
 
 
 
 

 

 บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 รายงานการสอบทานและงบการเงนิระหว่างกาล 

 สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม 2561  

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

  

 



 
 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

 
 
เสนอ คณะกรรมการบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน)    
 
ขา้พเจา้ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั  และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหว่างกาล ของบริษทั  กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของ
กิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบั
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่าง
กาล โดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทาน
อ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได้
ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้ งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจ้าจึงไม่แสดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
 
 

(นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  8125 

 
วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 



บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561

(หน่วย : บาท)
สินทรัพย์ หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว)
สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 371,503,922.01 413,988,568.84
เงินลงทุนชัว่คราว 5 504,424,435.13 330,159,679.92
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 6 159,614,417.01 156,619,047.10
สินคา้คงเหลือ 7 12,023,953.37 5,910,736.13
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,047,566,727.52 906,678,031.99
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 8 423,300.00 5,423,300.00
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19.3.2 633,242.00 355,593.00
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 9 32,239,860.10 32,239,860.10
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 128,616,174.71 130,130,230.69
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 11 4,197,416.57 3,597,161.47
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12.1 4,146,021.17 4,053,414.92
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,780,943.12 2,418,696.96
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 173,036,957.67 178,218,257.14
รวมสินทรัพย์ 1,220,603,685.19 1,084,896,289.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                   (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                           (นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา)
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บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561

(หน่วย : บาท)
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว)
สอบทานแล้ว)

หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 13 88,676,721.54 55,400,781.45
รายไดรั้บล่วงหนา้ 14 217,987,608.54 256,639,374.77
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 596,289.12 780,934.80
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 29,199,273.44 7,957,327.43
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 336,459,892.64 320,778,418.45
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 15 -                                    -                                    
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 16.1 22,925,038.06 22,208,497.06
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 22,925,038.06 22,208,497.06
รวมหนีสิ้น 359,384,930.70 342,986,915.51

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                   (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                           (นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา)
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บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561

(หน่วย : บาท)
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว)
สอบทานแล้ว)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน
    หุน้สามญั 600,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 300,000,000.00 300,000,000.00
    ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 600,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 300,000,000.00 300,000,000.00
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 110,561,100.00 110,561,100.00
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 285,434,649.17 285,434,649.17
กาํไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 30,000,000.00 30,000,000.00

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 135,223,005.32 15,913,624.45
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 861,218,754.49 741,909,373.62
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,220,603,685.19 1,084,896,289.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                   (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                           (นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา)
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บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31  มีนาคม 2561
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2560

รายไดจ้ากการขายและบริการ 354,014,117.83 301,487,703.49
ตน้ทุนขายและบริการ (159,458,632.88) (138,417,780.46)
กาํไรขั้นตน้ 194,555,484.95 163,069,923.03
รายไดอ่ื้น 1,855,542.47 2,065,055.44
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (16,558,830.58) (19,663,416.87)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (30,805,965.59) (27,418,374.32)
ตน้ทุนทางการเงิน (13,261.23) (434,378.86)
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 149,032,970.02 117,618,808.42
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12.3 (29,723,589.15) (23,111,774.15)
กาํไรสาํหรับงวด 119,309,380.87 94,507,034.27

กาํไรต่อหุน้
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.20                                  0.19                                  
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หน่วย : หุน้) 600,000,000 500,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                   (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                       ( นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

(หน่วย : บาท)
ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน กําไร(ขาดทุน)สะสม รวม

และชําระแล้ว
หุ้นสามัญ

จากการจ่ายโดย  (ทั้งท่ีจัดสรรและ

ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ยงัไม่ได้จัดสรร)
ยอดคงเหลือตน้งวด 2560 250,000,000.00 -                          110,561,100.00 35,741,634.15 396,302,734.15 
กาํไรสาํหรับงวด 94,507,034.27 94,507,034.27 
ยอดคงเหลือปลายงวด 2560 250,000,000.00 -                          110,561,100.00 130,248,668.42 490,809,768.42 

ยอดคงเหลือตน้งวด 2561 300,000,000.00 285,434,649.17 110,561,100.00 45,913,624.45 741,909,373.62 
กาํไรสาํหรับงวด 119,309,380.87 119,309,380.87 
ยอดคงเหลือปลายงวด 2561 300,000,000.00 285,434,649.17 110,561,100.00 165,223,005.32 861,218,754.49 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายอโณทยั  เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )
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บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31  มีนาคม 2561
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

