บริษัท กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
รายงานการสอบทานและงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือน และเก้ าเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการบริษทั กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับงวดสาม
เดื อนและเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแส
เงิ นสด สําหรั บงวดเก้าเดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ของ
บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและ
นําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจาก
ผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่าง
กาล โดยผูส้ อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตของกิ จ การ” การสอบทานดังกล่ าวประกอบด้วย การใช้วิ ธี ก ารสอบถาม
บุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทาน
อื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาํ ให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้
ความเชื่ อ มัน่ ว่าจะพบเรื่ อ งที่ มีนัยสําคัญ ทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึ 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

(นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

บริษัท กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ ว)
สอบทานแล้ ว)

สิ นทรัพ ย์

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

4
5
6
7

8
20.3.2
9
10
11
12.1

14,212,844.60
648,577,688.67
57,796,073.77
10,600,936.23
731,187,543.27

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
548,590.00
355,593.00
32,239,860.10
32,239,860.10
132,156,072.04 130,130,230.69
3,701,172.22
3,597,161.47
4,743,643.77
4,053,414.92
3,891,841.81
2,418,696.96
177,704,479.94 178,218,257.14
908,892,023.21 1,084,896,289.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

1

บริษัท กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน(ต่ อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
รายได้รับล่วงหน้า
ส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ ว)
สอบทานแล้ ว)
13
14
15

30,777,135.68
2,180,132.31
240,513.67
22,971,900.89
56,169,682.55

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

15
16.1

24,358,120.06
24,358,120.06
80,527,802.61

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

2

บริษัท กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน(ต่ อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 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 วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : บาท)
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ ว)
สอบทานแล้ 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
102,368,471.43
15,913,624.45
828,364,220.60 741,909,373.62
908,892,023.21 1,084,896,289.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

3

บริษัท กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด
กําไรต่อหุน้
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนัก (หน่วย : หุน้ )

12.3

สํ าหรับงวดสามเดือน
2561
2560

สํ าหรับงวดเก้าเดือน
2561
2560

31,364,130.35
(40,232,637.77)
(8,868,507.42)
2,998,045.74
(7,938,860.47)
(27,491,351.30)
(166,387.50)
(41,467,060.95)
8,376,731.66
(33,090,329.29)

44,577,102.33
(47,674,805.11)
(3,097,702.78)
2,147,981.91
(6,383,672.99)
(28,146,903.29)
(367,158.22)
(35,847,455.37)
7,313,727.61
(28,533,727.76)

680,065,531.51
(341,906,407.40)
338,159,124.11
7,655,833.58
(37,822,652.27)
(87,347,829.87)
(189,639.60)
220,454,835.95
(44,000,588.97)
176,454,246.98

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

(0.06)

(0.06)

0.29

0.32

600,000,000

500,000,000

600,000,000

500,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

4

บริษัท กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดเก้ าเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)

หมายเหตุ

ทุนที่ออก

ส่ วนเกินมูลค่ า
หุ้นสามัญ

และชําระแล้ ว

ยอดคงเหลือต้นงวด 2561
เงินปันผล
กําไรสําหรับงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด 2561
ยอดคงเหลือต้นงวด 2560
เงินปันผล
กําไรสําหรับงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด 2560

ส่ วนเกินทุน

กําไรสะสม

จากการจ่ ายโดย

(ทั้งที่จัดสรรและ

300,000,000.00

ใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
285,434,649.17 110,561,100.00

300,000,000.00

285,434,649.17

17.1
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

ยังไม่ ได้ จัดสรร)
45,913,624.45
(89,999,400.00)
176,454,246.98
132,368,471.43

741,909,373.62
(89,999,400.00)
176,454,246.98
828,364,220.60

35,741,634.15
(70,000,000.00)
158,365,406.50
124,107,040.65

396,302,734.15
(70,000,000.00)
158,365,406.50
484,668,140.65

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )
5

บริษทั กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเก้ าเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
(หน่วย : บาท)
30 กันยายน 2561 30 กันยายน 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับงวด
รายการปรับปรุง
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัว่ คราว
หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสู ญ
(โอนกลับ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
(โอนกลับ)ประมาณการรับคืนสิ นค้า
ขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าลดลง
ค่าเสื่ อมราคา/ค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(โอนกลับ)ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
การเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์ และหนีส้ ินดําเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
สิ นค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
รายได้รับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

