
 
 
 
 

 

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

รายงานการสอบทานและงบการเงินระหว่างกาล 

ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 

 

  

 



 
 
 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมกำรบริษทั กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน)    

 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 งบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั  และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการ 
ของบริษทั  กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง
กาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบ
ทานของขา้พเจา้ 

 
ขอบเขตกำรสอบทำน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมี
ขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมี
นยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ท่ีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
 
 

(นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  8125 

 
วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 



(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้)

สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 378,562,589.73 271,015,222.40 373,762,532.36 267,394,004.38

เงินลงทุนชวัคราว 5 383,048,026.27 366,893,760.35 383,048,026.27 366,893,760.35

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 6 155,098,318.42 83,030,464.47 154,661,277.52 82,460,028.57

เงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย 7 -                       -                       2,630,771.06 2,630,771.06

สินคา้คงเหลือ 8 15,829,787.37 10,255,687.20 15,829,787.37 10,255,687.20

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 932,538,721.79 731,195,134.42 929,932,394.58 729,634,251.56

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระผกูพนั 9 323,300.00 323,300.00 323,300.00 323,300.00

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                       -                       1,602,500.00 1,602,500.00

เงินลงทุนระยะยาวอืน 11 91,000,000.00 91,000,000.00 91,000,000.00 91,000,000.00

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่

บุคคลทีเกียวขอ้งกนั 22.3.3 302,243.00 400,794.00 302,243.00 400,794.00

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 12 32,239,860.10 32,239,860.10 32,239,860.10 32,239,860.10

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 175,847,796.75 132,577,836.30 175,843,023.12 132,577,836.30

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 14 6,906,116.45 4,429,243.06 6,906,116.45 4,429,243.06

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15.1 3,379,755.34 5,304,547.14 3,379,755.34 5,304,547.14

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 3,847,987.29 3,691,706.76 3,847,987.29 3,691,706.75

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 313,847,058.93 269,967,287.36 315,444,785.30 271,569,787.35

รวมสินทรัพย์ 1,246,385,780.72 1,001,162,421.78 1,245,377,179.88 1,001,204,038.91

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันท ี31 มีนาคม 2562

              (ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

        (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)
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งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(หน่วย : บาท)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้)

สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 16 105,180,411.60 35,837,252.58 98,536,928.11 35,458,047.89

รายไดรั้บล่วงหนา้ 17 193,955,086.67 146,060,404.67 193,955,086.67 143,818,587.20

เงินปันผลคา้งจ่าย 19 53,999,991.00 -                       53,999,991.00 -                       

เจา้หนีอืน - ค่าหุน้ 22.3.6 -                       -                       -                       1,602,500.00

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 29,605,682.48 10,761,223.57 29,605,682.48 10,761,223.57

รวมหนีสินหมุนเวียน 382,741,171.75 192,658,880.82 376,097,688.26 191,640,358.66

หนีสินไม่หมุนเวียน

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน

สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 18.1 21,048,407.99 25,074,661.06 21,048,407.99 25,074,661.06

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 21,048,407.99 25,074,661.06 21,048,407.99 25,074,661.06

รวมหนีสิน 403,789,579.74 217,733,541.88 397,146,096.25 216,715,019.72

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนทีออกและชาํระแลว้

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

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 110,561,100.00 110,561,100.00 110,561,100.00 110,561,100.00

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 285,434,649.17 285,434,649.17 285,434,649.17 285,434,649.17

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 109,433,103.27 57,427,110.81 122,235,334.46 58,493,270.02

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 7,167,348.54 6,019.92 -                       -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 842,596,200.98 783,428,879.90 848,231,083.63 784,489,019.19

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,246,385,780.72 1,001,162,421.78 1,245,377,179.88 1,001,204,038.91

        (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ(ต่อ)

ณ วันท ี31 มีนาคม 2562

              (ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561

รายไดจ้ากการขายและบริการ 378,346,947.10 370,273,655.80 354,014,117.83

ตน้ทุนขายและบริการ (192,972,160.50) (181,729,126.49) (159,458,632.88)

กําไรขันต้น 185,374,786.60 188,544,529.31 194,555,484.95

รายไดอื้น 2,840,898.04 3,210,429.23 1,855,542.47

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (20,315,569.78) (19,375,188.43) (16,558,830.58)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (32,619,363.23) (32,465,495.40) (30,805,965.59)

ตน้ทุนทางการเงิน -                        -                        (13,261.23)

กําไรก่อนภาษเีงินได้ 135,280,751.63 139,914,274.71 149,032,970.02

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15.3 (29,274,768.17) (29,274,768.17) (29,723,589.15)

กําไรสําหรับงวด 106,005,983.46 110,639,506.54 119,309,380.87

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 58,779.72 -                        -                       

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี 58,779.72 -                        -                       

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 18.4 8,878,186.12 8,878,186.12 -                       

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 15.4 (1,775,637.22) (1,775,637.22) -                       

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี 7,102,548.90 7,102,548.90 -                       

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 113,167,312.08 117,742,055.44 119,309,380.87

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 106,005,983.46 110,639,506.54 119,309,380.87

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                        -                        -                       

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 113,167,312.08 117,742,055.44 119,309,380.87

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                        -                        -                       

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน 0.18                      0.18                      0.20                      

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หน่วย : หุ้น) 600,000,000 600,000,000 600,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

                   (ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

              ( นายอโณทยั   เอียมลาํเนา )                ( นายพรีะพงศ ์  เอียมลาํเนา )
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที 31  มีนาคม 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ ทุน ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน รวม

ทีออก มูลค่า จากการจ่าย  จดัสรร ยงัไม่ได้ ส่วนของ

และ หุน้ โดยใชหุ้น้ แลว้ จดัสรร ผูถื้อหุน้

ชาํระแลว้ สามญั เป็นเกณฑ์ ผลต่างจาก รวม

การแปลงค่า

งบการเงิน

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 300,000,000.00 285,434,649.17 110,561,100.00 30,000,000.00 57,427,110.81 6,019.92 -                  6,019.92 783,428,879.90

เงินปันผล 19 (53,999,991.00) (53,999,991.00)