(หน่วย : บาท)
31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรสาํหรับงวด 119,309,380.87 94,507,034.27
รายการปรับปรุง
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว (833,831.49) -                         
หน้ีสูญ -                         30,600.00
หน้ีสงสยัจะสูญ 332,738.62 60,000.00
(โอนกลบั)ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (634,618.00) (916,419.88)
(โอนกลบั)ประมาณการรับคืนสินคา้ (293,034.97) (357,799.87)
(โอนกลบั)ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้ลดลง 12,857.24 (229,792.63)
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย 3,213,793.61 2,966,139.09
ขาดทุนจากการตดัจ่ายสินทรัพยถ์าวร 66,293.27 112,341.20
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจ่าย -                         139,713.54
ขาดทุนจากการขายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -                         65,467.29
(โอนกลบั)ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (87,694.38) 133,676.55
ประมาณการผลประโยชนพ์นกังาน 716,541.00 682,621.00
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 13,261.23 434,378.86
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 29,723,589.15 23,111,774.15

151,539,276.15 120,739,733.57 
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินดําเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน(เพิ่มข้ึน)ลดลง (2,400,455.56) (34,269,696.37)
สินคา้คงเหลือ(เพิ่มข้ึน)ลดลง (6,126,074.48) (11,308,919.93)
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผูกพนั(เพิ่มข้ึน)ลดลง 5,000,000.00 -                         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน(เพิ่มข้ึน)ลดลง (274,551.78) (1,027,964.82)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน(ลดลง) 32,281,471.87 23,487,146.23
รายไดรั้บล่วงหนา้เพิ่มข้ึน(ลดลง) (38,651,766.23) 26,912,858.71
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 141,367,899.97 124,533,157.39

                   (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                       ( นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )
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บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31  มีนาคม 2561
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

(หน่วย : บาท)
31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2560

จ่ายดอกเบ้ีย (13,261.23) (434,378.86)
จ่ายภาษีเงินได้ (8,574,249.39) (8,967,669.58)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 132,780,389.35 115,131,108.95
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงินสดจ่ายเงินลงทุนชัว่คราว (173,430,923.72) (46,954,867.31)
เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 77,351.00 184,745.00
เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (355,000.00) -                         
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (1,345,417.78) (336,287.14)
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (26,400.00) -                         
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (175,080,390.50) (47,106,409.45)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                         (2,067,018.26)
เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (184,645.68) (171,509.79)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (184,645.68) (2,238,528.05)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (42,484,646.83) 65,786,171.45
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 413,988,568.84 60,265,397.72
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสปลายงวด 371,503,922.01 126,051,569.17

     
การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดเพิ่มเติม ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                   (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                       ( นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกดั (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัที ่31  มนีาคม 2561
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

1. ขอ้มูลทัว่ไป
การจดทะเบียน : บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) "บริษทั" เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย

เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2525  แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2557 

สถานประกอบการสาํนกังานใหญ่  เลขท่ี 4/299 หมู่ท่ี 5 ซอยลาดปลาเคา้ 66 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน
               กรุงเทพมหานคร  
สาขา 1 เลขท่ี 4/137 หมู่ท่ี 5 ซอยลาดปลาเคา้ 66 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร  
สาขา 2   เลขท่ี 4/309 หมู่ท่ี 5 ซอยลาดปลาเคา้ 66 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร  
สาขา 3  เลขท่ี 4/133 หมู่ท่ี 5 ซอยลาดปลาเคา้ 66 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร  
สาขา 4  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 69  หมู่ท่ี 2  ตาํบลบึงศาล อาํเภอองครักษ ์จงัหวดันครนายก

ธุรกิจหลกั : 1.  ธุรกิจใหบ้ริการพ้ืนท่ีจดังานแสดงสินคา้ และจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด
2.  ธุรกิจใหบ้ริการโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ ์โฆษณาส่ือโทรทศัน์และเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัยานยนต์
     ผลิตและจาํหน่ายหนงัสือ   
3.  ธุรกิจรับจา้งพิมพ์

