
 
 
 
 

 

 บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) 

 รำยงำนกำรสอบทำนและงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 ส ำหรับงวดสำมเดือน และหกเดือน ส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561  

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 

 

 

  

  

 



 
 
 
 

 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมกำรบริษทั กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน)    

 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับงวด
สามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบ
กระแสเงินสด ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ของบริษทั  กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท า
และน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
ขอบเขตกำรสอบทำน 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่ง
กาล โดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทาน
อ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได้
ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคัญทั้ งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดงันั้นข้าพเจา้จึงไม่แสดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
 
 
(นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  8125 

วนัท่ี  9  สิงหาคม 2561 



บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2561

(หน่วย : บาท)
สินทรัพย์ หมายเหตุ 30 มถุินำยน 2561 31 ธันวำคม 2560

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว)

สอบทำนแล้ว)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 11,846,005.85 413,988,568.84
เงินลงทุนชัว่คราว 5 672,806,907.48 330,159,679.92
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 6 96,006,844.30 156,619,047.10
สินคา้คงเหลือ 7 9,725,581.36 5,910,736.13
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 790,385,338.99 906,678,031.99
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผูกพนั 8 423,300.00 5,423,300.00
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20.3.2 678,141.00 355,593.00
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 9 32,239,860.10 32,239,860.10
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 132,820,247.37 130,130,230.69
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 11 3,961,161.02 3,597,161.47
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12.1 4,476,112.31 4,053,414.92
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 5,086,227.13 2,418,696.96
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 179,685,048.93 178,218,257.14
รวมสินทรัพย์ 970,070,387.92 1,084,896,289.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                   (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                           (นายอโณทยั   เอ่ียมล าเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอ่ียมล าเนา)
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน(ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2561

(หน่วย : บาท)
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 มถุินำยน 2561 31 ธันวำคม 2560

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว)

สอบทำนแล้ว)

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 13 41,497,365.05 55,400,781.45
รายไดรั้บล่วงหนา้ 14 606,795.33 256,639,374.77
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 408,373.08 780,934.80
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 42,461,725.51 7,957,327.43
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 84,974,258.97 320,778,418.45
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 15 -                      -                      
ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 16.1 23,641,579.06 22,208,497.06
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 23,641,579.06 22,208,497.06
รวมหนีสิ้น 108,615,838.03 342,986,915.51

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                   (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                           (นายอโณทยั   เอ่ียมล าเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอ่ียมล าเนา)
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน(ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2561

(หน่วย : บาท)
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 30 มถุินำยน 2561 31 ธันวำคม 2560

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว)

สอบทำนแล้ว)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

                     หุ้นสามญั 600,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท 300,000,000.00 300,000,000.00

              ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั 600,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท 300,000,000.00 300,000,000.00

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 110,561,100.00 110,561,100.00
ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 285,434,649.17 285,434,649.17
ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้
ทุนส ารองตามกฎหมาย 30,000,000.00 30,000,000.00

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 135,458,800.72 15,913,624.45
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 861,454,549.89 741,909,373.62
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 970,070,387.92 1,084,896,289.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                   (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
                                           (นายอโณทยั   เอ่ียมล าเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอ่ียมล าเนา)
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บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายไดจ้ากการขายและบริการ 294,687,283.33 325,360,973.72 648,701,401.16 626,848,677.21

ตน้ทุนขายและบริการ (142,215,136.75) (168,641,146.66) (301,673,769.63) (307,058,927.12)

ก าไรขั้นตน้ 152,472,146.58 156,719,827.06 347,027,631.53 319,789,750.09

รายไดอ่ื้น 2,802,245.37 2,242,518.47 4,657,787.84 4,307,573.91

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (13,324,961.22) (14,782,037.08) (29,883,791.80) (34,445,453.95)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (29,050,512.98) (28,114,653.55) (59,856,478.57) (55,533,027.87)
ตน้ทุนทางการเงิน (9,990.87) (405,658.47) (23,252.10) (840,037.33)
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 112,888,926.88 115,659,996.43 261,921,896.90 233,278,804.85

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12.3 (22,653,731.48) (23,267,896.44) (52,377,320.63) (46,379,670.59)
ก าไรส าหรับงวด 90,235,195.40 92,392,099.99 209,544,576.27 186,899,134.26

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.15                      0.18                      0.35                      0.37                      

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย

ถ่วงน ้าหนกั (หน่วย : หุ้น) 600,000,000 500,000,000 600,000,000 500,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                   (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

                                       ( นายอโณทยั   เอ่ียมล าเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอ่ียมล าเนา )

