373.08)
(780,934.80)
-

สิ นทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน ประกอบด้วย

ยานพาหนะ
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
สุ ทธิ

30 มิถุนายน 2561
2,802,462.45
(1,745,433.76)
1,057,028.69

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2560
2,802,462.45
(1,488,378.64)
1,314,083.81

บริ ษทั มีสญ
ั ญาเช่าซื้ อยานพาหนะ 3 สัญญา โดยมีกาหนดระยะเวลาผ่อนชาระ 36-48 เดือน รวมเดือนละ 69,335.20 บาท
สิ้ นสุ ดสัญญาในปี 2561
16. ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
16.1 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงานสาหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นงวด
22,208,497.06
ต้นทุนบริ การงวดปั จจุบนั
1,059,648.00
ต้นทุนดอกเบี้ย
373,434.00
ยอดคงเหลือปลายงวด
23,641,579.06
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16.2 ค่าใช้จ่ายผลประโยน์พนักงานที่รับรู ้ในรายการต่อไปนี้ ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
สาหรับงวดสามเดือน
สาหรับงวดหกเดือน
2561
2560
2561
2560
ต้นทุนผลิตและบริ การ
382,356.00
371,441.00
764,712.00
742,882.00
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
64,149.00
60,730.00
128,298.00
121,460.00
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
270,036.00
250,450.00
540,072.00
500,900.00
รวม
716,541.00
682,621.00
1,433,082.00
1,365,242.00
17. เงินปั นผล
17.1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ได้อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
จากกาไรสะสมและผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2561 ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นจานวน 600 ล้านหุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 0.15 บาท เป็ น
จานวนเงิน 90.00 ล้านบาท โดยบริ ษทั จ่ายเงินปั นผลแล้วเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561
17.2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ได้อนุมตั ิให้จา่ ยเงินปั นผลระหว่างกาล
สาหรับผลประกอบการเดือนมกราคม - เมษายน 2560 ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นจานวน 500 ล้านหุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 0.14 บาท
เป็ นจานวนเงิน 70.00 ล้านบาท โดยบริ ษทั จ่ายเงินปั นผลแล้วเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
18. กองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริ ษทั ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
และ 2560 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
สาหรับงวดสามเดือน
สาหรับงวดหกเดือน
2561
2560
2561
2560
กองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงาน
848,422.00 1,010,554.21
1,704,546.00
1,836,384.00
รวม
848,422.00 1,010,554.21
1,704,546.00
1,836,384.00
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19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที่สาคัญ สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560
มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
สาหรับงวดสามเดือน
สาหรับงวดหกเดือน
2561
2560
2561
2560
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ป
704,021.29 (7,619,978.12)
และงานระหว่างทา
1,359,569.55
185,892.23
15,022,693.91
วัตถุดิบใช้ไป
3,268,618.30 10,268,589.44 10,673,669.89
17,178,855.41
ค่าจ้างทาของ เพลท ต้นฉบับ อาร์ ตเวิค ฯลฯ
4,482,133.55 9,150,475.00 13,853,519.66
82,561,121.90
89,722,915.18
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
39,804,568.11 45,431,881.65
ค่าเช่าและบริ การสถานที่จดั กิจกรรม
48,033,025.19 53,943,168.83 106,618,478.04 107,658,580.84
46,477,548.96
ค่าตกแต่งสถานที่จดั กิจกรรม
27,395,717.97 29,343,081.77 46,444,857.97
21,861,003.37
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์
10,615,776.95 10,107,003.66 19,134,467.67
23,481,391.57
ค่าจ้างบุคคลภายนอกจัดกิจกรรม
5,949,835.10 12,212,379.27 22,984,860.77
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20. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
20.1 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สรุ ปได้ดงั นี้
บุคคลหรื อกิจการ
บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์
วอเทอร์ สปอร์ ทคลับ จากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
กรรมการและผูถ้ ือหุ้นร่ วมกัน

ลักษณะรายการ
ให้บริ การพื้นที่จดั งานแสดง
และบริ การสาธารณู โภค
รับจ้างพิมพ์งาน
รับจ้างโฆษณา
บริ การจัดทา ART WORK
ให้เช่าพื้นที่สานักงาน
ค่าจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์
ค่าจ้างจัดกิจกรรม
เช่าพื้นที่จดั กิจกรรม
สิ ทธิ การเช่า