ผูถื้อหุน้รายใหญ่   กลุ่มเอ่ียมลาํเนา โดยถือหุน้ในอตัราร้อยละ 63.14  

2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล
2.1 เกณฑก์ารถือปฏิบติั

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองการราย
งานทางการเงินระหวา่งกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ(“สภาวิชาชีพบญัชี”)
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบการเงิน
น้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนด สาํหรับงบการเงินประจาํปีแต่เนน้การใหข้อ้มูลท่ี  เก่ียวกบั กิจกรรม 
เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ใหซ้ํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้  ดงันั้นการอ่านงบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหวา่งงวด บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั   มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึน
เพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ     โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและ
อธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
ในระหวา่งงวด   สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช ้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญา
ท่ีทาํกบัลูกคา้ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 บริษทั
ไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบบัท่ี 15  เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้  กาํหนดหลกัการสาํคญัเก่ียวกบัการ
รับรู้รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้  โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะ
ไดรั้บเม่ือกิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการใหก้บัลูกคา้ตามท่ีมาตรฐานการายงานทางการเงินฉบบัน้ีกาํหนด 
5  ขั้นตอน   และรวมถึงการใชดุ้ลยพินิจท่ีสาํคญัในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน   มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง

ปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานดงักล่าว   มาถือ
ปฏิบติั 

3.  สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและการประมาณการเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
เงินสด 1,567,524.00 120,424.25
เงินฝากกระแสรายวนั 107,117.76 88,598.98
เงินฝากออมทรัพย์ 251,610,479.69 413,638,544.16
เงินฝากประจาํ 118,218,800.56 141,001.45
รวม 371,503,922.01 413,988,568.84

5. เงินลงทุนชัว่คราว
(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
เงินลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิด 504,380,672.75 218,546,841.26
เงินฝากประจาํประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา 43,762.38 111,612,838.66
รวม 504,424,435.13 330,159,679.92

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัมีเงินลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิยชต์ราสารรัฐตลาดเงิน พลสั และบริษทัมีเงินฝาก
ประจาํประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา  อาย ุ12 เดือน  กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.80  ต่อปี 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.90 -1.48 ต่อปี)     

รายการเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิด สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561  สรุปไดด้งัน้ี
(หน่วย : บาท)

ยอดยกมาตน้งวด 218,546,841.26
เงินลงทุนเพ่ิม 285,000,000.00
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 833,831.49
ยอดคงเหลือปลายงวด 504,380,672.75
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

6. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
ลูกหน้ีการคา้ 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 19.3.1) 675,427.87 650,617.78
บุคคลและกิจการอ่ืน 60,616,365.73 132,677,083.73
เช็ครับล่วงหนา้ 4,288,629.61 625,266.40

65,580,423.21 133,952,967.91
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (5,180,201.50) (5,482,080.88)
        ค่าเผือ่รับคืนสินคา้ (1,961,043.40) (2,254,078.37)
สุทธิ 58,439,178.31 126,216,808.66
ลูกหน้ีอ่ืน 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 19.3.1) 80,250.00 80,250.00
รายไดค้า้งรับ 27,713,672.86 9,483,784.69
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 62,229,367.83 19,042,139.04
เงินทดรองจ่ายพนกังาน 8,143,003.52 -                           
อ่ืนๆ 3,008,944.49 1,796,064.71

101,175,238.70 30,402,238.44
รวม 159,614,417.01 156,619,047.10

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มูลค่าของลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนด
ชาํระ ดงัน้ี

(หน่วย : บาท)
31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 27,442,731.12 32,070,387.04
เกินกาํหนดชาํระ

    1 - 90 วนั 27,722,911.64 94,804,623.00
  91 - 180 วนั 4,903,882.30 717,024.45
181- 365 วนั 566,475.27 884,949.30
มากกวา่ 365 วนัข้ึนไป 4,944,422.88 5,475,984.12

รวม 65,580,423.21 133,952,967.91
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญท่ีเกิดข้ึนสาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

    2561      2560
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญตน้งวด 5,482,080.88 7,928,773.55
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 332,738.62 60,000.00
ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด -                           (32,742.00)
รับชาํระระหวา่งงวด (634,618.00) (916,419.88)
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญปลายงวด 5,180,201.50 7,039,611.67