176,454,246.98

158,365,406.50

(704,067.73)
73,775.57
1,446,841.62
(1,172,729.54)
(615,557.31)
233,487.60
9,902,489.88
66,294.27
380,783.82
15,000.00
58,207.13
2,149,623.00
189,639.60
44,000,588.97
232,478,623.86

(95,597.75)
377,892.80
352,285.20
(2,210,154.63)
(1,440,083.12)
810,854.74
8,971,735.51
236,255.68
423,696.06
65,400.32
130,911.03
1,858,299.91
1,207,195.55
39,065,942.98
208,120,040.78

99,090,642.99
28,337,158.76
(4,923,687.70)
(729,776.08)
5,000,000.00
(1,927,128.80)
(889,853.61)
(25,534,690.19) (33,332,328.00)
(254,459,242.46) (150,356,194.16)
49,724,517.70
51,149,047.69

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )
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บริษทั กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเก้ าเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)

จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ(จ่าย)เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด

30 กันยายน 2561
(189,639.60)
(29,676,244.36)
19,858,633.74

(หน่วย : บาท)
30 กันยายน 2560
(1,207,195.55)
(26,881,289.19)
23,060,562.95

(317,713,941.02)
338,653.00
(531,650.00)
(10,277,598.83)
(910,000.00)
(329,094,536.85)

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

(540,421.13)
(89,999,400.00)
(90,539,821.13)
(399,775,724.24)
413,988,568.84
14,212,844.60

(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

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา )
( นายพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา )
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บริษทั กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
1. ข้อมูลทัว่ ไป
การจดทะเบียน : บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) "บริ ษทั " เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2525 แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557
สถานประกอบการสํานักงานใหญ่ เลขที่ 4/299 หมู่ที่ 5 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรี ย ์ เขตบางเขน
กรุ งเทพมหานคร
สาขา 1
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
สาขา 5
เลขที่ 010 A อาคารตึกบี ถนนหนิ นซี , ซิ นมาไล ไฮเวย์คอมเพลกซ์ ตําบลเวิด 6
อําเภอคามายุท จังหวัดย่างกุง้ ประเทศสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์
(ยังไม่ได้ประกอบกิจการ)
ธุรกิจหลัก :

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

ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กลุ่มเอี่ยมลําเนา โดยถือหุ ้นในอัตราร้อยละ 60.85
2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
2 เกณฑ์การถือปฏิบตั ิ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นในรู ปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ องการราย
งานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ(“สภาวิชาชีพบัญชี”)
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
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บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบการเงิน
นี้มิได้รวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามข้อกําหนด สําหรับงบการเงินประจําปี แต่เน้นการให้ขอ้ มูลที่ เกี่ยวกับ กิจกรรม
เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ าํ ซ้อนกับข้อมูลที่ได้เคยนําเสนอรายงานไปแล้ว ดังนั้นการอ่านงบการเงิน
ระหว่างกาลนี้จึงควรอ่านควบคู่กบั งบการเงินของบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
2.2.1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อ
จัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการ
ปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความ และการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จาก
สัญญาที่ทาํ กับลูกค้า และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 ตามลําดับ บริ ษทั
ไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า กําหนดหลักการสําคัญเกี่ยวกับ
การรับรู ้รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู ้รายได้ในจํานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจการ
คาดว่าจะได้รับเมื่อกิจการส่ งมอบการควบคุมสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้า ตามที่มาตรฐานการรายงานทางการ
เงินฉบับนี้กาํ หนด 5 ขั้นตอน และรวมถึงการใช้ดุลยพินิจที่สาํ คัญในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน
จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
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มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19 การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภท และการวัดมูลค่า
เครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่าย โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา และแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณ
การด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงิน โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยว
กับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทําให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนว
ปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินของมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ที่จะมีผลใช้บงั คับในอนาคตตามที่กล่าวข้างต้น
3. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและการประมาณการเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจํา
รวม

30 กันยายน 2561
103,442.00
143,662.08
13,914,541.44
51,199.08
14,212,844.60

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

เงินลงทุนชัว่ คราวในกองทุนเปิ ด
เงินฝากประจําประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้ นระยะเวลา
รวม