กาํไรสาํหรับงวด 106,005,983.46 106,005,983.46

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด 58,779.72 7,102,548.90 7,161,328.62 7,161,328.62

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 300,000,000.00 285,434,649.17 110,561,100.00 30,000,000.00 109,433,103.27 64,799.64 7,102,548.90 7,167,348.54 842,596,200.98

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(ลงชือ) ………………………...……………………...…………………………………………... กรรมการ

(นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัท ี31 มนีาคม 2562

งบการเงินรวม

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

ผลกาํไรจาก

การวดัมูลค่า

ใหม่ของ

ผลประโยชน์

พนกังาน

ของ

องคป์ระกอบอืน

ส่วนของผูถื้อหุน้



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ ทุนทีออก ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจาก รวม

และ มูลค่า การจ่ายโดยใช้  จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ชาํระแลว้ หุน้สามญั หุน้เป็นเกณฑ์

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561 300,000,000.00 285,434,649.17 110,561,100.00 30,000,000.00 15,913,624.45 741,909,373.62

กาํไรสาํหรับงวด 119,309,380.87 119,309,380.87

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 300,000,000.00 285,434,649.17 110,561,100.00 30,000,000.00 135,223,005.32 861,218,754.49

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 300,000,000.00 285,434,649.17 110,561,100.00 30,000,000.00 58,493,270.02 784,489,019.19

เงินปันผล 19 (53,999,991.00) (53,999,991.00)

กาํไรสาํหรับงวด 110,639,506.54 110,639,506.54

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด 7,102,548.90 7,102,548.90

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 300,000,000.00 285,434,649.17 110,561,100.00 30,000,000.00 122,235,334.46 848,231,083.63

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

 (ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

(นายอโณทยั   เอยีมลาํเนา)                (นายพรีะพงศ ์  เอยีมลาํเนา)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
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บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไร(ขาดทุน)สะสม



(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 106,005,983.46 110,639,506.54 119,309,380.87

รายการปรับปรุง

ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากการ

เปลียนแปลงมูลค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 162,101.87 162,101.87 -                        

(กาํไร)ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากการ

เปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชวัคราว 97,549.63 97,549.63 (833,831.49)

หนีสูญ 845,015.41 845,015.41 -                        

หนีสงสัยจะสูญ -                        -                        332,738.62

(โอนกลบั)ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (1,070,933.05) (1,070,933.05) (634,618.00)

(โอนกลบั)ประมาณการรับคืนสินคา้ (152,971.36) (152,971.36) (293,034.97)

ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้ลดลง 181,222.76 181,222.76 12,857.24

ค่าเสือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย 4,186,258.62 4,186,064.00 3,213,793.61

ขาดทุนจากการขาย/ตดัจ่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1.00 1.00 66,293.27

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจ่าย 246,550.68 246,550.68 -                        

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (190.27) (190.27) -                        

(โอนกลบั)ค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (51,717.42) (51,717.42) (87,694.38)

ประมาณการผลประโยชนพ์นกังาน 5,154,614.05 5,154,614.05 716,541.00

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย -                        -                        13,261.23

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 29,963,196.78 29,963,196.78 29,723,589.15

145,566,682.16 150,200,010.62 151,539,276.15 

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน(เพิมขึน) ลดลง (71,688,964.95) (71,822,359.95) (2,400,455.56)

สินคา้คงเหลือ(เพิมขึน)ลดลง (5,755,322.93) (5,755,322.93) (6,126,074.48)

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระผกูพนั(เพิมขึน)ลดลง -                        -                        5,000,000.00

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน(เพิมขึน)ลดลง (350,922.53) (350,922.53) (274,551.78)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืนเพิมขึน(ลดลง) 66,170,269.97 59,905,991.17 32,281,471.87

รายไดรั้บล่วงหนา้เพิมขึน(ลดลง) 47,894,682.00 50,136,499.47 (38,651,766.23)

ประมาณการผลประโยชนพ์นกังานเพิมขึน(ลดลง) (302,681.00) (302,681.00) -                        

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 181,533,742.72 182,011,214.85 141,367,899.97

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

                   (ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

              ( นายอโณทยั   เอียมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา )
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชันแนล จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวันท ี31  มีนาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561

จ่ายดอกเบีย -                        -                        (13,261.23)

จ่ายภาษีเงินได้ (10,969,583.29) (10,969,583.29) (8,574,249.39)

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 170,564,159.43 171,041,631.56 132,780,389.35

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

เงินสดจ่ายเงินลงทุนชวัคราว (16,251,815.55) (16,251,815.55) (173,430,923.72)

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่

บุคคลทีเกียวขอ้งกนั 98,551.00 98,551.00 77,351.00

เงินสดจ่ายใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลทีเกียวขอ้งกนั -                        -                        (355,000.00)

เงินสดจ่ายซือทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (45,083,205.40) (45,078,237.16) (1,345,417.78)

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,677,000.00) (1,677,000.00) (26,400.00)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (62,913,469.95) (62,908,501.71) (175,080,390.50)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดจ่ายหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -                        -                        (184,645.68)

เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        (1,602,500.00) -                        

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ -                        (1,602,500.00) (184,645.68)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิมขึน 58,779.72 -                        -                        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน(ลดลง)สุทธิ 107,709,469.20 106,530,629.85 (42,484,646.83)

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 23.1 271,015,222.40 267,394,004.38 413,988,568.84

ปรับปรุงผลกระทบจากอตัราแลกเปลียน (162,101.87) (162,101.87) -                        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 23.2 378,562,589.73 373,762,532.36 371,503,922.01

การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบักระแสเงินสดเพิมเติม ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23.3 และ 23.4

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

                   (ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

              ( นายอโณทยั   เอียมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา )

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชันแนล จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวันท ี31  มีนาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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1. ขอ้มูลทัว่ไป
การจดทะเบียน : บริษทั กรังด์ปรีซ ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) "บริษทั"  เป็นนิติบคุคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 

เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2525 และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560  

สถานประกอบการ: ส านกังานใหญ่  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  เลขท่ี 69  หมู่ท่ี 2  ต าบลบึงศาล อ าเภอองครักษ ์จงัหวดันครนายก