7. สินคา้คงเหลือ
(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
สินคา้สาํเร็จรูป 3,522,398.64 3,093,904.44
งานระหวา่งทาํ 2,676,169.62 2,449,115.56
วตัถุดิบ 7,933,750.08 2,463,223.86

14,132,318.34 8,006,243.86
หกั ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (2,108,364.97) (2,095,507.73)
สุทธิ 12,023,953.37 5,910,736.13

รายการเคล่ือนไหวของการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีเกิดข้ึนสาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
และ 2560 มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

    2561      2560
ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือตน้งวด 2,095,507.73 1,555,529.96
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ระหวา่งงวด 12,857.24 (229,792.63)
ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือปลายงวด 2,108,364.97 1,325,737.33

สาํหรับงวดสามเดือน 
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

8. เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561  บริษทันาํเงินฝากประจาํธนาคาร 2  แห่ง  รวมจาํนวน 0.42 ลา้นบาท  โดยนาํเงินฝากประจาํเป็น
ประกนัใหธ้นาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัในการใชไ้ฟฟ้ากบัการไฟฟ้านครหลวง คํ้าประกนัการทาํสัญญาซ้ือผลิตภณัฑ์
นํ้ามนัจากบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง และคํ้าประกนัค่าฝากส่งไปรษณียเ์ป็นรายเดือนกบับริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั 
ตามหมายเหตุ 21.2 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : 5.42 ลา้นบาท) 

9. อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัมีท่ีดินเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนราคาตามบญัชีจาํนวน 32.24 ลา้นบาท และมีราคา
ยติุธรรมซ่ึงใชร้าคาซ้ือขายท่ีดินบริเวณใกลเ้คียงเป็น จาํนวน 54.40 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : 47.16 ลา้นบาท) 

10. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561  สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)
มูลค่าสุทธิทางบญัชีตน้งวด 130,130,230.69
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,489,886.00
ตดัจาํหน่าย/ตดัจ่าย - สุทธิ (66,293.27)
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (2,937,648.71)
มูลค่าสุทธิทางบญัชีปลายงวด 128,616,174.71

10.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561  ราคาตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   ก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมซ่ึงไดรั้บการคิดค่า
เส่ือมราคาเตม็มูลค่าแลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยูมี่จาํนวน 111.25 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : 110.89 ลา้นบาท)

10.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561  ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วน มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 42.76 ลา้นบาท  นาํไปใชเ้ป็นหลกั
ประกนัสาํหรับวงเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
: 43.25 ลา้นบาท) 

10.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 1.19 ลา้นบาท 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : 1.31 ลา้นบาท) ตามหมายเหตุ 15
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

11. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561  สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)
มูลค่าสุทธิทางบญัชีตน้งวด 3,597,161.47
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 876,400.00
ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (276,144.90)
มูลค่าสุทธิทางบญัชีปลายงวด 4,197,416.57

12. ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี / ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
12.1 สินทรัพย ์และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีภายหลงัจากการนาํมาหกักลบลบกนัตามความเหมาะสม ไดแ้สดง

รวมไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน มีรายละเอียดดงัน้ี

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 5,006,680.61 4,860,800.96
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (860,659.44) (807,386.04)
สุทธิ 4,146,021.17 4,053,414.92

12.2 รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย ์และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2561 และ 2560  มีดงัน้ี (หน่วย : บาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

1 มกราคม 2561 31 มีนาคม 2561

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 419,101.55 2,571.45 421,673.00
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,441,699.41 143,308.20 4,585,007.61

4,860,800.96 145,879.65 5,006,680.61
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

เงินลงทุนชัว่คราว (81,203.14) (166,766.30) (247,969.44)
ผลแตกต่างระยะเวลา   - ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยถ์าว (687,347.10) 119,355.96 (567,991.14)
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (38,835.80) (5,863.06) (44,698.86)

(807,386.04) (53,273.40) (860,659.44)
สินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอการตดับญัชี - สุทธิ 4,053,414.92 92,606.25 4,146,021.17

บนัทึกเป็นรายจ่าย/
(รายได)้ในกาํไรหรือ

ขาดทุน

(หน่วย : บาท)
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

(หน่วย : บาท)
ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

1 มกราคม 2560 31 มีนาคม 2560

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 311,105.99 (45,958.53) 265,147.46
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,933,515.24 136,524.20 4,070,039.44