30 กันยายน 2561
190,683,928.32
457,893,760.35
648,577,688.67

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษทั มีเงินลงทุนในกองทุนเปิ ดไทยพาณิ ยช์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส และมีเงินฝากประจํา
ประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้ นระยะเวลา อายุ 10 เดือน ถึง 14 เดือน กับสถาบันการเงิน 4 แห่ง อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.90 ต่อปี
ถึงร้อยละ 1.60 ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.90 -1.48 ต่อปี )
รายการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนชัว่ คราวในกองทุนเปิ ด สําหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
ยอดยกมาต้นงวด
218,546,841.26
เงินลงทุนเพิม่
285,000,000.00
จําหน่ายออก
(315,330,000.00)
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
2,467,087.06
ยอดคงเหลือปลายงวด
190,683,928.32
6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
(หน่วย : บาท)
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
ลูกหนี้การค้า :
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 20.3.1)
บุคคลและกิจการอื่น
เช็ครับล่วงหน้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อรับคืนสิ นค้า
สุ ทธิ

257,977.00
24,375,960.26
1,335,931.57
25,969,868.83
(5,756,192.96)
(1,638,521.06)
18,575,154.81

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
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(หน่วย : บาท)
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น :
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 20.3.1)
รายได้คา้ งรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจําเครื่ องจักร
อื่นๆ
รวม

1,897,659.25
15,950,237.97
12,928,781.47
7,659,264.00
784,976.27
39,220,918.96
57,796,073.77

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 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่าของลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนด
ชําระ ดังนี้
(หน่วย : บาท)
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
16,151,115.03 32,070,387.04
เกินกําหนดชําระ :
1 - 90 วัน
3,566,608.34 94,804,623.00
91 - 180 วัน
526,554.50
717,024.45
181- 365 วัน
933,718.69
884,949.30
มากกว่า 365 วันขึ้นไป
4,791,872.27
5,475,984.12
รวม
25,969,868.83 133,952,967.91
รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญที่เกิดขึ้นสําหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดเก้าเดือน
2561
2560
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญต้นงวด
5,482,080.88
7,928,773.55
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
1,446,841.62
352,285.20
ตัดจําหน่ายระหว่างงวด
(81,545.49)
(384,686.20)
รับชําระระหว่างงวด
(1,091,184.05) (1,825,468.43)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญปลายงวด
5,756,192.96
6,070,904.12

12

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

7. สิ นค้าคงเหลือ

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
งานระหว่างทํา
วัตถุดิบ
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
สุ ทธิ

30 กันยายน 2561
2,710,517.10
1,337,789.92
8,881,624.54
12,929,931.56
(2,328,995.33)
10,600,936.23