ส ำหรับงวดสำมเดือน ส ำหรับงวดหกเดือน 
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บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ ทุนทีอ่อก ส่วนเกินมูลค่ำ ส่วนเกินทุน ก ำไรสะสม รวม

และช ำระแล้ว หุ้นสำมัญ จำกกำรจ่ำยโดย  (ทั้งทีจ่ัดสรรและ

ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ยงัไม่ได้จัดสรร)

ยอดคงเหลือตน้งวด 2561 300,000,000.00 285,434,649.17 110,561,100.00 45,913,624.45 741,909,373.62
เงินปันผล 17.1 (89,999,400.00) (89,999,400.00)
ก าไรส าหรับงวด 209,544,576.27 209,544,576.27
ยอดคงเหลือปลายงวด 2561 300,000,000.00 285,434,649.17 110,561,100.00 165,458,800.72 861,454,549.89

ยอดคงเหลือตน้งวด 2560 250,000,000.00 -                     110,561,100.00 35,741,634.15 396,302,734.15
เงินปันผล 17.2 (70,000,000.00) (70,000,000.00)
ก าไรส าหรับงวด 186,899,134.26 186,899,134.26
ยอดคงเหลือปลายงวด 2560 250,000,000.00 -                     110,561,100.00 152,640,768.41 513,201,868.41

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายอโณทยั  เอ่ียมล าเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอ่ียมล าเนา )
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บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)

(หน่วย : บาท)
30 มิถุนำยน 2561 30 มิถุนำยน 2560

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก าไรส าหรับงวด 209,544,576.27 186,899,134.26
รำยกำรปรับปรุง

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว (671,862.47) -                     
หน้ีสูญ -                      61,009.75
หน้ีสงสัยจะสูญ 1,187,928.37 232,445.20
(โอนกลบั)ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (1,000,348.76) (1,409,830.98)

(โอนกลบั)ประมาณการรับคืนสินคา้ (622,054.60) (1,304,257.37)

ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้ลดลง 185,300.29 409,377.32 

ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจ าหน่าย 6,505,279.42 5,961,505.85
ขาดทุนจากการตดัจ่ายสินทรัพยถ์าวร 66,294.27 112,341.20
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจ่าย 128,754.24         280,928.89
ขาดทุนจากการขายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -                      65,460.29
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 98,917.36           178,069.07
ประมาณการผลประโยชน์พนกังาน 1,433,082.00 1,365,242.00
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 23,252.10 840,037.33
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 52,377,320.63 46,379,670.59

269,256,439.12 240,071,133.40
กำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด ำเนินงำน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 61,046,677.79 27,229,747.03
สินคา้คงเหลือ(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (4,000,145.52) (10,129,821.97)
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 5,000,000.00 -                     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (2,895,195.77) (656,645.04)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (14,213,591.48) (27,272,046.95)
รายไดรั้บล่วงหนา้เพ่ิมข้ึน(ลดลง) (256,032,579.44) (197,781,393.62)
เงินสดได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 58,161,604.70 31,460,972.85

                   (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

                                       ( นายอโณทยั   เอ่ียมล าเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอ่ียมล าเนา )
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บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)

(หน่วย : บาท)
30 มิถุนำยน 2561 30 มิถุนำยน 2560

จ่ายดอกเบ้ีย (23,252.10) (840,037.33)
จ่ายภาษีเงินได้ (18,295,619.94) (17,976,939.18)
เงินสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 39,842,732.66 12,643,996.34
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน 

เงินสดรับ(จ่าย)เงินลงทุนชัว่คราว (341,975,365.09) 31,674,995.17
เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 208,452.00 336,915.00
เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (531,000.00) (50,000.00)
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (8,412,020.84) (1,663,021.15)
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (903,400.00) -                      

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (351,613,333.93) 30,298,889.02 
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                      (4,160,038.66)
เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (372,561.72) (345,737.84)
เงินสดจ่ายเงินปันผล (89,999,400.00) -                     
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงิน (90,371,961.72) (4,505,776.50)
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ (402,142,562.99) 38,437,108.86 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 413,988,568.84 60,265,397.72
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 11,846,005.85 98,702,506.58

     

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดเพ่ิมเติม ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                   (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

                                       ( นายอโณทยั   เอ่ียมล าเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอ่ียมล าเนา )
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล

ส ำหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัที่ 30  มถุินำยน 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)

1. ขอ้มลูทัว่ไป
การจดทะเบียน : บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) "บริษทั" เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย

เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2525  แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2557 