4,244,621.23 90,565.67 4,335,186.90
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ผลแตกต่างระยะเวลา   - ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยถ์าว (1,385,929.74) 409,581.88 (976,347.86)
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (20,554.97) (4,241.43) (24,796.40)

(1,406,484.71) 405,340.45 (1,001,144.26)
สินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอการตดับญัชี - สุทธิ 2,838,136.52 495,906.12 3,334,042.64

12.3 ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561  และ 2560  มีดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

    2561      2560
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 29,816,195.40 23,607,680.27
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว (92,606.25) (495,906.12)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 29,723,589.15 23,111,774.15
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บนัทึกเป็นรายจ่าย/
(รายได)้ในกาํไรหรือ

ขาดทุน

สาํหรับงวดสามเดือน 



บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

12.4 รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้าํหรับ
งวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)

    2561      2560
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้ 149,032,970.02 117,618,808.42
อตัราภาษีร้อยละ 20 20
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 29,806,594.00 23,523,761.68
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ :

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 8,541.85 134,653.16
ค่าใชจ่้ายหกัไดเ้พ่ิม (91,546.70) (546,640.69)

(83,004.85) (411,987.53)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 29,723,589.15 23,111,774.15
อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงร้อยละ 19.94 19.65

13. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน
(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
เจา้หน้ีการคา้

เจา้หน้ีการคา้ 31,004,045.99 22,630,614.11
เช็คจ่ายล่วงหนา้ 1,366,891.85 1,813,313.33

32,370,937.84 24,443,927.44
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 42,569,967.22 14,922,708.47
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 5,225,358.17 4,173,387.86
ภาษีขายรอเรียกเก็บ 3,505,919.21 8,388,137.79
เงินมดัจาํรับ 671,498.91 414,494.27
อ่ืน ๆ 4,333,040.19 3,058,125.62

56,305,783.70 30,956,854.01
รวม 88,676,721.54 55,400,781.45

สาํหรับงวดสามเดือน 
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

14.  รายไดรั้บล่วงหนา้
(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าจดักิจกรรมงานมอเตอร์โชว์ 216,342,670.16 256,137,295.75
รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าจดักิจกรรมอ่ืนๆ 1,386,571.36 250,000.00
รายไดรั้บล่วงหนา้อ่ืนๆ 258,367.02 252,079.02
รวม 217,987,608.54 256,639,374.77

15.  หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน
(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 596,289.12 780,934.80
หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (596,289.12) (780,934.80)

สุทธิ -                           -                           

สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน  ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
ยานพาหนะ 2,802,462.45 2,802,462.45
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (1,616,196.10) (1,488,378.64)

สุทธิ 1,186,266.35 1,314,083.81

บริษทัมีสัญญาเช่าซ้ือยานพาหนะ 3 สัญญา โดยมีกาํหนดระยะเวลาผอ่นชาํระ 36-48 เดือน รวมเดือนละ 69,335.20 บาท 
ส้ินสุดสัญญาในปี 2561

16.  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน
16.1 การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังานสาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มีดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานตน้งวด 22,208,497.06
ตน้ทุนบริการงวดปัจจุบนั 529,824.00
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 186,717.00
ยอดคงเหลือปลายงวด 22,925,038.06
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

16.2 ค่าใชจ่้ายผลประโยน์พนกังานท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี

    2561      2560
ตน้ทุนผลิตและบริการ 382,356.00 371,441.00
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 64,149.00 60,730.00
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 270,036.00 250,450.00
รวม 716,541.00 682,621.00

17. กองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังาน
สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษทัจ่ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังาน
จาํนวน 0.85 ลา้นบาท และ 0.83 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

18. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ
ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัสาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561  และ 2560 มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

     2561      2560
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ         (655,548.26) (7,805,870.35)
วตัถุดิบใชไ้ป 7,405,051.59 4,754,104.47
ค่าจา้งทาํของ เพลท ตน้ฉบบั อาร์ตเวิค เขา้เล่ม และอ่ืนๆ 9,371,386.11 8,028,380.41
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 42,756,553.79 44,288,033.53
ค่าเช่าและบริการสถานท่ีจดักิจกรรม 58,585,452.85 53,715,412.01
ค่าตกแต่งสถานท่ีจดักิจกรรม 19,049,140.00 17,134,467.19
ค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 8,518,690.72 11,755,223.07
ค่าจา้งบุคคลภายนอกจดักิจกรรม 17,035,025.67 11,269,012.30

