
 
 

 

 
 

 

 

 

 

บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย  

รำยงำนกำรสอบทำน และ งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  2562 



 
 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอ คณะกรรมกำรบริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส ำหรับ
งวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบ
กระแสเงินสดรวม ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบย่อ ของ
บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็น
ผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำลส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน 
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 เร่ือง กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใช้วิธีกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำให้ขำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำม
เช่ือมัน่ว่ำจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็น
ต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป 
ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

   

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
 
 

นำงสำวสุภำภรณ์  มัง่จิตร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 8125 
วนัท่ี  8  พฤศจิกำยน 2562  



(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้)

สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 84,480,591.87 271,015,222.40 84,229,862.55 267,394,004.38
เงินลงทุนชัว่คราว 5 357,201,913.58 366,893,760.35 357,201,913.58 366,893,760.35
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6 37,550,676.27 83,030,464.47 37,434,389.65 82,460,028.57
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 7 -                     -                          2,630,771.06 2,630,771.06
สินคา้คงเหลือ 8 9,410,656.10 10,255,687.20 9,410,656.10 10,255,687.20
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 488,643,837.82 731,195,134.42 490,907,592.94 729,634,251.56
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 9 323,300.00 323,300.00 323,300.00 323,300.00
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                     -                          1,602,500.00 1,602,500.00
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 11 186,563,340.98 91,000,000.00 186,563,340.98 91,000,000.00
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22.3.3 235,100.00 400,794.00 235,100.00 400,794.00
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12 32,239,860.10 32,239,860.10 32,239,860.10 32,239,860.10
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 180,946,798.40 132,577,836.30 180,942,685.64 132,577,836.30
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 9,133,787.11 4,429,243.06 9,133,787.11 4,429,243.06
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15.1 3,744,497.72 5,304,547.14 3,744,497.72 5,304,547.14
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,256,475.58 3,691,706.76 3,256,475.58 3,691,706.75
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 416,443,159.89 269,967,287.36 418,041,547.13 271,569,787.35
รวมสินทรัพย์ 905,086,997.71 1,001,162,421.78 908,949,140.07 1,001,204,038.91

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562

              (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
        (นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา)

- 1 -

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(หน่วย : บาท)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้)

สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 16 39,754,230.78 35,837,252.58 37,251,156.30 35,458,047.89
รายไดรั้บล่วงหนา้ 17 2,874,706.47 146,060,404.67 2,870,433.06 143,818,587.20
เจา้หน้ีอ่ืน - ค่าหุน้ 22.3.5 -                     -                          -                     1,602,500.00
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 16,640,021.77 10,761,223.57 16,640,021.77 10,761,223.57
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 59,268,959.02 192,658,880.82 56,761,611.13 191,640,358.66
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน

สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 18.1 22,178,588.01 25,074,661.06 22,178,588.01 25,074,661.06
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 22,178,588.01 25,074,661.06 22,178,588.01 25,074,661.06
รวมหนีสิ้น 81,447,547.03 217,733,541.88 78,940,199.14 216,715,019.72

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
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
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 97,631,228.68 57,427,110.81 104,013,191.76 58,493,270.02
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 12,472.83 6,019.92 -                     -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 823,639,450.68 783,428,879.90 830,008,940.93 784,489,019.19
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 905,086,997.71 1,001,162,421.78 908,949,140.07 1,001,204,038.91

        (นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา)

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562

              (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2561

รายไดจ้ากการขายและบริการ 33,715,436.98 33,715,436.98 31,364,130.35
ตน้ทุนขายและบริการ (46,450,033.84) (46,450,033.83) (40,232,637.77)
กาํไรขั้นต้น (12,734,596.86) (12,734,596.85) (8,868,507.42)
รายไดอ่ื้น 3,690,458.96 3,768,811.28 2,998,045.74
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (6,506,759.60) (6,506,777.20) (7,938,860.47)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (31,288,860.07) (31,077,947.09) (27,491,351.30)
ตน้ทุนทางการเงิน -                    -                    (166,387.50)
กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ (46,839,757.57) (46,550,509.86) (41,467,060.95)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 9,585,633.59 9,585,633.59 8,376,731.66 
กาํไรสําหรับงวด (37,254,123.98) (36,964,876.27) (33,090,329.29)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่อาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (146,992.32) -                    -                    

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี (146,992.32) -                    -                    
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว้ -                    -                    -                    
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                    -                    -                    

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี -                    -                    -                    
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (37,401,116.30) (36,964,876.27) (33,090,329.29)

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (37,254,123.98) (36,964,876.27) (33,090,329.29)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                    -                    -                    