สถานประกอบการ: ส านกังานใหญ่  เลขท่ี 4/299 หมูท่ี่ 5 ซอยลาดปลาเคา้ 66 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน
               กรุงเทพมหานคร  
สาขา 1 เลขท่ี 4/137 หมูท่ี่ 5 ซอยลาดปลาเคา้ 66 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร  

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

กรุงเทพมหานคร  

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

กรุงเทพมหานคร  

สาขา 4  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 69  หมูท่ี่ 2  ต าบลบึงศาล อ าเภอองครักษ ์จงัหวดันครนายก

ธุรกิจหลกั : 1.  ธุรกิจให้บริการพ้ืนท่ีจดังานแสดงสินคา้ และจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด
2.  ธุรกิจให้บริการโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ ์โฆษณาส่ือโทรทศัน์และเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัยานยนต์
     ผลิตและจ าหน่ายหนงัสือ   

3.  ธุรกิจรับจา้งพิมพ์

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่   : กลุ่มเอ่ียมล าเนา โดยถือหุ้นในอตัราร้อยละ 63.14  

2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล
2.1 เกณฑก์ารถือปฏิบติั

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองการราย
งานทางการเงินระหวา่งกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”)
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มลูเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบการเงิน
น้ีมิไดร้วมขอ้มลูทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนด ส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เนน้การให้ขอ้มลูท่ี  เก่ียวกบั กิจกรรม 
เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ  เพ่ือไมใ่ห้ซ ้าซอ้นกบัขอ้มลูท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้  ดงันั้นการอ่านงบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่านควบคูก่บังบการเงินของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหวา่งงวด บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั   มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน
เพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ     โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและ
อธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไมมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมผีลบังคบัใช้ในอนาคต

ในระหวา่งงวด   สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช ้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญา
ท่ีท ากบัลูกคา้ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 บริษทั
ไมไ่ดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาลก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบบัท่ี 15  เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้  ก  าหนดหลกัการส าคญัเก่ียวกบัการ
รับรู้รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้  โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะ
ไดรั้บเม่ือกิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ตามท่ีมาตรฐานการายงานทางการเงินฉบบัน้ีก าหนด 
5  ขั้นตอน   และรวมถึงการใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน   มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง

ปัจจุบนั  ฝ่ายบริหารของบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือ
ปฏิบติั 

3.  สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและการประมาณการเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย : บาท)

30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

เงินสด 132,278.25 120,424.25
เงินฝากกระแสรายวนั 223,788.58 88,598.98
เงินฝากออมทรัพย์ 11,439,342.38 413,638,544.16
เงินฝากประจ า 50,596.64 141,001.45

รวม 11,846,005.85 413,988,568.84

5. เงินลงทุนชัว่คราว
(หน่วย : บาท)

30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
เงินลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิด 305,915,081.15 218,546,841.26
เงินฝากประจ าประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา 366,891,826.33 111,612,838.66
รวม 672,806,907.48 330,159,679.92

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัมีเงินลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิยชต์ราสารรัฐตลาดเงิน พลสั และบริษทัมีเงินฝากประจ า
ประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา  อาย ุ10 เดือน และ 12 เดือน กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.90  ต่อปี 
ถึงร้อยละ 1.50 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.90 -1.48 ต่อปี)     

รายการเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิด ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  สรุปไดด้งัน้ี
(หน่วย : บาท)

ยอดยกมาตน้งวด 218,546,841.26
เงินลงทุนเพ่ิม 285,000,000.00
จ าหน่ายออก (199,530,000.00)
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมลูค่ายติุธรรม 1,898,239.89
ยอดคงเหลือปลายงวด 305,915,081.15
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)

6. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน
(หน่วย : บาท)

30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

ลูกหน้ีการคา้ :
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 20.3.1) 1,444,244.27 650,617.78
บุคคลและกิจการอ่ืน 61,087,979.71 132,677,083.73
เช็ครับล่วงหนา้ 722,272.51 625,266.40

63,254,496.49 133,952,967.91
หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (5,669,660.49) (5,482,080.88)
        ค่าเผ่ือรับคืนสินคา้ (1,632,023.77) (2,254,078.37)
สุทธิ 55,952,812.23 126,216,808.66
ลูกหน้ีอ่ืน :
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 20.3.1) 2,734,073.63 80,250.00
รายไดค้า้งรับ 18,530,687.15 9,483,784.69
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 12,902,323.70 19,042,139.04
เงินทดรองจ่ายพนกังาน 2,241,448.16 -                     
ลูกหน้ีสรรพากร 2,502,641.03 -                     
อ่ืนๆ 1,142,858.40 1,796,064.71