สาํหรับงวดสามเดือน 

สาํหรับงวดสามเดือน 
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

19 รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
19.1  ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี

บุคคลหรือกิจการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ นโยบายราคา

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด์ กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั ใหบ้ริการพื้นท่ีจดังานแสดง ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
     วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั       และบริการสาธารณูโภค

   รับจา้งพิมพง์าน ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
รับจา้งโฆษณา ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
บริการจดัทาํ ART WORK ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
ใหเ้ช่าพื้นท่ีสาํนกังาน ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด
ค่าจา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน

บริษทั ยาชิโยดา อลัลอย วลี จาํกดั กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั รับจา้งพิมพง์าน ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

19.2 รายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
และ 2560  สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)

    2561      2560
19.2.1 รายไดค่้าบริการ

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 888,204.23 645,863.98
บริษทั ยาชิโยดา อลัลอย วีล จาํกดั 62,500.00 -                         

950,704.23 645,863.98

19.2.2 รายไดอ่ื้น
บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 112,500.00 143,900.00

19.2.3 ตน้ทุนบริการ
บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั -                         60,000.00

19.2.4 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารสาํคญั
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 8,094,164.00 7,991,775.00
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 109,921.03 104,627.53
รวม 8,204,085.03 8,096,402.53

19.3 รายการในงบแสดงฐานะการเงิน
ยอดคงคา้งกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)
31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

19.3.1 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน
ลูกหน้ีการคา้

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั  จาํกดั 675,427.87 436,617.78
บริษทั ยาชิโยดา อลัลอย วีล จาํกดั -                         214,000.00

675,427.87 650,617.78
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั  จาํกดั 80,250.00 80,250.00

สาํหรับงวดสามเดือน 
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

(หน่วย : บาท)
31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

19.3.2 เงินใหกู้ย้มืระยะยาว  
พนกังานบริษทั 633,242.00 355,593.00

บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน กาํหนดชาํระคืนภายในระยะเวลา 2 ปี โดยหกัจากเงินเดือนและค่าจา้งรายเดือน    
และไม่คิดดอกเบ้ียตามเง่ือนไขสวสัดิการพนกังาน

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหว่างงวด มีดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

1 มกราคม 2561 ใหกู้เ้พิ่ม รับชาํระคืน 31 มีนาคม 2561
พนกังานบริษทั 355,593.00 355,000.00 77,351.00 633,242.00

355,593.00 355,000.00 77,351.00 633,242.00

20. ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ และยอดคงเหลือในธนาคาร  เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดในงบกระแสเงินสด  ประกอบข้ึนจากรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ดงัน้ี
20.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด  มีรายละเอียดดงัน้ี

(หน่วย : บาท)
1  มกราคม 2561 1  มกราคม 2560

เงินสด 120,424.25 12,698.50
เงินฝากกระแสรายวนั 88,598.98 3,875,554.79
เงินฝากออมทรัพย์ 413,638,544.16 55,231,169.98
เงินฝากประจาํ 141,001.45 1,145,974.45
รวม 413,988,568.84 60,265,397.72

20.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด มีรายละเอียดดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2560
เงินสด 1,567,524.00 1,062,338.25
เงินฝากกระแสรายวนั 107,117.76 96,679.84
เงินฝากออมทรัพย์ 251,610,479.69 70,214,466.68
เงินฝากประจาํ 118,218,800.56 54,678,084.40
รวม 371,503,922.01 126,051,569.17
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

20.3 รายการไม่กระทบเงินสด สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561  มีรายละเอียดดงัน้ี
20.3.1  บริษทัซ้ืออุปกรณและเคร่ืองใชส้าํนกังาน จาํนวน 0.14 ลา้นบาท เป็นเงินเช่ือแสดงไวเ้ป็นเจา้หน้ีอ่ืน
20.3.2  บริษทัซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน จาํนวน 0.85 ลา้นบาท เป็นเงินเช่ือแสดงไวเ้ป็นเจา้หน้ีอ่ืน