(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

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือที่เกิดขึ้นสําหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561
และ 2560 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดเก้าเดือน
2561
2560
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือต้นงวด
2,095,507.73
1,555,529.96
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างงวด
233,487.60
810,854.74
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือปลายงวด
2,328,995.33
2,366,384.70
8. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษทั นําเงินฝากประจําธนาคาร 2 แห่ง รวมจํานวน 0.42 ล้านบาท เป็ นหลักประกัน
ให้ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกันในการใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง คํ้าประกันการทําสัญญาซื้ อผลิตภัณฑ์
นํ้ามันจากบริ ษทั เอกชนแห่งหนึ่ง และคํ้าประกันค่าฝากส่ งไปรษณี ยเ์ ป็ นรายเดือนกับบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด
ตามหมายเหตุ 22.2
9. อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริ ษทั มีที่ดินเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนราคาตามบัญชีจาํ นวน 32.24 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีราคา
ยุติธรรมซึ่ งใช้ราคาซื้ อขายที่ดินบริ เวณใกล้เคียง จํานวน 54.40 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 47.16 ล้านบาท)
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10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สําหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชีตน้ งวด
130,130,230.69
ซื้ อเพิม่ ระหว่างงวด - ราคาทุน
11,188,643.25
โอนออก - สุ ทธิ ไปสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(7.00)
ตัดจําหน่าย - สุ ทธิ
(66,294.27)
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
(9,096,500.63)
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชีปลายงวด
132,156,072.04
10.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ราคาตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมซึ่ งได้รับการคิด
ค่าเสื่ อมราคาเต็มมูลค่าแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยูม่ ีจาํ นวน 111.82 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 110.89 ล้านบาท)
10.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างบางส่ วน มูลค่าตามบัญชีจาํ นวน 41.82 ล้านบาท นําไปใช้เป็ นหลัก
ประกันสําหรับวงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
: 43.25 ล้านบาท)
10.3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ยานพาหนะซึ่ งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงินมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีจาํ นวน 0.58 ล้านบาท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 1.31 ล้านบาท) ตามหมายเหตุ 15
11. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
รายการเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น สําหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชีตน้ งวด
3,597,161.47
ซื้ อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
910,000.00
ตัดจําหน่ายระหว่างงวด
(805,989.25)
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชีปลายงวด
3,701,172.22
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12. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี / ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
12.1 สิ นทรัพย์ และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีภายหลังจากการนํามาหักกลบลบกันตามความเหมาะสม ได้แสดง
รวมไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
5,337,423.08
4,860,800.96
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
(593,779.31)
(807,386.04)
สุ ทธิ
4,743,643.77
4,053,414.92
12.2 รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกิดขึ้นสําหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2561 และ 2560 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
บันทึกเป็ น
ณ วันที่
ณ วันที่
รายจ่าย/(รายได้)
1 มกราคม
30 กันยายน
ในกําไรหรื อ
2561
2561
ขาดทน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
419,101.55
46,697.52
465,799.07
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
4,441,699.41
429,924.60
4,871,624.01
4,860,800.96
476,622.12
5,337,423.08
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
เงินลงทุนชัว่ คราว
(81,203.14)
(140,813.55)
(222,016.69)
ผลแตกต่างระยะเวลา - ค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์ถาวร
(687,347.10)
372,684.34
(314,662.76)
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
(38,835.80)
(18,264.06)
(57,099.86)
(807,386.04)
213,606.73
(593,779.31)
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
4,053,414.92
690,228.85
4,743,643.77

15

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่
1 มกราคม
2560
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ผลแตกต่างระยะเวลา - ค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์ถาวร
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

บันทึกเป็ น
รายจ่าย/(รายได้)
ในกําไรหรื อ
ขาดทน

(หน่วย : บาท)
ณ วันที่
30 กันยายน
2560

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

162,170.95
371,659.97
533,830.92

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

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

591,544.38
(13,230.37)
578,314.01
1,112,144.93

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

12.3 ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันายน 2561 และ 2560
มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดเก้าเดือน
2561
2560
2561
2560
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั :
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
(8,109,200.20) (7,047,622.13) 44,690,817.82 40,178,087.91
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
(266,105.48)
(690,228.85) (1,112,144.93)
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คร (267,531.46)
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(8,376,731.66) (7,313,727.61) 44,000,588.97 39,065,942.98
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12.4 รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 สามารถแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดเก้าเดือน
2561
2560
2561
2560
กําไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินไ (41,467,060.95) (35,847,455.37) 220,454,835.95 197,431,349.48
อัตราภาษี
20
20
20
20
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
(8,293,412.19) (7,169,491.07) 44,090,967.19 39,486,269.90
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ :
281,359.31
399,367.41
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
97,294.97
7,311.52
(180,614.45)
(151,548.06)
(371,737.53)
(819,694.33)
ค่าใช้จ่ายหักได้เพิ่ม
(83,319.48)
(144,236.54)
(90,378.22)
(420,326.92)
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(8,376,731.67) (7,313,727.61) 44,000,588.97 39,065,942.98
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ ง
20.20
20.40
19.96
19.79
13. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
(หน่วย : บาท)
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
เจ้าหนี้การค้า :
กิจการอื่น
เช็คจ่ายล่วงหน้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น :
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
ภาษีขายรอเรี ยกเก็บ
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอนําส่ ง
อื่น ๆ
รวม

6,615,423.19
1,898,154.41
8,513,577.60

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

17,077,112.09
415,750.23
1,350,444.74
929,804.16
2,490,446.86
22,263,558.08
30,777,135.68

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
รายได้รับล่วงหน้า :
ค่าจัดกิจกรรมงานมอเตอร์โชว์
ค่าจัดกิจกรรมอื่นๆ
อื่นๆ
รวม