40,054,032.07 30,402,238.44

รวม 96,006,844.30 156,619,047.10

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มลูค่าของลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนด
ช าระ ดงัน้ี

(หน่วย : บาท)
30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

ยงัไมถึ่งก าหนดช าระ 29,034,533.59 32,070,387.04
เกินก าหนดช าระ :
1 - 90 วนั 16,018,396.96 94,804,623.00
91 - 180 วนั 8,572,328.75 717,024.45
181- 365 วนั 4,988,814.31 884,949.30
มากกวา่ 365 วนัข้ึนไป 4,640,422.88 5,475,984.12

รวม 63,254,496.49 133,952,967.91
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญท่ีเกิดข้ึนส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

    2561      2560
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญตน้งวด 5,482,080.88 7,928,773.55
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 1,187,928.37 60,000.00
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด -                     (32,742.00)
รับช าระระหวา่งงวด (1,000,348.76) (916,419.88)

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญปลายงวด 5,669,660.49 7,039,611.67

7. สินคา้คงเหลือ
(หน่วย : บาท)

30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

สินคา้ส าเร็จรูป 2,689,812.89 3,093,904.44
งานระหวา่งท า 2,149,185.82 2,449,115.56
วตัถุดิบ 7,167,390.67 2,463,223.86

12,006,389.38 8,006,243.86
หกั ค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสินคา้คงเหลือ (2,280,808.02) (2,095,507.73)

สุทธิ 9,725,581.36 5,910,736.13

รายการเคล่ือนไหวของการลดมลูค่าของสินคา้คงเหลือท่ีเกิดข้ึนส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
และ 2560 มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

    2561      2560
ค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสินคา้คงเหลือตน้งวด 2,095,507.73 1,555,529.96
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ระหวา่งงวด 185,300.29 (229,792.63)

ค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสินคา้คงเหลือปลายงวด 2,280,808.02 1,325,737.33

ส าหรับงวดหกเดือน 

ส าหรับงวดหกเดือน 
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)

8. เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผูกพนั
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  บริษทัน าเงินฝากประจ าธนาคาร 2  แห่ง  รวมจ านวน 0.42 ลา้นบาท  โดยน าเงินฝากประจ าเป็น
ประกนัให้ธนาคารออกหนงัสือค ้าประกนัในการใชไ้ฟฟ้ากบัการไฟฟ้านครหลวง  ค  ้าประกนัการท าสญัญาซ้ือผลิตภณัฑ์
น ้ามนัจากบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง และค ้าประกนัค่าฝากส่งไปรษณียเ์ป็นรายเดือนกบับริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
ตามหมายเหตุ 22.2 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : 5.42 ลา้นบาท) 

9. อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัมีท่ีดินเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนราคาตามบญัชีจ านวน 32.24 ลา้นบาท และมีราคา
ยติุธรรมซ่ึงใชร้าคาซ้ือขายท่ีดินบริเวณใกลเ้คียงเป็น จ านวน 54.40 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : 47.16 ลา้นบาท) 

10. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)
มลูค่าสุทธิทางบญัชีตน้งวด 130,130,230.69
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 8,722,195.92
โอนออก - สุทธิ ไปสินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (6.00)
ตดัจ าหน่าย/ตดัจ่าย - สุทธิ (66,294.27)
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (5,965,878.97)
มลูค่าสุทธิทางบญัชีปลายงวด 132,820,247.37

10.1  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  ราคาตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   ก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมซ่ึงไดรั้บการคิดค่า
เส่ือมราคาเตม็มลูค่าแลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยูมี่จ  านวน 111.17 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : 110.89 ลา้นบาท)

10.2  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วน มลูค่าตามบญัชีจ านวน 42.32 ลา้นบาท  น าไปใชเ้ป็นหลกั
ประกนัส าหรับวงเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
: 43.25 ลา้นบาท) 

10.3  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าการเงินโดยมีมลูค่าสุทธิตามบญัชี จ  านวน 1.06 ลา้นบาท 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : 1.31 ลา้นบาท) ตามหมายเหตุ 15
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)

11. สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 
รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)

มลูค่าสุทธิทางบญัชีตน้งวด 3,597,161.47
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 903,400.00
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (539,400.45)

มลูค่าสุทธิทางบญัชีปลายงวด 3,961,161.02

12. ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี / ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
12.1 สินทรัพย ์และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีภายหลงัจากการน ามาหกักลบลบกนัตามความเหมาะสม ไดแ้สดง

รวมไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน มีรายละเอียดดงัน้ี

30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 5,184,477.42 4,860,800.96
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (708,365.11) (807,386.04)

สุทธิ 4,476,112.31 4,053,414.92

12.2 รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย ์และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2561 และ 2560  มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
1 มกราคม 30 มิถุนายน

2561 2561
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :
ค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสินคา้คงเหลือ 419,101.55 37,060.06 456,161.61
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,441,699.41 286,616.40 4,728,315.81

4,860,800.96 323,676.46 5,184,477.42
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :
เงินลงทุนชัว่คราว (81,203.14) (134,372.49) (215,575.63)
ผลแตกต่างระยะเวลา - ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยถ์าวร (687,347.10) 245,327.99 (442,019.11)
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (38,835.80) (11,934.57) (50,770.37)

(807,386.04) 99,020.93 (708,365.11)
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 4,053,414.92 422,697.39 4,476,112.31

บนัทึกเป็นรายจ่าย/
(รายได)้ในก าไร
หรือขาดทุน

(หน่วย : บาท)
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)

(หน่วย : บาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
1 มกราคม 30 มิถุนายน

2560 2560
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :
ค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสินคา้คงเหลือ 311,105.99 81,875.46 392,981.45
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,933,515.24 273,048.40 4,206,563.64

4,244,621.23 354,923.86 4,599,545.09
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :
ผลแตกต่างระยะเวลา   - ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยถ์าวร (1,385,929.74) 409,581.88 (976,347.86)
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (20,554.97) (4,241.43) (24,796.40)

(1,406,484.71) 405,340.45 (1,001,144.26)
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 2,838,136.52 760,264.31 3,598,400.83

12.3 ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 
มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

    2561      2560     2561      2560
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22,983,822.62 23,618,029.77 52,800,018.02 47,225,710.04
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว (330,091.14) (350,133.33) (422,697.39) (846,039.45)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่
ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 22,653,731.48 23,267,896.44 52,377,320.63 46,379,670.59

บนัทึกเป็นรายจ่าย/
(รายได)้ในก าไร
หรือขาดทุน

ส าหรับงวดหกเดือน ส าหรับงวดสามเดือน
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)

12.4 รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้ าหรับ
งวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สามารถแสดงไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)

    2561      2560     2561      2560
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้ 112,888,926.88 115,659,996.43 261,921,896.90 233,278,804.85
อตัราภาษีร้อยละ 20 20 20 20
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 22,577,785.38 23,131,999.29 52,384,379.38 46,655,760.97
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ :
ค่าใชจ่้ายตอ้งห้าม 175,522.49 257,402.72 184,064.34 392,055.88

ค่าใชจ่้ายหกัไดเ้พ่ิม (99,576.38) (121,505.57) (191,123.08) (668,146.26)
75,946.11 135,897.15 (7,058.74) (276,090.38)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่
ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 22,653,731.49 23,267,896.44 52,377,320.64 46,379,670.59

อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงร้อยละ 20.07 20.12 20.00 19.88

13. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน
(หน่วย : บาท)

30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

เจา้หน้ีการคา้ :
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 20.3.4) 133,575.59 -                     
เจา้หน้ีการคา้อ่ืน 5,845,267.25 22,630,614.11
เช็คจ่ายล่วงหนา้ 805,848.83 1,813,313.33

6,784,691.67 24,443,927.44
เจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน :
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 19,112,847.66 14,922,708.47
เจา้หน้ีกรมสรรพากร -                     4,173,387.86
ภาษีขายรอเรียกเก็บ 3,860,897.00 8,388,137.79
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง 10,442,080.10 2,939,643.12
อ่ืน ๆ 1,296,848.62 532,976.77

34,712,673.38 30,956,854.01

รวม 41,497,365.05 55,400,781.45

ส าหรับงวดหกเดือน ส าหรับงวดสามเดือน 

16



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)

14.  รายไดรั้บล่วงหนา้
(หน่วย : บาท)

30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าจดักิจกรรมงานมอเตอร์โชว์ -                     256,137,295.75
รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าจดักิจกรรมอ่ืนๆ -                     250,000.00
รายไดรั้บล่วงหนา้อ่ืนๆ 606,795.33 252,079.02

รวม 606,795.33 256,639,374.77

15.  หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน
(หน่วย : บาท)

30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 408,373.08 780,934.80
หกั  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (408,373.08) (780,934.80)

สุทธิ -                     -                     

สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน  ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บาท)

30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

ยานพาหนะ 2,802,462.45 2,802,462.45
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (1,745,433.76) (1,488,378.64)