ธุรกิจหลกั : 1.  ธุรกิจใหบ้ริการพ้ืนท่ีจดังานแสดงรถยนตแ์ละสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยานยนต ์และจดักิจกรรม
     ส่งเสริมการตลาด
2.  ธุรกิจใหบ้ริการโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ ์โฆษณาส่ือโทรทศันแ์ละเวบ็ไซต ์
3.  ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหนงัสือ   
4.  ธุรกิจรับจา้งพิมพ์

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ : กลุ่มเอ่ียมล าเนา โดยถือหุ้นในอตัราร้อยละ 60.69  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 : ร้อยละ 60.85)     

2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหว่างกาล
2.1 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34  เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
ภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย
การจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535

งบการเงินระหว่างกาลของบริษทั จดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทนุเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของรายการในงบการเงิน
ยกเวน้รายการท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

- 8 -
บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล
ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวันที่ 31  มนีำคม 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)



บริษทั กรังดป์รีซ ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึน โดยมีวตัถุประสงคใ์หข้อ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด เพ่ือใหข้อ้มูล
นั้นเป็นปัจจุบนั   ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม   เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่เพ่ือไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้อยา่งไรก็ตามงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด  ไดแ้สดงรายการในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  ดงันั้นการใช้
งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรใชค้วบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมผีลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน
ในระหว่างงวด บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2561) จ านวนหลายฉบบัซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2562   มาถือปฏิบติัมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว   ไดรั้บการปรับปรุง   หรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเทา่เทียมกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค า  และค าศพัทก์ารตีความ  และการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี ไม่มีผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั อยา่งไรก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกั
การการส าคญั ดงัน้ี  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ ก าหนดหลกัการส าคญัเก่ียวกบัการรับรู้รายได ้
จากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้  โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บเม่ือกิจการส่ง
มอบการควบคุมสินคา้หรือบริการใหก้บัลูกคา้ ตามท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีก าหนด 5 ขั้นตอน และรวมถึงการ
ใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตร
ฐานการบญัชีมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี 11  เร่ือง สญัญาก่อสร้าง  และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ฉบบัท่ี 18  เร่ือง รายได ้
การน ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั ไม่มีผลกระทบยอ้นหลงัต่องบการเงินของบริษทั  
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมผีลบังคับใช้ในอนาคต
ในระหว่างงวดสภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน  หรือหลงั 
วนัท่ี 1 มกราคม 2563  บริษทัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลก่อนวนัท่ี
มีผลบงัคบัใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ย
มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน
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บริษทั กรังดป์รีซ ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทนุสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทนุ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้   ก  าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทาง
การเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทนุตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน  ลกัษณะของกระแสเงิน
สดตามสญัญา  และแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model)    หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการ
เงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน   และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง   รวมถึงการ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน  และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใชจ้ะท า
ใหม้าตรฐานการบญัชีการตีความมาตรฐานการบญัชี    และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูก
ยกเลิกไป 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญาเช่า และการตีความมาตรฐาน
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้  าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล
ของสญัญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสญัญาเช่าทกุรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12
เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต  ่า

การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภท
สญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทนุโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทั  อยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินของมาตรฐานรายงานทางการเงิน  ท่ีจะมีผลใช้
บงัคบัในอนาคตตามท่ีกล่าวขา้งตน้

3.  สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  
งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชี  และการประมาณการเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561  และเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562   พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผล
บงัคบัเม่ือพน้ก าหนดสามสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป ซ่ึงไดก้  าหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีเลิกจา้ง 
ส าหรับลูกจา้งท่ีท  างานติดต่อกนัครบยีสิ่บปีข้ึนไปใหจ่้ายไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ยส่ีร้อยวนั โดยบริษทัไดบ้นัทึกผลกระทบจาก
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัดงักล่าวไวใ้นงบการเงิน ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 18.3
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บริษทั กรังดป์รีซ ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)

4. เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด
(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
เงินสด 826,598.60 3,677,936.00 183,409.60 109,889.25
เงินฝากกระแสรายวนั 3,150,160.89 381,132.47 3,150,160.89 381,132.47
เงินฝากออมทรัพย์ 374,555,718.00 266,804,352.52 370,398,849.63 266,751,181.25
เงินฝากประจ า 30,112.24 151,801.41 30,112.24 151,801.41
รวม 378,562,589.73 271,015,222.40 373,762,532.36 267,394,004.38

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชี จ  านวน 23.00 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย MOR ต่อปี 
และวงเงินกูย้ืมระยะสั้นจ านวน 25.00 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย MLR ต่อปี วงเงินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนัโดยจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิง
ปลูกสร้างบางส่วนกรรมสิทธ์ิของบริษทั ตามหมายเหตุ 13.2  ณ วนัส้ินงวดบริษทัไม่ไดใ้ชว้งเงินดงักล่าว   

5. เงินลงทนุชัว่คราว
(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
เงินฝากประจ าประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา 383,048,026.27 366,893,760.35 383,048,026.27 366,893,760.35
รวม 383,048,026.27 366,893,760.35 383,048,026.27 366,893,760.35

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัมีเงินฝากประจ าประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา อาย ุ12 เดือน กบัสถาบนัการเงิน 3 แห่ง อตัรา 
ดอกเบ้ียร้อยละ 0.90 - 1.95 ต่อปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีเงินฝากประจ าประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา อาย ุ10 เดือนและ 12 เดือน กบัสถาบนัการเงิน
2 แห่ง อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.90 - 1.50 ต่อปี
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6. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
ลูกหน้ีการคา้ :
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 22.3.1) 775,055.57 705,712.62 775,055.57 705,712.62
บคุคลและกิจการอ่ืน 53,989,054.94 35,455,682.25 53,579,952.52 35,455,682.25
เช็ครับล่วงหนา้ 1,751,546.64 2,475,106.76 1,751,546.64 2,475,106.76