30 กันยายน 2561
1,980,875.00
199,257.31
2,180,132.31

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2560
256,137,295.75
250,000.00
252,079.02
256,639,374.77

15. หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

(หน่วย : บาท)
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
240,513.67
780,934.80
(240,513.67)
(780,934.80)
-

สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน ประกอบด้วย

ยานพาหนะ
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
สุ ทธิ

30 กันยายน 2561
2,802,462.45
(1,876,091.60)
926,370.85

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

บริ ษทั มีสัญญาเช่าซื้ อยานพาหนะ 3 สัญญา โดยมีกาํ หนดระยะเวลาผ่อนชําระ 36-48 เดือน รวมเดือนละ 69,335.20 บาท
สิ้ นสุ ดสัญญาในปี 2561
16. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
16.1 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงานสําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นงวด
22,208,497.06
ต้นทุนบริ การงวดปั จจุบนั
1,589,470.57
ต้นทุนดอกเบี้ย
560,152.43
ยอดคงเหลือปลายงวด
24,358,120.06
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16.2 ค่าใช้จ่ายผลประโยน์พนักงานที่รับรู ้ในรายการต่อไปนี้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดเก้าเดือน
2561
2560
2561
2560
ต้นทุนผลิตและบริ การ
387,593.00
371,441.00 1,152,305.00
1,114,323.00
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
64,149.00
60,730.00
192,447.00
182,190.00
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
264,799.00
250,450.00
804,871.00
751,350.00
รวม
716,541.00
682,621.00 2,149,623.00
2,047,863.00
17. เงินปั นผล
17.1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ได้อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
จากกําไรสะสมและผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2561 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ จํานวน 600 ล้านหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาทเป็ น
จํานวนเงิน 90.00 ล้านบาท โดยบริ ษทั จ่ายเงินปั นผลแล้วเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561
17.2 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
เป็ นจํานวนเงิน 70.00 ล้านบาท โดยบริ ษทั จ่ายเงินปั นผลแล้วเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
18. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริ ษทั ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561
และ 2560 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดเก้าเดือน
2561
2560
2561
2560
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
906,217.00 1,020,079.84 2,610,763.00
2,856,463.84
รวม
906,217.00 1,020,079.84 2,610,763.00
2,856,463.84
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19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญ สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560
มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดเก้าเดือน
2561
2560
2561
2560
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป
1,494,712.98
267,202.34
และงานระหว่างทํา
790,691.69 7,887,180.46
วัตถุดิบใช้ไป
3,940,747.14 4,401,766.36 14,614,417.03 19,424,460.27
ค่าจ้างทําของ เพลท ต้นฉบับ อาร์ตเวิค ฯลฯ 5,512,700.41 7,747,484.99 19,366,220.07 24,926,340.40
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
36,820,388.31 39,641,012.81 119,381,510.21 129,363,927.99
ค่าเช่าและบริ การสถานที่จดั กิจกรรม
786,164.38
640,000.00 107,760,943.79 108,298,580.84
ค่าตกแต่งสถานที่จดั กิจกรรม
536,196.68
161,000.00 46,981,054.65 46,638,548.96
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์
1,425,127.48 1,106,683.65 20,559,595.15 22,967,687.02
ค่าจ้างบุคคลภายนอกจัดกิจกรรม
1,880,751.87 1,337,105.11 24,865,612.64 24,818,496.68
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20. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
20.1 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สรุ ปได้ดงั นี้
บุคคลหรื อกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

นโยบายราคา

บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์ กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน ให้บริ การพื้นที่จดั งานแสดง ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียง
วอเทอร์สปอร์ทคลับ จํากัด
และบริ การสาธารณูโภค
ลูกค้ารายอื่น
รับจ้างพิมพ์งาน
ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียง
ลูกค้ารายอื่น
รับจ้างโฆษณา
ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียง
ลูกค้ารายอื่น
บริ การจัดทํา ART WORK ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียง
ลูกค้ารายอื่น
ให้เช่าพื้นที่สาํ นักงาน
ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียง
ลูกค้ารายอื่น
ค่าสถานที่และบริ การสําหรับ ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียง
จัดกิจกรรม
ลูกค้ารายอื่น
ค่าเช่าพื้นที่จดั กิจกรรม
ตามราคาที่กาํ หนดในสัญญา
บริ ษทั ยาชิโยดา อัลลอย วีล จํากัด กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน รับจ้างพิมพ์งาน

ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียง
ลูกค้ารายอื่น
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20.2 รายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสําคัญ สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดเก้าเดือน
2561
2560
2561
2560
20.2.1 รายได้ค่าบริ การ
บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์
275,252.00
341,499.00
2,006,324.00
2,100,759.00
วอเทอร์สปอร์ทคลับ จํากัด
บริ ษทั ยาชิโยดา อัลลอย วีล จํากัด
13,000.00
52,000.00
100,000.00
80,500.00
288,252.00
393,499.00
2,106,324.00
2,181,259.00
20.2.2 รายได้อื่น
บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์
112,500.00
112,500.00
337,500.00
337,500.00
วอเทอร์สปอร์ทคลับ จํากัด
20.2.3 ต้นทุนบริ การ
บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์
1,008,193.96
2,043,486.57
352,327.11
วอเทอร์สปอร์ทคลับ จํากัด
20.2.4 ค่าใช้จ่ายในการขาย
บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์
170,000.00
170,000.00
วอเทอร์สปอร์ทคลับ จํากัด
20.2.5 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผบู ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
8,518,598.78 9,512,928.83 24,706,939.78 27,499,119.83
329,763.09
313,882.50
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
109,921.03
104,627.50
8,628,519.81 9,617,556.33 25,036,702.87 27,813,002.33
รวม
20.3 รายการในงบแสดงฐานะการเงิน
ยอดคงค้างกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสําคัญ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
20.3.1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้า :
บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์ วอเทอร์สปอร์ทคลับ จํากัด
257,977.00
436,617.78
บริ ษทั ยาชิโยดา อัลลอย วีล จํากัด
214,000.00
257,977.00
650,617.78
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(หน่วย : บาท)
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า)
บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์ วอเทอร์สปอร์ทคลับ จํากัด
20.3.2 เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
พนักงานบริ ษทั

1,897,659.25

80,250.00

548,590.00

355,593.00

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

พนักงานบริ ษทั

1 มกราคม 2561
355,593.00
355,593.00

ให้กเู้ พิ่ม
531,650.00
531,650.00

(หน่วย : บาท)
รับชําระคืน 30 กันยายน 2561
338,653.00
548,590.00
338,653.00
548,590.00
(หน่วย : บาท)
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

20.3.3 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (สิ ทธิ การเช่า)
บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์ วอเทอร์สปอร์ทคลับ จํากัด

2,619,216.18

-

20.4 ภาระผูกพัน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั มีภาระผูกพันจากการทําสัญญาเช่าพื้นที่กบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์ วอเทอร์
สปอร์ทคลับ จํากัด) ตามสัญญาลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึง
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เป็ นจํานวนเงิน 12.00 ล้านบาท ณ วันทําสัญญาจ่ายชําระแล้วจํานวน 6.00 ล้านบาท คงเหลือภาระ
ที่จะต้องจ่าย จํานวน 6.00 ล้านบาท
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21. ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
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
เงินฝากประจํา
141,001.45
1,145,974.45
รวม
413,988,568.84 60,265,397.72
21.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด มีรายละเอียดดังนี้

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจํา
รวม

30 กันยายน 2561
103,442.00
143,662.08
13,914,541.44
51,199.08
14,212,844.60

(หน่วย : บาท)
30 กันยายน 2560
78,947.20
17,743,864.87
14,254,827.21
50,795,982.06
82,873,621.34