สุทธิ 1,057,028.69 1,314,083.81

บริษทัมีสญัญาเช่าซ้ือยานพาหนะ 3 สญัญา โดยมีก าหนดระยะเวลาผ่อนช าระ 36-48 เดือน รวมเดือนละ 69,335.20 บาท 
ส้ินสุดสญัญาในปี 2561

16.  ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน
16.1 การเปล่ียนแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังานส าหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานตน้งวด 22,208,497.06
ตน้ทุนบริการงวดปัจจุบนั 1,059,648.00
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 373,434.00

ยอดคงเหลือปลายงวด 23,641,579.06
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)

16.2 ค่าใชจ่้ายผลประโยน์พนกังานท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

    2561      2560     2561      2560
ตน้ทุนผลิตและบริการ 382,356.00 371,441.00 764,712.00 742,882.00
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 64,149.00 60,730.00 128,298.00 121,460.00
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 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. เงินปันผล
17.1 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 ไดอ้นุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล

จากก าไรสะสมและผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้นจ านวน 600 ลา้นหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท เป็น
จ านวนเงิน 90.00 ลา้นบาท โดยบริษทัจ่ายเงินปันผลแลว้เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2561

17.2 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2560  เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2560 ไดอ้นุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
ส าหรับผลประกอบการเดือนมกราคม - เมษายน 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นจ านวน 500 ลา้นหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.14 บาท  
เป็นจ านวนเงิน 70.00 ลา้นบาท โดยบริษทัจ่ายเงินปันผลแลว้เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2560 

18. กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังาน
บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  
และ 2560 มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

    2561      2560     2561      2560
กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังาน 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

ส าหรับงวดหกเดือน 

ส าหรับงวดหกเดือน ส าหรับงวดสามเดือน 

ส าหรับงวดสามเดือน 
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)

19. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ
ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีส าคญั ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  และ 2560 
มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

     2561      2560      2561      2560
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป

และงานระหวา่งท า         1,359,569.55 185,892.23 704,021.29 (7,619,978.12)

วตัถุดิบใชไ้ป 3,268,618.30 10,268,589.44 10,673,669.89 15,022,693.91

ค่าจา้งท าของ เพลท ตน้ฉบบั อาร์ตเวิค ฯลฯ 4,482,133.55 9,150,475.00 13,853,519.66 17,178,855.41

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 39,804,568.11 45,431,881.65 82,561,121.90 89,722,915.18

ค่าเช่าและบริการสถานท่ีจดักิจกรรม 48,033,025.19 53,943,168.83 106,618,478.04 107,658,580.84

ค่าตกแต่งสถานท่ีจดักิจกรรม 27,395,717.97 29,343,081.77 46,444,857.97 46,477,548.96

ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 10,615,776.95 10,107,003.66 19,134,467.67 21,861,003.37

ค่าจา้งบุคคลภายนอกจดักิจกรรม 5,949,835.10 12,212,379.27 22,984,860.77 23,481,391.57

ส าหรับงวดหกเดือน ส าหรับงวดสามเดือน 
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)

20. รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
20.1  ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหว่างบริษทักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี

บุคคลหรือกิจการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ นโยบายราคา

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด์ กรรมการและผูถื้อหุ้นร่วมกนั ให้บริการพ้ืนท่ีจดังานแสดง ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียง
     วอเทอร์สปอร์ทคลบั จ  ากดั       และบริการสาธารณูโภค     ลูกคา้รายอ่ืน

   รับจา้งพิมพง์าน ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียง
    ลูกคา้รายอ่ืน

รับจา้งโฆษณา ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียง
    ลูกคา้รายอ่ืน

บริการจดัท า ART WORK ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียง
    ลูกคา้รายอ่ืน

ให้เช่าพ้ืนท่ีส านกังาน ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด
คา่จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียง

    ลูกคา้รายอ่ืน
คา่จา้งจดักิจกรรม ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียง

    ลูกคา้รายอ่ืน
เช่าพ้ืนท่ีจดักิจกรรม ตามราคาท่ีก าหนดในสญัญา
สิทธิการเช่า ตามราคาท่ีก าหนดในสญัญา

บริษทั ยาชิโยดา อลัลอย วีล จ  ากดั กรรมการและผูถื้อหุ้นร่วมกนั รับจา้งพิมพง์าน ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียง
    ลูกคา้รายอ่ืน
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)

20.2 รายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญั ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 2561 และ 2560  สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)