56,515,657.15 38,636,501.63 56,106,554.73 38,636,501.63
หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (4,380,199.74) (5,451,132.79) (4,380,199.74) (5,451,132.79)
        ค่าเผ่ือรับคืนสินคา้ (1,676,176.87) (1,829,148.23) (1,676,176.87) (1,829,148.23)
สุทธิ 50,459,280.54 31,356,220.61 50,050,178.12 31,356,220.61
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน :
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

(หมายเหตุ 22.3.1) 602,393.83 1,221,744.86 978,160.41 1,301,223.61
รายไดค้า้งรับ 34,280,715.00 14,204,046.11 34,280,715.00 14,204,046.11
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 65,627,190.49 44,183,819.76 65,627,190.49 43,533,905.11
เงินประกนั 5,654,205.60 5,073,830.00 5,654,205.60 5,073,830.00
เงินทดรองจ่าย-พนกังาน 7,402,822.57 -                   7,402,822.57 -                   
ภาษีซ้ืท่ียงัไม่ถึงก าหนด 3,078,215.47 -                   2,674,510.41 -                   
อ่ืนๆ 2,526,205.20 1,523,513.41 2,526,205.20 1,523,513.41

119,171,748.16 66,206,954.14 119,143,809.68 65,636,518.24
หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ :
         รายไดค้า้งรับ (9,532,710.28) (9,532,710.28) (9,532,710.28) (9,532,710.28)
         เงินประกนั (5,000,000.00) (5,000,000.00) (5,000,000.00) (5,000,000.00)

(14,532,710.28) (14,532,710.28) (14,532,710.28) (14,532,710.28)
สุทธิ 104,639,037.88 51,674,243.86 104,611,099.40 51,103,807.96
รวม 155,098,318.42 83,030,464.47 154,661,277.52 82,460,028.57
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บริษทั กรังดป์รีซ ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)

บริษทัมีลูกหน้ีการคา้ แยกตามอายหุน้ีดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 17,042,722.32 26,719,486.04 16,633,619.90 26,719,486.04
เกินก าหนดช าระ :
1 - 90 วนั 34,287,826.52 6,465,882.80 34,287,826.52 6,465,882.80
91 - 180 วนั 804,968.57 -                   804,968.57 -                   
181- 365 วนั 30,602.00 803,690.95 30,602.00 803,690.95
มากกว่า 365 วนัข้ึนไป 4,349,537.74 4,647,441.84 4,349,537.74 4,647,441.84
รวม 56,515,657.15 38,636,501.63 56,106,554.73 38,636,501.63

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญท่ีเกิดข้ึนส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญตน้งวด 19,983,843.07 19,983,843.07 5,482,080.88
เพ่ิมข้ึนระหว่างงวด -                   -                   332,738.62
ตดัจ าหน่ายระหว่างงวด (866,763.32) (866,763.32) -                   
รับช าระระหว่างงวด (204,169.73) (204,169.73) (634,618.00)
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญปลายงวด 18,912,910.02 18,912,910.02 5,180,201.50

7. เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยจ านวน 2.63 ลา้นบาท โดยมีตัว๋สญัญา
ใชเ้งินเม่ือทวงถามเป็นหลกัฐานอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.65 - 1.95 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 : อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.65 ต่อปี)  
ไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั ตามหมายเหตุ 22.3.2

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรังดป์รีซ ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)

8. สินคา้คงเหลือ
(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
สินคา้ส าเร็จรูป 6,618,838.69 4,115,122.77 6,618,838.69 4,115,122.77
งานระหว่างท า 5,348,462.82 2,535,321.41 5,348,462.82 2,535,321.41
วตัถุดิบ 7,085,327.83 6,646,862.23 7,085,327.83 6,646,862.23

19,052,629.34 13,297,306.41 19,052,629.34 13,297,306.41
หกั ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (3,222,841.97) (3,041,619.21) (3,222,841.97) (3,041,619.21)
สุทธิ 15,829,787.37 10,255,687.20 15,829,787.37 10,255,687.20

รายการเคล่ือนไหวของการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีเกิดข้ึนส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือตน้งวด 3,041,619.21 3,041,619.21 2,095,507.73
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ระหว่างงวด 181,222.76 181,222.76 12,857.24 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือปลายงวด 3,222,841.97 3,222,841.97 2,108,364.97

9. เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผูกพนั
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562  และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  บริษทัน าเงินฝากประจ าธนาคาร 2  แห่งรวมจ านวน 0.32 ลา้นบาท เป็นหลกั
ประกนัใหธ้นาคารออกหนงัสือค ้าประกนัในการใชไ้ฟฟ้า กบัการไฟฟ้านครหลวง  และค ้าประกนัค่าฝากส่งไปรษณียเ์ป็นรายเดือน
กบับริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ตามหมายเหตุ 24.2

10. เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัน้ี

USD บาท USD บาท
GPI Myanmar  Co.,Ltd. 50,000 1,602,500.00 100 50,000 1,602,500.00    
รวม 1,602,500.00 1,602,500.00    

เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2561 ไดอ้นุมติัใหบ้ริษทัเขา้ลงทนุในบริษทั GPI Myanmar 
Co.,Ltd. ซ่ึงบริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 และจากการเขา้ลงทนุดงักล่าวท าใหบ้ริษทั GPI Myanmar 
Co.,Ltd. มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทนุเรียกช าระแลว้ 
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ช่ือบริษทั

งบการเงินเฉพาะกิจการ

   สดัส่วนเงิน
ลงทนุ

ราคาทนุ



บริษทั กรังดป์รีซ ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)

11. เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  บริษทัมีเงินฝากประจ าประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลาอาย ุ14 เดือน 
กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง จ  านวน 91.00 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.60 ต่อปี 

12. อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561    บริษทัมีท่ีดินเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุราคาตามบญัชี จ  านวน 
32.24 ลา้นบาท และมีราคายติุธรรมซ่ึงใชร้าคาซ้ือขายท่ีดินบริเวณใกลเ้คียง จ  านวน 49.64  ลา้นบาท 

13. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561
มูลค่าสุทธิทางบญัชีตน้งวด 132,577,836.30 132,577,836.30 130,130,230.69
ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทนุ 46,418,724.46 46,413,756.21 1,489,886.00
โอนเขา้ 2,029,498.00 2,029,498.00 -                   
โอนออก (2,029,499.00) (2,029,499.00) -                   
ตดัจ าหน่าย/ตดัจ่าย - สุทธิ (1.00) (1.00) (66,293.27)
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (3,148,762.01) (3,148,567.39) (2,937,648.71)
มูลค่าสุทธิทางบญัชีปลายงวด 175,847,796.75 175,843,023.12 128,616,174.71

13.1  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ราคาตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมซ่ึงไดรั้บการคิดค่าเส่ือมราคา
เต็มมูลค่าแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยูมี่จ  านวน 111.18 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 : 110.14 ลา้นบาท)

13.2  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562  ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วน มูลค่าตามบญัชี จ  านวน 44.84 ลา้นบาท น าไปใชเ้ป็นหลกัประกนั
ส าหรับวงเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 : 42.49 ลา้นบาท) 
ตามหมายเหตุ 4
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งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรังดป์รีซ ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)

14. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัตน้งวด 4,429,243.06 4,429,243.06 3,597,161.47
ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทนุ 3,514,370.00 3,514,370.00 876,400.00
โอนออก (850,000.00) (850,000.00) -                    
ตดัจ่ายระหว่างงวด (187,496.61) (187,496.61) (276,144.90)
มูลค่าสุทธิทางบญัชีปลายงวด 6,906,116.45 6,906,116.45 4,197,416.57

15. ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี / ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
15.1 สินทรัพย ์และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีภายหลงัจากการน ามาหกักลบลบกนัตามความเหมาะสม ไดแ้สดงรวม

ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน มีรายละเอียดดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 4,854,249.99 5,623,256.06 4,854,249.99 5,623,256.06
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (1,474,494.65) (318,708.92) (1,474,494.65) (318,708.92)
สุทธิ 3,379,755.34 5,304,547.14 3,379,755.34 5,304,547.14

15.2 รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย ์และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
และ 2561  มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

ณ วนัท่ี 1 ณ วนัท่ี 31
มกราคม ก าไรหรือขาดทนุ ก าไรหรือ มีนาคม

2562 ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 2562
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 608,323.86 36,244.54 -                    644,568.40
ประมาณการหน้ีสิน - ผลประโยชนพ์นกังาน 5,014,932.20 970,386.61 (1,775,637.22) 4,209,681.59

5,623,256.06 1,006,631.15 (1,775,637.22) 4,854,249.99
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
บนัทึกเป็น(รายจ่าย)รายไดใ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรังดป์รีซ ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)

(หน่วย : บาท)

ณ วนัท่ี 1 ณ วนัท่ี 31
มกราคม ก าไรหรือขาดทนุ ก าไรหรือ มีนาคม

2562 ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 2562
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :
ผลแตกต่างระยะเวลา 

-  ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยถ์าวร (232,078.24) (1,172,580.79) -                    (1,404,659.03)
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (86,630.68) 16,795.06 -                    (69,835.62)

(318,708.92) (1,155,785.73) -                    (1,474,494.65)
สินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอการตดับญัชี - สุทธิ 5,304,547.14 (149,154.58) (1,775,637.22) 3,379,755.34

(หน่วย : บาท)

ณ วนัท่ี 1 ณ วนัท่ี 31
มกราคม ก าไรหรือขาดทนุ ก าไรหรือ มีนาคม

2561 ขาดทนุเบด็เส็จอ่ืน 2561
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 419,101.55 2,571.45 -                    421,673.00
ประมาณการหน้ีสิน - ผลประโยชนพ์นกังาน 4,441,699.41 143,308.20 -                    4,585,007.61

4,860,800.96 145,879.65 -                    5,006,680.61
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :
เงินลงทนุชัว่คราว (81,203.14) (166,766.30) -                    (247,969.44)
ผลแตกต่างระยะเวลา 

-  ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยถ์าวร (687,347.10) 119,355.96 -                    (567,991.14)
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (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

บนัทึกเป็น(รายจ่าย)รายไดใ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
บนัทึกเป็น(รายจ่าย)รายไดใ้น



บริษทั กรังดป์รีซ ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)

15.3 ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562  และ 2561  มีดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 29,125,613.59 29,125,613.59 29,816,195.40
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว 149,154.58 149,154.58 (92,606.25)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่

ในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 29,274,768.17 29,274,768.17 29,723,589.15

15.4 ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 มีดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

ก าไรจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับภาระผูกพนั
ผลประโยชนพ์นกังาน 8,878,186.12 (1,775,637.22) 7,102,548.90

8,878,186.12 (1,775,637.22) 7,102,548.90

15.5 รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้ าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สามารถแสดงไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้ 135,280,751.63 139,914,274.71 149,032,970.02
บวกกลบัผลขาดทนุของบริษทัยอ่ยท่ีไม่ตอ้งเสียภาษี 4,633,523.08 -                    -                    
คงเหลือ 139,914,274.71 139,914,274.71 149,032,970.02
อตัราภาษีร้อยละ 20.00 20.00 20.00
จ านวนภาษีเงินได้ 27,982,854.94 27,982,854.94 29,806,594.00
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก่อนภาษีเงินได้
รายได้

(ค่าใชจ่้าย) ภาษี
   สุทธิจากภาษี

เงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรังดป์รีซ ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ :
รายจ่ายท่ีเกณฑบ์ญัชีต่างจากเกณฑภ์าษี 43,965.11 43,965.11 -                    
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 1,284,544.36 1,284,544.36 8,541.85
ค่าใชจ่้ายหกัไดเ้พ่ิม (36,596.24) (36,596.24) (91,546.70)

1,291,913.23 1,291,913.23 (83,004.85)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 29,274,768.17 29,274,768.17 29,723,589.15
อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง 21.64 20.92 19.94

16. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน
(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
เจา้หน้ีการคา้ :
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

 (หมายเหตุ 22.3.5) 181,900.00 -                    181,900.00 -                    
เจา้หน้ีการคา้ - บคุคลและกิจการอ่ืน 41,762,946.15 9,607,073.33 36,019,904.63 9,607,073.33
เช็คจ่ายล่วงหนา้ 3,066,624.95 801,628.69 3,066,624.95 801,628.69