บริ ษทั ยาชิโยดา อัลลอย วีล จากัด กรรมการและผูถ้ ือหุ้นร่ วมกัน

รับจ้างพิมพ์งาน

นโยบายราคา
ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียง
ลูกค้ารายอื่น
ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียง
ลูกค้ารายอื่น
ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียง
ลูกค้ารายอื่น
ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียง
ลูกค้ารายอื่น
ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียง
ลูกค้ารายอื่น
ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียง
ลูกค้ารายอื่น
ตามราคาที่กาหนดในสัญญา
ตามราคาที่กาหนดในสัญญา
ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียง
ลูกค้ารายอื่น
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20.2 รายการในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสาคัญ สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
สาหรับงวดสามเดือน
สาหรับงวดหกเดือน
2561
2560
2561
2560
20.2.1 รายได้ค่าบริ การ
บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์
842,867.77
1,000,596.02
1,731,072.00
1,646,460.00
วอเทอร์ สปอร์ ทคลับ จากัด
บริ ษทั ยาชิ โยดา อัลลอย วีล จากัด
24,500.00
87,000.00
867,367.77
1,000,596.02
1,818,072.00
1,646,460.00
20.2.2 รายได้อื่น
บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์
112,500.00
112,500.00
225,000.00
225,000.00
วอเทอร์ สปอร์ ทคลับ จากัด
20.2.3 ต้นทุนบริ การ
บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์
1,035,292.61
352,327.11
1,035,292.61
352,327.11
วอเทอร์ สปอร์ ทคลับ จากัด
20.2.4 ค่าใช้จ่ายในการขาย
บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์
170,000.00
70,000.00
170,000.00
170,000.00
วอเทอร์ สปอร์ ทคลับ จากัด
20.2.5 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผบู ้ ริ หารสาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
8,094,177.00
8,993,095.50 16,188,341.00 17,986,191.00
219,842.06
209,255.00
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
109,921.03
104,627.50
8,204,098.03
9,097,723.00 16,408,183.06 18,195,446.00
รวม
20.3 รายการในงบแสดงฐานะการเงิน
ยอดคงค้างกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสาคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560
20.3.1 ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้า :
บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์ วอเทอร์ สปอร์ ทคลับ จากัด
1,429,799.27
436,617.78
บริ ษทั ยาชิ โยดา อัลลอย วีล จากัด
14,445.00
214,000.00
1,444,244.27
650,617.78
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(หน่วย : บาท)
30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น :
บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์ วอเทอร์ สปอร์ ทคลับ จากัด
20.3.2 เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
พนักงานบริ ษทั

2,734,073.63

80,250.00

678,141.00

355,593.00

บริ ษทั มีเงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน กาหนดชาระคืนภายในระยะเวลา 2 ปี โดยหักจากเงินเดือนและค่าจ้างรายเดือน
และไม่คิดดอกเบี้ยตามเงื่อนไขสวัสดิการพนักงาน
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันระหว่างงวด มีดงั นี้

พนักงานบริ ษทั

1 มกราคม 2561
355,593.00
355,593.00

ให้กเู้ พิ่ม
531,000.00
531,000.00

(หน่วย : บาท)
รับชาระคืน 30 มิถุนายน 2561
208,452.00
678,141.00
208,452.00
678,141.00
(หน่วย : บาท)
30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560

20.3.3 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (สิ ทธิการเช่า)
บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์ วอเทอร์ สปอร์ ทคลับ จากัด
20.3.4 เจ้าหนี้ การค้า
บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์ วอเทอร์ สปอร์ ทคลับ จากัด

2,871,245.76

-

133,575.59

-

21. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ และยอดคงเหลือในธนาคาร เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบขึ้นจากรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้
21.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)
1 มกราคม 2561 1 มกราคม 2560
เงินสด
120,424.25
12,698.50
เงินฝากกระแสรายวัน
88,598.98
3,875,554.79
เงินฝากออมทรัพย์
413,638,544.16 55,231,169.98
เงินฝากประจา
141,001.45
1,145,974.45
รวม
413,988,568.84 60,265,397.72
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21.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด มีรายละเอียดดังนี้

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจา
รวม

30 มิถุนายน 2561
132,278.25
223,788.58
11,439,342.38
50,596.64
11,846,005.85

(หน่วย : บาท)
30 มิถุนายน 2560
114,165.74
113,908.94
98,359,804.30
114,627.60
98,702,506.58