    2561      2560     2561      2560

20.2.1 รายไดค้่าบริการ
บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์

วอเทอร์สปอร์ทคลบั จ  ากดั 842,867.77 1,000,596.02 1,731,072.00 1,646,460.00

บริษทั ยาชิโยดา อลัลอย วีล จ  ากดั 24,500.00 -                    87,000.00 -                    

867,367.77 1,000,596.02 1,818,072.00 1,646,460.00

20.2.2 รายไดอ่ื้น

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์

วอเทอร์สปอร์ทคลบั จ  ากดั 112,500.00 112,500.00 225,000.00 225,000.00

20.2.3 ตน้ทุนบริการ

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์

วอเทอร์สปอร์ทคลบั จ  ากดั 1,035,292.61 352,327.11 1,035,292.61 352,327.11

20.2.4 ค่าใชจ่้ายในการขาย

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์

วอเทอร์สปอร์ทคลบั จ  ากดั 170,000.00 70,000.00 170,000.00 170,000.00

20.2.5 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารส าคญั

ผลประโยชน์ระยะสั้น 8,094,177.00 8,993,095.50 16,188,341.00 17,986,191.00

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 109,921.03 104,627.50 219,842.06 209,255.00

รวม 8,204,098.03 9,097,723.00 16,408,183.06 18,195,446.00

20.3 รายการในงบแสดงฐานะการเงิน

ยอดคงคา้งกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

สรุปไดด้งัน้ี

30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

20.3.1 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน

ลูกหน้ีการคา้ :
บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั  จ  ากดั 1,429,799.27 436,617.78
บริษทั ยาชิโยดา อลัลอย วีล จ  ากดั 14,445.00          214,000.00

1,444,244.27 650,617.78

ส าหรับงวดหกเดือน ส าหรับงวดสามเดือน 

(หน่วย : บาท)
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)

(หน่วย : บาท)

30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน :

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั  จ  ากดั 2,734,073.63 80,250.00

20.3.2  เงินใหกู้ย้มืระยะยาว  

 พนกังานบริษทั 678,141.00 355,593.00

 บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน ก าหนดช าระคืนภายในระยะเวลา 2 ปี โดยหกัจากเงินเดือนและค่าจา้งรายเดือน 

 และไม่คิดดอกเบ้ียตามเง่ือนไขสวสัดิการพนกังาน

 รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งงวด มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)
1 มกราคม 2561 ใหกู้เ้พ่ิม รับช าระคืน 30 มิถุนายน 2561

 พนกังานบริษทั 355,593.00 531,000.00 208,452.00 678,141.00
355,593.00 531,000.00 208,452.00 678,141.00

(หน่วย : บาท)

30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

20.3.3  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (สิทธิการเช่า)

 บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั  จ  ากดั 2,871,245.76 -                    

20.3.4  เจา้หน้ีการคา้

 บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั  จ  ากดั 133,575.59 -                    

21. ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ และยอดคงเหลือในธนาคาร  เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสดในงบกระแสเงินสด  ประกอบข้ึนจากรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ดงัน้ี

21.1 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

เงินฝากประจ า 141,001.45 1,145,974.45

รวม 413,988,568.84 60,265,397.72
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21.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด มีรายละเอียดดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

30 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2560

เงินสด 132,278.25 114,165.74

เงินฝากกระแสรายวนั 223,788.58 113,908.94

เงินฝากออมทรัพย์ 11,439,342.38 98,359,804.30

เงินฝากประจ า 50,596.64 114,627.60

รวม 11,846,005.85 98,702,506.58

21.3 รายการไม่กระทบเงินสด ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี

21.3.1  บริษทัซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองใชส้ านกังาน จ านวน 0.31 ลา้นบาท เป็นเงินเช่ือแสดงไวเ้ป็นเจา้หน้ีอ่ืน

21.4 รายการไม่กระทบเงินสด ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี

21.4.1  บริษทัซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองใชส้ านกังาน จ านวน 3.82 ลา้นบาท เป็นเงินเช่ือแสดงไวเ้ป็นเจา้หน้ีอ่ืน

21.4.2  บริษทัโอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน(สินคา้บาเทอร์) เป็นอุปกรณ์ ราคาทุนจ านวน 0.018 ลา้นบาท 

21.4.3  บริษทัโอนเคร่ืองใชส้ านกังานท่ียกเลิกใชง้านเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ราคาสุทธิจ านวน 0.019 ลา้นบาท

21.4.4 บริษทัมีเงินปันผลคา้งจ่าย จ  านวน 70.00 ลา้นบาท

22. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน

22.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตเก่ียวกบัสัญญาเช่า 

และบริการหลายสัญญา ดงัต่อไปน้ี

(หน่วย : บาท)