20.4 รายการไม่กระทบเงินสด สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560  มีรายละเอียดดงัน้ี
20.4.1  บริษทัซ้ืออุปกรณและเคร่ืองใชส้าํนกังาน จาํนวน 0.53 ลา้นบาท เป็นเงินเช่ือแสดงไวเ้ป็นเจา้หน้ีอ่ืน
20.4.2  บริษทัโอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน(สินคา้บาเทอร์) เป็นอุปกรณ์ ราคาทุนจาํนวน 0.018 ลา้นบาท 
20.4.3  บริษทัโอนเคร่ืองใชส้าํนกังานท่ียกเลิกใชง้านเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ราคาสุทธิจาํนวน 0.005 ลา้นบาท

21. ภาระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน
21.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  บริษทัมีภาระผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตเก่ียวกบัสญัญาเช่า 

และบริการหลายสญัญา ดงัต่อไปน้ี
(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
ถึงกาํหนดภายใน 1 ปี 2,295,522.57 2,499,333.66
ถึงกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 494,938.33 676,779.58
รวม 2,790,460.90 3,176,113.24

21.2 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน   จากการใหธ้นาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้ากบัการไฟฟ้านครหลวง  จาํนวน 
0.31 ลา้นบาท การทาํสญัญาซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ามนัจากบริษทัเอกชนแห่งหน่ึงจาํนวน 0.10 ลา้นบาท การฝากส่งไปรษณีย์
เป็นรายเดือนกบับริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั  จาํนวน 0.01 ลา้นบาท  รวมจาํนวน 0.42 ลา้นบาท  คํ้าประกนัโดยเงินฝาก
ประจาํของบริษทั ตามหมายเหตุ 8   

21.3 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใหธ้นาคารออกหนงัสือคํ้าประกนั จาํนวน 5 ลา้นบาทกบัการกีฬาแห่งประเทศไทย 
เพื่อประกนัรายไดข้ั้นตํ่า จากการบริหารสิทธ์ิประโยชนจ์ดัหาผูเ้ขา้ร่วมสนบัสนุน การจดังานแข่งขนั Air Race 1 World
Cup Thailand 2017  ตามสญัญาจา้ง เลขท่ี 001/2560  วนัท่ี 27 ตุลาคม 2560       
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

22. ขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงาน
ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ี สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทั   ท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ดาํเนินงานไดรั้บ และสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงาน  และ
ประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินการของบริษทัคือ กรรมการผู ้
จดัการของบริษทั

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31  มีนาคม 2561   และ 
2560  มีดงัน้ี  

(หน่วย : บาท)

กิจกรรม ส่ือโฆษณา และ
จาํหน่ายส่ิงพิมพ์

รับจา้งพิมพ์ รวม

รายไดจ้ากการขายและบริการ 321,537,888.77 12,165,508.46 20,310,720.60 354,014,117.83
ตน้ทุนขายและบริการ (131,896,900.85) (12,878,626.00) (14,683,106.03) (159,458,632.88)
กาํไรขั้นตน้ 189,640,987.92 (713,117.54) 5,627,614.57 194,555,484.95
รายไดอ่ื้น 1,855,542.47
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (16,558,830.58)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (30,805,965.59)
ตน้ทุนทางการเงิน (13,261.23)
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 149,032,970.02
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (29,723,589.15)
กาํไรสาํหรับงวด 119,309,380.87

  - 23 -

สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31  มีนาคม 2561



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

กิจกรรม ส่ือโฆษณา และ
จาํหน่ายส่ิงพิมพ์

รับจา้งพิมพ์ รวม

รายไดจ้ากการขายและบริการ 276,985,685.60 12,786,311.33 11,715,706.56 301,487,703.49
ตน้ทุนขายและบริการ (118,526,860.83) (11,383,691.72) (8,507,227.91) (138,417,780.46)
กาํไรขั้นตน้ 158,458,824.77 1,402,619.61 3,208,478.65 163,069,923.03
รายไดอ่ื้น 2,065,055.44
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (19,663,416.87)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (27,418,374.32)
ตน้ทุนทางการเงิน (434,378.86)
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 117,618,808.42
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (23,111,774.15)
กาํไรสาํหรับงวด 94,507,034.27

23. การบริหารจดัการทุน
วตัถุประสงคข์องบริษทัในการบริหารทางการเงิน คือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง
และการดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 งบการเงินแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.42 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : 0.46)

24. การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัจากกรรมการผูมี้อาํนาจใหเ้ผยแพร่ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561
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