21.3 รายการไม่กระทบเงินสด สาหรับงวดหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีรายละเอียดดังนี้
21.3.1 บริ ษทั ซื้ออุปกรณ์และเครื่ องใช้สานักงาน จานวน 0.31 ล้านบาท เป็ นเงินเชื่อแสดงไว้เป็ นเจ้าหนี้ อื่น
21.4 รายการไม่กระทบเงินสด สาหรับงวดหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีรายละเอียดดังนี้
21.4.1 บริ ษทั ซื้ออุปกรณ์และเครื่ องใช้สานักงาน จานวน 3.82 ล้านบาท เป็ นเงินเชื่อแสดงไว้เป็ นเจ้าหนี้ อื่น
21.4.2 บริ ษทั โอนสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(สิ นค้าบาเทอร์) เป็ นอุปกรณ์ ราคาทุนจานวน 0.018 ล้านบาท
21.4.3 บริ ษทั โอนเครื่ องใช้สานักงานที่ยกเลิกใช้งานเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ราคาสุ ทธิ จานวน 0.019 ล้านบาท
21.4.4 บริ ษทั มีเงินปั นผลค้างจ่าย จานวน 70.00 ล้านบาท
22. ภาระผูกพันและหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น
22.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตเกี่ยวกับสัญญาเช่า
และบริ การหลายสัญญา ดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560
ถึงกาหนดภายใน 1 ปี
1,751,261.72
2,499,333.66
ถึงกาหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
6,438,580.30
676,779.58
รวม
8,189,842.02
3,176,113.24
22.2 บริ ษทั มีหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น จากการให้ธนาคารออกหนังสื อค้าประกันการใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง จานวน
0.31 ล้านบาท การทาสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์น้ ามันจากบริ ษทั เอกชนแห่งหนึ่ งจานวน 0.10 ล้านบาท การฝากส่ งไปรษณี ย ์
เป็ นรายเดือนกับบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด จานวน 0.01 ล้านบาท รวมจานวน 0.42 ล้านบาท ค้าประกันโดยเงินฝาก
ประจาของบริ ษทั ตามหมายเหตุ 8
22.3 บริ ษทั มีหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารออกหนังสื อค้าประกัน จานวน 5 ล้านบาทกับการกีฬาแห่งประเทศไทย
เพื่อประกันรายได้ข้นั ต่า จากการบริ หารสิ ทธิ์ ประโยชน์จดั หาผูเ้ ข้าร่ วมสนับสนุน การจัดงานแข่งขัน Air Race 1 World
Cup Thailand 2017 ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 001/2560 วันที่ 27 ตุลาคม 2560
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23. ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนิ นงานจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ที่ผมู้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานได้รับ และสอบทานอย่างสม่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงาน และประเมินผลการดาเนิ นงานของส่ วนงาน ทั้งนี้ผมู้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นการของบริ ษทั คือ กรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั บริ ษทั ดาเนิ นธุรกิจหลักในส่ วนงานดาเนิ นงานที่รายงาน สาหรับ
งวดสามเดือนและหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับงวดสามเดือน
งานกิจกรรม

รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

สื่ อโฆษณา และจาหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์
2561
2560
15,241,037.24
19,575,192.75

2561
272,056,630.09

2560
278,472,192.95

(121,967,309.09)

(136,548,122.34) (13,741,445.36)

150,089,321.00

141,924,070.61

1,499,591.88

รับจ้างพิมพ์

รวม

2561
7,389,616.00

2560
27,313,588.02

2561
294,687,283.33

2560
325,360,973.72

(11,159,525.53)

(6,506,382.30)

(20,933,498.79)

(142,215,136.75)

(168,641,146.66)

8,415,667.22

883,233.70

6,380,089.23

152,472,146.58

156,719,827.06

2,802,191.02

2,242,518.47

(13,324,961.22)

(14,782,037.08)

(29,050,458.63)

(28,114,653.55)

(9,990.87)

(405,658.47)

112,888,926.88

115,659,996.43

(22,653,731.48)

(23,267,896.44)

90,235,195.40

92,392,099.99
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(หน่วย : บาท)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับงวดหกเดือน
งานกิจกรรม
2561

รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

593,594,518.86
(253,864,209.94)
339,730,308.92

2560
555,457,878.55

สื่ อโฆษณา และจาหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์
2561
2560

รับจ้างพิมพ์
2561

รวม
2560

2561

2560

27,406,545.70

32,361,504.08

27,700,336.60

39,029,294.58

648,701,401.16

626,848,677.21

(255,074,983.17) (26,620,071.36)

(22,543,217.25)

(21,189,488.33)

(29,440,726.70)

(301,673,769.63)

(307,058,927.12)

9,818,286.83

6,510,848.27

9,588,567.88

347,027,631.53

319,789,750.09

4,657,733.49

4,194,979.21

(29,883,791.80)

(34,445,453.95)

(59,856,424.22)

(55,420,433.17)

(23,252.10)

(840,037.33)

261,921,896.90

233,278,804.85

(52,377,320.63)

(46,379,670.59)

209,544,576.27

186,899,134.26

300,382,895.38

786,474.34
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24. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในการบริ หารทางการเงิน คือ การดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง
และการดารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 งบการเงินแสดงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 0.13 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 0.46)
25. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
ตามรายงานการประชุม Yangon Internal Motor Show เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 มีมติอนุมตั ิให้จดั ตั้งสานักงานสาขาใน
ประเทศสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ บริ ษทั ได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2561
26. การอนุมตั ิงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้รับการอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอานาจให้เผยแพร่ ในวันที่ 9 สิ งหาคม 2561
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