30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

ถึงก าหนดภายใน 1 ปี 1,751,261.72 2,499,333.66

ถึงก าหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 6,438,580.30 676,779.58

รวม 8,189,842.02 3,176,113.24

22.2 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน   จากการใหธ้นาคารออกหนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้ากบัการไฟฟ้านครหลวง  จ  านวน 

0.31 ลา้นบาท การท าสัญญาซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ามนัจากบริษทัเอกชนแห่งหน่ึงจ านวน 0.10 ลา้นบาท การฝากส่งไปรษณีย์

เป็นรายเดือนกบับริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั  จ  านวน 0.01 ลา้นบาท  รวมจ านวน 0.42 ลา้นบาท  ค  ้าประกนัโดยเงินฝาก

ประจ าของบริษทั ตามหมายเหตุ 8   

22.3 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใหธ้นาคารออกหนงัสือค ้าประกนั จ  านวน 5 ลา้นบาทกบัการกีฬาแห่งประเทศไทย 

เพ่ือประกนัรายไดข้ั้นต ่า จากการบริหารสิทธ์ิประโยชน์จดัหาผูเ้ขา้ร่วมสนบัสนุน การจดังานแข่งขนั Air Race 1 World

Cup Thailand 2017  ตามสัญญาจา้ง เลขท่ี 001/2560  วนัท่ี 27 ตุลาคม 2560       
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23. ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงาน

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทั ท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บ และสอบทานอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั

ส่วนงาน และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินการของบริษทัคือ  กรรมการผูจ้ดัการของบริษทับริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน ส าหรับ

งวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560  มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

รายไดจ้ากการขายและบริการ 272,056,630.09     278,472,192.95     15,241,037.24  19,575,192.75       7,389,616.00         27,313,588.02       294,687,283.33 325,360,973.72

ตน้ทุนขายและบริการ (121,967,309.09) (136,548,122.34) (13,741,445.36) (11,159,525.53) (6,506,382.30) (20,933,498.79) (142,215,136.75) (168,641,146.66)

ก าไรขั้นตน้ 150,089,321.00 141,924,070.61 1,499,591.88 8,415,667.22 883,233.70 6,380,089.23 152,472,146.58 156,719,827.06

รายไดอ่ื้น 2,802,191.02 2,242,518.47

คา่ใชจ่้ายในการขาย (13,324,961.22) (14,782,037.08)

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (29,050,458.63) (28,114,653.55)

ตน้ทุนทางการเงิน (9,990.87) (405,658.47)

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 112,888,926.88 115,659,996.43

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (22,653,731.48) (23,267,896.44)

ก าไรส าหรับงวด 90,235,195.40 92,392,099.99

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือน

งานกิจกรรม ส่ือโฆษณา และจ าหน่ายส่ือส่ิงพิมพ์ รับจา้งพิมพ์ รวม
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(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

รายไดจ้ากการขายและบริการ 593,594,518.86 555,457,878.55 27,406,545.70 32,361,504.08 27,700,336.60 39,029,294.58 648,701,401.16 626,848,677.21

ตน้ทุนขายและบริการ (253,864,209.94) (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)

ก าไรขั้นตน้ 339,730,308.92 300,382,895.38 786,474.34 9,818,286.83 6,510,848.27 9,588,567.88 347,027,631.53 319,789,750.09

รายไดอ่ื้น 4,657,733.49 4,194,979.21

คา่ใชจ่้ายในการขาย (29,883,791.80) (34,445,453.95)

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (59,856,424.22) (55,420,433.17)

ตน้ทุนทางการเงิน (23,252.10) (840,037.33)

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 261,921,896.90 233,278,804.85

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (52,377,320.63) (46,379,670.59)

ก าไรส าหรับงวด 209,544,576.27 186,899,134.26

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดหกเดือน

งานกิจกรรม ส่ือโฆษณา และจ าหน่ายส่ือส่ิงพิมพ์ รับจา้งพิมพ์ รวม
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24. การบริหารจดัการทุน
วตัถุประสงคข์องบริษทัในการบริหารทางการเงิน คือ การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง
และการด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 งบการเงินแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.13 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : 0.46)

25. เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน
ตามรายงานการประชุม Yangon Internal Motor Show เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2561  มีมติอนุมติัให้จดัตั้งส านกังานสาขาใน
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ บริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้เม่ือวนัท่ี 12 กรกฏาคม 2561

26. การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัจากกรรมการผูมี้อ  านาจให้เผยแพร่ในวนัท่ี 9 สิงหาคม 2561
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