21.3 รายการไม่กระทบเงินสด สําหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีรายละเอียดดังนี้
21.3.1 บริ ษทั ซื้ ออุปกรณ์และเครื่ องใช้สาํ นักงานเป็ นเงินเชื่อ จํานวน 0.91 ล้านบาท แสดงไว้เป็ นเจ้าหนี้อื่น
21.4 รายการไม่กระทบเงินสด สําหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 มีรายละเอียดดังนี้
21.4.1 บริ ษทั ซื้ ออุปกรณ์และเครื่ องใช้สาํ นักงานเป็ นเงินเชื่อ จํานวน 0.95 ล้านบาท แสดงไว้เป็ นเจ้าหนี้อื่น
21.4.2 บริ ษทั โอนสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(สิ นค้าบาเทอร์) เป็ นอุปกรณ์ ราคาทุนจํานวน 0.02 ล้านบาท
21.4.3 บริ ษทั โอนเครื่ องใช้สาํ นักงานที่ยกเลิกใช้งานเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ราคาสุ ทธิ จาํ นวน 0.02 ล้านบาท
21.4.4 บริ ษทั ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเป็ นเงินเชื่อ จํานวน 0.15 ล้านบาท แสดงไว้เป็ นเจ้าหนี้อื่น
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22. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
22.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตเกี่ยวกับสัญญาเช่า
และบริ การหลายสัญญาให้กบั กิจการอื่น ดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
ถึงกําหนดภายใน 1 ปี
2,954,492.11
2,499,333.66
ถึงกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
224,774.55
676,779.58
รวม
3,179,266.66
3,176,113.24
22.2 บริ ษทั มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น จากการให้ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง จํานวน
0.31 ล้านบาท การทําสัญญาซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ มันจากบริ ษทั เอกชนแห่งหนึ่งจํานวน 0.10 ล้านบาท การฝากส่ งไปรษณี ย ์
เป็ นรายเดือนกับบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด จํานวน 0.01 ล้านบาท รวมจํานวน 0.42 ล้านบาท คํ้าประกันโดยเงินฝาก
ประจําของบริ ษทั ตามหมายเหตุ 8
22.3 บริ ษทั มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกัน ประกันรายได้ข้ นั ตํ่าจากการบริ หารสิ ทธิ ประโยชน์
จัดหาผูเ้ ข้าร่ วมสนับสนุน การจัดงานแข่งขัน Air Race 1 World Cup Thailand 2017 กับการกีฬาแห่งประเทศไทย
ตามสัญญาจ้างลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 จํานวน 5.00 ล้านบาท
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23. ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานที่นาํ เสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงานได้รับ และสอบทานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงาน และประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน ทั้งนี้ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินการของบริ ษทั คือ กรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั บริ ษทั ดําเนินธุรกิจหลักในส่ วนงานดําเนินงานที่รายงาน สําหรับ
งวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งานกิจกรรม

รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด

2561
11,034,524.06
(22,081,538.31)
(11,047,014.25)

2560
10,665,147.19
(14,283,663.28)
(3,618,516.09)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือน
สื่ อโฆษณา และจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์
รับจ้างพิมพ์
2561
2560
2561
2560
11,818,394.63
12,127,009.14
8,511,211.66
21,784,946.00
(12,051,752.90)
(18,806,946.12)
(6,099,346.56)
(14,584,195.71)
(233,358.27)
(6,679,936.98)
2,411,865.10
7,200,750.29

รวม
2561
31,364,130.35
(40,232,637.77)
(8,868,507.42)
2,998,045.74
(7,938,860.47)
(27,491,351.30)
(166,387.50)
(41,467,060.95)
8,376,731.66
(33,090,329.29)

2560
44,577,102.33
(47,674,805.11)
(3,097,702.78)
2,147,981.91
(6,383,672.99)
(28,146,903.29)
(367,158.22)
(35,847,455.37)
7,313,727.61
(28,533,727.76)
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(หน่วย : บาท)

งานกิจกรรม

รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด

2561
604,629,042.92
(275,945,748.25)
328,683,294.67

2560
566,123,025.74
(269,358,646.45)
296,764,379.29

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดเก้าเดือน
สื่ อโฆษณา และจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์
รับจ้างพิมพ์
2561
2560
2561
2560
39,224,940.33
44,488,513.22
36,211,548.26
60,814,240.58
(42,060,537.14)
(41,350,163.37)
(23,900,122.01)
(44,024,922.41)
(2,835,596.81)
3,138,349.85
12,311,426.25
16,789,318.17

รวม
2561
680,065,531.51
(341,906,407.40)
338,159,124.11
7,655,833.58
(37,822,652.27)
(87,347,829.87)
(189,639.60)
220,454,835.95
(44,000,588.97)
176,454,246.98

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
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24. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในการบริ หารทางการเงิน คือ การดํารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
และการดํารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 งบการเงินแสดงอัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.10 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 0.46)
25. การอนุมตั ิงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจให้เผยแพร่ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
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