45,011,471.10 10,408,702.02 39,268,429.58 10,408,702.02
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน :
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 44,604,897.52 7,793,711.58 44,119,558.23 7,465,592.29
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 4,975,523.74 8,804,575.75 4,975,523.74 8,804,575.75
ภาษีขายรอเรียกเก็บ 3,349,932.18 2,092,646.11 3,330,245.58 2,092,646.11
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง 1,904,311.18 3,123,094.96 1,904,311.18 3,123,094.96
อ่ืน ๆ 5,334,275.87 3,614,522.16 4,938,859.80 3,563,436.76

60,168,940.50 25,428,550.56 59,268,498.53 25,049,345.87
รวม 105,180,411.60 35,837,252.58 98,536,928.11 35,458,047.89
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บริษทั กรังดป์รีซ ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)

17.  รายไดรั้บล่วงหนา้
(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าจดักิจกรรมงานมอเตอร์โชว์ 189,130,151.95 145,906,772.67 189,130,151.95 143,664,955.20
รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าจดักิจกรรมอ่ืนๆ 1,595,750.00 -                    1,595,750.00 -                    
อ่ืนๆ 3,229,184.72 153,632.00 3,229,184.72 153,632.00
รวม 193,955,086.67 146,060,404.67 193,955,086.67 143,818,587.20

18.  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน
18.1 การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชนพ์นกังาน ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561

ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังานตน้งวด 25,074,661.06 25,074,661.06 22,208,497.06   
ตน้ทนุบริการงวดปัจจุบนั 401,624.74 401,624.74 529,824.00        
ตน้ทนุดอกเบ้ีย 163,465.26 163,465.26 186,717.00        
ตน้ทนุบริการในอดีต 4,589,524.05 4,589,524.05 -                    
ผลประโยชนพ์นกังานท่ีจ่ายระหว่างงวด (302,681.00) (302,681.00) -                    
(ก าไร)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (8,878,186.12) (8,878,186.12) -                    
ยอดคงเหลือปลายงวด 21,048,407.99 21,048,407.99 22,925,038.06

18.2 ค่าใชจ่้ายผลประโยนพ์นกังานท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562
และ 2561 มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561
ตน้ทนุผลิตและบริการ 2,691,574.14 2,691,574.14 382,356.00
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 260,782.58 260,782.58 64,149.00
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,202,257.33 2,202,257.33 270,036.00
รวม 5,154,614.05 5,154,614.05 716,541.00
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บริษทั กรังดป์รีซ ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)

18.3 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 บริษทัไดมี้การบนัทึกผลกระทบจากพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน
ฉบบัใหม่ในงวดไตรมาส 1 ปี 2562 แลว้จ านวน 4.59 ลา้นบาท 

18.4 ก าไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2562 

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ
รวมอยูใ่นก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม -                    -                    
รับรู้ระหว่างงวด 8,878,186.12 8,878,186.12
ณ วนัท่ี 31  มีนาคม 8,878,186.12 8,878,186.12

18.5 ก าไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2562 เกิดข้ึนจาก

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

อตัราคิดลด (342,564.00) (342,564.00)
อตัราการข้ึนเงินเดือน 6,410,531.00 6,410,531.00
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 1,422,298.00 1,422,298.00
การปรับปรุงจากประสบการณ์ 1,387,921.12 1,387,921.12
รวม 8,878,186.12 8,878,186.12

18.6 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ณ วนัท่ีรายงานของบริษทั (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั) ดงัน้ี

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
อตัราคิดลด ร้อยละ 2.92 ร้อยละ 3.07
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 7.02 ร้อยละ 10.59
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ร้อยละ 0 - 22.00 ร้อยละ 0 - 24.00
อตัรามรณะ (ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2551) ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00
อตัราการทพุพลภาพ (ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2551) ร้อยละ 10.00 ร้อยละ 10.00
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บริษทั กรังดป์รีซ ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)

19. เงินปันผล
เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม  2562  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี 2562  มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส่วนท่ีเหลือ
ส าหรับเดือนกนัยายน 2560  - เดือนมีนาคม 2561      ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นสามญั จ  านวน 600 ลา้นหุ้น อตัราหุ้นละ 0.90 บาท รวมจ านวน 
54.00  ลา้นบาท โดยบริษทัจ่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในวนัท่ี 19 เมษายน 2562 

20. กองทนุส ารองเล้ียงชีพพนกังาน
ส าหรับงวดสามเดือน  ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561     บริษทัจ่ายเงินสมทบกองทนุส ารองเล้ียงชีพพนกังาน จ านวน 
0.97 ลา้นบาท และ 0.85 ลา้นบาท ตามล าดบั  

21. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ
ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562  และ 2561 มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป

และงานระหว่างท า         (5,316,857.33) (5,316,857.33) (655,548.26)
วตัถุดิบใชไ้ป 7,268,157.71 7,268,157.71 7,405,051.59
ค่าจา้งท าของ เพลท ตน้ฉบบั อาร์ตเวิค และอ่ืนๆ 7,984,562.97 7,984,562.97 9,371,386.11
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 47,140,609.81 47,140,609.81 42,756,553.79
ค่าเช่าและบริการสถานท่ีจดักิจกรรม 73,795,465.92 68,263,762.32 58,585,452.85
ค่าตกแต่งสถานท่ีจดักิจกรรม 31,777,849.40 28,543,388.87 19,049,140.00
ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 17,589,745.05 16,993,398.79 8,518,690.72
ค่าจา้งบคุคลภายนอกจดักิจกรรม 14,195,441.35 13,414,374.66 17,035,025.67
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บริษทั กรังดป์รีซ ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)

22. รายการธุรกิจกบับคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
22.1  ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหว่างบริษทักบับคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี

บริษทั บลูไดมอนด์ กอลฟ์ แอนด์ วอเทอร์สปอร์ทคลบั จ  ากดั ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั
บริษทั ยาชิโยดา จ  ากดั ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั
GPI Myanmar Co.,Ltd. บริษทัยอ่ย และมีผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั
กรรมการ / ผูถื้อหุ้น กรรมการ/ผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั
ผูบ้ริหารส าคญั บคุคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผนสัง่การ 

และควบคุมกิจการต่างๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้ม ทั้งน้ีรวมถึงกรรมการของบริษทั (ไม่ว่าจะท า
หนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม)่ 

ใหบ้ริการพ้ืนท่ีจดังานแสดง  และบริการสาธารณูโภค ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
รับจา้งพิมพง์าน ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
รับจา้งโฆษณา ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
บริการจดัท า ART WORK ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีส านกังาน ตามราคาท่ีก าหนดในสญัญา
ดอกเบ้ียรับ - เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.65 ต่อปี และ 1.95 ต่อปี
ค่าสิทธิการเช่าและค่าเช่าพ้ืนท่ีจดักิจกรรม ตามราคาท่ีก าหนดในสญัญา
ค่าจา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
ค่าสถานท่ีและบริการส าหรับจดัสมันา ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน

รายการธุรกิจท่ีส าคญั นโยบายการก าหนดราคา

ช่ือบริษทัและบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ์
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บริษทั กรังดป์รีซ ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)

22.2 รายการในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายกบับคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญัส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562
และ 2561  สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
22.2.1  รายไดค้่าบริการ

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั :
บริษทั บลูไดมอนด์ กอลฟ์ 
แอนด์ วอเทอร์สปอร์ทคลบั จ  ากดั 513,880.13 513,880.13 888,204.23
บริษทั ยาชิโยดา อลัลอย วีล จ  ากดั -                   -                  62,500.00

บริษทัยอ่ย :
GPI Myanmar Co., Ltd. -                   93,496.60 -                     

513,880.13 607,376.73 950,704.23

22.2.2  รายไดอ่ื้น
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั :

บริษทั บลูไดมอนด์ กอลฟ์ 
แอนด์ วอเทอร์สปอร์ทคลบั จ  ากดั 143,900.00 143,900.00 112,500.00

บริษทัยอ่ย :
GPI Myanmar Co., Ltd. -                   358,683.89 -                     

143,900.00 502,583.89 112,500.00

22.2.3  ตน้ทนุบริการ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั :

บริษทั บลูไดมอนด์ กอลฟ์ 
แอนด์ วอเทอร์สปอร์ทคลบั จ  ากดั 1,071,276.71 1,071,276.71 -                     

22.2.4  ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารส าคญั
ค่าตอบแทนกรรมการ : 740,000.00 740,000.00 860,000.00
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร :
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 8,599,406.00 8,599,406.00 8,094,164.00
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,631,020.64 1,631,020.64 109,921.03

10,230,426.64 10,230,426.64 8,204,085.03

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรังดป์รีซ ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)

22.3 รายการในงบแสดงฐานะการเงิน
ยอดคงคา้งกบับคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561
สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
22.3.1  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน

ลูกหน้ีการคา้ :
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั :

บริษทั บลูไดมอนด์ กอลฟ์ 
แอนด์ วอเทอร์สปอร์ทคลบั จ  ากดั 775,055.57 348,332.62 775,055.57 348,332.62
บริษทั ยาชิโยดา อลัลอย วีล จ  ากดั -                      357,380.00 -                  357,380.00

775,055.57 705,712.62 775,055.57 705,712.62
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน :
บริษทัยอ่ย :

GPI Myanmar Co., Ltd. -                      -                   375,766.58 79,478.75
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั :

บริษทั บลูไดมอนด์ กอลฟ์ 
แอนด์ วอเทอร์สปอร์ทคลบั จ  ากดั 602,393.83 1,221,744.86 602,393.83 1,221,744.86

602,393.83 1,221,744.86 978,160.41 1,301,223.61

22.3.2  เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย
GPI Myanmar Co., Ltd. -                      -                   2,630,771.06 2,630,771.06

ในระหว่างงวดไม่มีรายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย

(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
22.3.3  เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

พนกังานบริษทั 302,243.00 400,794.00 302,243.00 400,794.00

บริษทัมีเงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังาน ก าหนดช าระคืนภายในระยะเวลา 2 ปี โดยหกัจากเงินเดือนและค่าจา้งรายเดือน    
และไม่คิดดอกเบ้ียตามเง่ือนไขสวสัดิการพนกังาน
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรังดป์รีซ ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวกบับคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหว่างงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562  
มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงิน

เฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือตน้งวด 400,794.00 400,794.00
รับช าระคืน (98,551.00) (98,551.00)
ยอดคงเหลือปลายงวด 302,243.00 302,243.00

(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
22.3.4 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (สิทธิการเช่า)

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั :
บริษทั บลูไดมอนด์ กอลฟ์ 
แอนด์ วอเทอร์สปอร์ทคลบั จ  ากดั 2,120,635.90 2,367,186.60 2,120,635.90 2,367,186.60

22.3.5 เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บริษทั บลูไดมอนด์ กอลฟ์ 
แอนด์ วอเทอร์สปอร์ทคลบั จ  ากดั 181,900.00 -                   181,900.00 -                     

22.3.6 เจา้หน้ีอ่ืน - ค่าหุ้นสามญับริษทัยอ่ย
GPI Myanmar Co.,Ltd. -                      -                   -                  1,602,500.00

22.4 ภาระผูกพนั - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
บริษทัมีภาระผูกพนัจากการท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง (บริษทั บลูไดมอนด์ กอลฟ์ แอนด์ วอเทอร์ 
สปอร์ทคลบั จ  ากดั)  ตามสญัญาลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ถึง
วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 เป็นจ านวนเงิน 12.00 ลา้นบาท (รวมสิทธิการเช่า จ  านวน 3.00 ลา้นบาท)    ณ วนัท าสญัญาบริษทั
จ่ายช าระสิทธิการเช่าทั้งจ  านวน และจ่ายช าระค่าเช่าจ  านวน 3.00 ลา้นบาท รวมจ านวน 6.00 ลา้นบาท คงเหลือภาระท่ีจะตอ้ง
จ่ายจ านวน 6.00 ลา้นบาท ก าหนดจ่ายช าระในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 จ านวน 3.00 ลา้นบาท   และในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 
2563 จ านวน 3.00 ลา้นบาท
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรังดป์รีซ ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)

23. ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ และยอดคงเหลือในธนาคาร  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดในงบกระแสเงินสด  ประกอบข้ึนจากรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ดงัน้ี
23.1 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด  มีรายละเอียดดงัน้ี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

1  มกราคม 2562 1  มกราคม 2562 1  มกราคม 2561
เงินสด 3,677,936.00 109,889.25 120,424.25
เงินฝากกระแสรายวนั 381,132.47 381,132.47 88,598.98
เงินฝากออมทรัพย์ 266,804,352.52 266,751,181.25 413,638,544.16
เงินฝากประจ า 151,801.41 151,801.41 141,001.45
รวม 271,015,222.40 267,394,004.38 413,988,568.84

23.2 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายงวด มีรายละเอียดดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561

เงินสด 826,598.60 183,409.60 1,567,524.00
เงินฝากกระแสรายวนั 3,150,160.89 3,150,160.89 107,117.76
เงินฝากออมทรัพย์ 374,555,718.00 370,398,849.63 251,610,479.69
เงินฝากประจ า 30,112.24 30,112.24 118,218,800.56
รวม 378,562,589.73 373,762,532.36 371,503,922.01

23.3 รายการไม่กระทบเงินสด ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562  มีรายละเอียดดงัน้ี
23.3.1  บริษทัซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองใชส้ านกังาน จ านวน 1.33 ลา้นบาท เป็นเงินเช่ือแสดงไวเ้ป็นเจา้หน้ีอ่ืน
23.3.2  บริษทัซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน จ านวน 1.84 ลา้นบาท เป็นเงินเช่ือแสดงไวเ้ป็นเจา้หน้ีอ่ืน
23.3.3  บริษทัมีเงินปันผลคา้งจ่าย จ  านวน 54.00 ลา้นบาท

23.4 รายการไม่กระทบเงินสด ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561  มีรายละเอียดดงัน้ี
23.4.1  บริษทัซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองใชส้ านกังาน จ านวน 0.14 ลา้นบาท เป็นเงินเช่ือแสดงไวเ้ป็นเจา้หน้ีอ่ืน
23.4.2  บริษทัซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน จ านวน 0.85 ลา้นบาท เป็นเงินเช่ือแสดงไวเ้ป็นเจา้หน้ีอ่ืน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรังดป์รีซ ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)

24. ภาระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน
24.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  บริษทัมีภาระผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตเก่ียวกบัสญัญาเช่า 

และบริการหลายสญัญา ดงัต่อไปน้ี
(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
ถึงก าหนดภายใน 1 ปี 12283615.49 2,094,541.12 12,283,615.49 2,094,541.12
ถึงก าหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 121631.58 218,278.95 121,631.58 218,278.95
รวม 12,405,247.07 2,312,820.07 12,405,247.07 2,312,820.07

24.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใหธ้นาคารออกหนงัสือค ้าประกนั
การใชไ้ฟฟ้า กบัการไฟฟ้านครหลวง จ านวน 0.31 ลา้นบาท และการฝากส่งไปรษณียเ์ป็นรายเดือน กบับริษทั ไปรษณียไ์ทย 
จ ากดั จ  านวน 0.01 ลา้นบาท รวมจ านวน 0.32 ลา้นบาท ค  ้าประกนัโดยเงินฝากประจ าของบริษทั ตามหมายเหตุ 9  

25. ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงาน
ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทั ท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บ
และสอบทานอยา่งสม ่าเสมอ  เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงาน  และประเมินผลการด าเนินงานของ
ส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินการของบริษทัคือ กรรมการผูจ้ดัการของบริษทั

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี   
(หน่วย : บาท)

กิจกรรม ส่ือโฆษณา 
และจ าหน่าย
ส่ิงพิมพ์

รับจา้งพิมพ์ รวม

รายไดจ้ากการขายและบริการ 354,723,766.54 12,224,362.70 11,398,817.86 378,346,947.10
ตน้ทนุขายและบริการ (169,010,354.94) (15,658,375.87) (8,303,429.69) (192,972,160.50)
ก าไรขั้นตน้ 185,713,411.60 (3,434,013.17) 3,095,388.17 185,374,786.60
รายไดอ่ื้น 2,840,898.04
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย (20,315,569.78)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (32,619,363.23)
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 135,280,751.63
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (29,274,768.17)
ก าไรส าหรับงวด 106,005,983.46
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ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31  มีนาคม 2562
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรังดป์รีซ ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)

(หน่วย : บาท)

กิจกรรม ส่ือโฆษณา 
และจ าหน่าย
ส่ิงพิมพ์

รับจา้งพิมพ์ รวม

รายไดจ้ากการขายและบริการ 346,650,475.24 12,224,362.70 11,398,817.86 370,273,655.80
ตน้ทนุขายและบริการ (157,767,320.93) (15,658,375.87) (8,303,429.69) (181,729,126.49)
ก าไรขั้นตน้ 188,883,154.31 (3,434,013.17) 3,095,388.17 188,544,529.31
รายไดอ่ื้น 3,210,429.23
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย (19,375,188.43)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (32,465,495.40)
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 139,914,274.71
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (29,274,768.17)
ก าไรส าหรับงวด 110,639,506.54

(หน่วย : บาท)

กิจกรรม ส่ือโฆษณา 
และจ าหน่าย
ส่ิงพิมพ์

รับจา้งพิมพ์ รวม

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31  มีนาคม 2561
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31  มีนาคม 2562



บริษทั กรังดป์รีซ ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)

26. การบริหารจดัการทนุ
วตัถุประสงคข์องบริษทัในการบริหารทางการเงิน คือ การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และการด ารงไว้
ซ่ึงโครงสร้างของทนุท่ีเหมาะสม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อทนุ สรุปไดด้งัน้ี

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อ

ส่วนของผูถื้อหุ้น(เทา่) 0.48 0.28 0.47 0.28

27. การอนุมติังบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัจากกรรมการผูมี้อ  านาจใหเ้ผยแพร่ในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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