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (37,401,116.30) (36,964,876.27) (33,090,329.29)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                    -                    -                    

กาํไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (0.06) (0.06) (0.06)
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หน่วย : หุน้) 600,000,000 600,000,000 600,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                   (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
              ( นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน ส้ินสุดวนัที่ 30  กนัยายน 2562
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

สาํหรับงวดสามเดือน



(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2561

รายไดจ้ากการขายและบริการ 679,486,188.29 671,458,155.77 680,065,531.51
ตน้ทุนขายและบริการ (378,754,286.00) (367,511,004.87) (341,906,407.40)
กาํไรขั้นต้น 300,731,902.29 303,947,150.90 338,159,124.11
รายไดอ่ื้น 10,595,782.02 11,281,090.31 7,655,833.58
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (40,761,329.16) (39,820,965.41) (37,822,652.27)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (85,663,494.36) (85,188,611.14) (87,347,829.87)
ตน้ทุนทางการเงิน -                      -                      (189,639.60)
กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 184,902,860.79 190,218,664.66 220,454,835.95
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15.3 (37,801,310.82) (37,801,310.82) (44,000,588.97)
กาํไรสําหรับงวด 147,101,549.97 152,417,353.84 176,454,246.98

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่อาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 6,452.91 -                      -                      

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี 6,452.91 -                      -                      
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว้ 18.4 8,878,186.12 8,878,186.12 -                      
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 15.4 (1,775,637.22) (1,775,637.22) -                      

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี 7,102,548.90 7,102,548.90 -                      
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 154,210,551.78 159,519,902.74 176,454,246.98

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 147,101,549.97 152,417,353.84 176,454,246.98
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                      -                      -                      

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 154,210,551.78 159,519,902.74 176,454,246.98
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                      -                      -                      

กาํไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.25                    0.25                     0.29                    
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หน่วย : หุน้) 600,000,000 600,000,000 600,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

                   (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
              ( นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )

- 4 -
บริษทั กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน ส้ินสุดวนัที่ 30  กนัยายน 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

สาํหรับงวดเกา้เดือน



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ ทุน ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน องคป์ระกอบอื่น รวม
ที่ออก มูลค่า จากการจ่าย  จดัสรร ยงัไม่ได้ ของ ส่วนของ
และ หุน้ โดยใชหุ้น้ แลว้ จดัสรร ส่วนของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้

ชาํระแลว้ สามญั เป็นเกณฑ์ ผลต่างจาก

การแปลงค่า

งบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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            783,428,879.90
เงินปันผล 19.1 (113,999,981.00) (113,999,981.00)
กาํไรสาํหรับงวด 147,101,549.97 147,101,549.97
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด 7,102,548.90 6,452.91 7,109,001.81
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 300,000,000.00 285,434,649.17 110,561,100.00 30,000,000.00 97,631,228.68 12,472.83 823,639,450.68

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ………………………...……………………...…………………………………………... กรรมการ
(นายอโณทยั   เอี่ยมลาํเนา)                (นายพรีะพงศ ์  เอี่ยมลาํเนา)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

- 5 -
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน 2562

งบการเงินรวม
กาํไร(ขาดทุน)สะสม



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ ทุนที่ออก ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจาก รวม
และ มูลค่า การจ่ายโดยใช้  จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ชาํระแลว้ หุน้สามญั หุน้เป็นเกณฑ์
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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 19.1 (113,999,981.00) (113,999,981.00)
กาํไรสาํหรับงวด 152,417,353.84 152,417,353.84
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด 7,102,548.90 7,102,548.90
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 300,000,000.00 285,434,649.17 110,561,100.00 30,000,000.00 104,013,191.76 830,008,940.93

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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
เงินปันผล 19.2 (89,999,400.00) (89,999,400.00)
กาํไรสาํหรับงวด 176,454,246.98 176,454,246.98
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 300,000,000.00 285,434,649.17 110,561,100.00 30,000,000.00 102,368,471.43 828,364,220.60

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 (ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
(นายอโณทยั   เอี่ยมลาํเนา)                (นายพรีะพงศ ์  เอี่ยมลาํเนา)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

- 6 -
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไร(ขาดทุน)สะสม



(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2561
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 147,101,549.97 152,417,353.84 176,454,246.98
รายการปรับปรุง
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ

เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 349,271.34 349,271.34 -                        
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ

เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว -                        -                        (704,067.73)
หน้ีสูญ 877,951.89 877,951.89 73,775.57
หน้ีสงสยัจะสูญ -                        -                        1,446,841.62
(โอนกลบั)ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (7,944,502.80) (7,944,502.80) (1,172,729.54)
(โอนกลบั)ประมาณการรับคืนสินคา้ 251,546.17 251,546.17 (615,557.31)
ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้ลดลง 166,143.30 166,143.30 233,487.60
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย 12,481,824.01 12,481,161.21 9,902,489.88
ขาดทุนจากการขาย/ตดัจ่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 34,234.66 34,234.66 66,294.27
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจ่าย 747,542.28 747,542.28 380,783.82
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (3,190.27) (3,190.27) 15,000.00
(โอนกลบั)ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (46,729.63) (46,729.63) 58,207.13
ประมาณการผลประโยชน์พนกังาน 6,284,794.07 6,284,794.07 2,149,623.00
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย -                        -                        189,639.60
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 37,801,310.82 37,801,310.82 44,000,588.97

198,101,745.81 203,416,886.88 232,478,623.86
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดําเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน(เพ่ิมข้ึน) ลดลง 52,294,792.94 51,840,643.66 99,090,642.99
สินคา้คงเหลือ(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 678,887.80 678,887.80 (4,923,687.70)
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั(เพ่ิมข้ึน)ลดลง -                        -                        5,000,000.00
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (262,028.95) (262,028.95) (1,927,128.80)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 1,439,752.61 (684,117.19) (25,534,690.19)
รายไดรั้บล่วงหนา้เพ่ิมข้ึน(ลดลง) (143,185,698.20) (140,948,154.14) (254,459,242.46)
ประมาณการผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (302,681.00) (302,681.00) -                        
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 108,764,771.01 113,739,437.06 49,724,517.70

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

                   (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
              ( นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )

- 7 -
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัที ่30  กันยายน 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2561
จ่ายดอกเบ้ีย -                        -                        (189,639.60)
จ่ายภาษีเงินได้ (32,138,100.42) (32,138,100.42) (29,676,244.36)

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 76,626,670.59 81,601,336.64 19,858,633.74
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินสดรับ(จ่าย)เงินลงทุนชัว่คราว 9,691,846.77 9,691,846.77 (317,713,941.02)
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        (1,602,500.00) -                        
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (95,563,340.98) (95,563,340.98) -                        
เงินสดรับเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 305,694.00 305,694.00 338,653.00
เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (140,000.00) (140,000.00) (531,650.00)
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (58,418,108.48) (58,413,332.92) (10,277,598.83)
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,694,593.00) (4,694,593.00) (910,000.00)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (148,818,501.69) (150,416,226.13) (329,094,536.85)
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน -                        -                        (540,421.13)
จ่ายเงินปันผล (113,999,981.00) (113,999,981.00) (89,999,400.00)

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (113,999,981.00) (113,999,981.00) (90,539,821.13)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมข้ึน 6,452.91 -                        -                        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (186,185,359.19) (182,814,870.49) (399,775,724.24)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 23.1 271,015,222.40 267,394,004.38 413,988,568.84
ปรับปรุงผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน (349,271.34) (349,271.34) -                        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 23.2 84,480,591.87 84,229,862.55 14,212,844.60

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดเพิ่มเติม ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23.3 และ 23.4

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                   (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
              ( นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา )

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัที ่30  กันยายน 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 8 -



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

เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2525 และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 256

สถานประกอบการ:สาํนกังานใหญ่  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  ตาํบลบึงศาล อาํเภอองครักษ ์จงัหวดันครนายก

ธุรกิจหลกั : 1.  ธุรกิจใหบ้ริการพื้นท่ีจดังานแสดงรถยนตแ์ละสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยานยนต ์และจดักิจกรรม
     ส่งเสริมการตลาด
2.  ธุรกิจใหบ้ริการโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ ์โฆษณาส่ือโทรทศันแ์ละเวบ็ไซต ์
3.  ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายหนงัสือ   
4.  ธุรกิจรับจา้งพิมพ์

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ : กลุ่มเอ่ียมลาํเนา โดยถือหุน้ในอตัราร้อยละ 60.65  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 : ร้อยละ 60.85)     

2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล
2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบยอ่ และตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34  เร่ือง การรายงานทางการเงินระห
ภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพ
การจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535

งบการเงินระหว่างกาลของบริษทั จดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของรายการในงบ
ยกเวน้รายการท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง
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บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึน โดยมีวตัถุประสงคใ์หข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด เพื่อใหข้อ้
นั้นเป็นปัจจุบนั    ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม   เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่เพื่อไม่
ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้อยา่งไรกต็ามงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดง
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสด   ไดแ้สดงรายการในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  ดงันั้น การ
งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรใชค้วบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด

2.2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม
ก. งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของ บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

และบริษทัยอ่ยท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซ่ึงบริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั
(มหาชน) ไดค้วบคุมนโยบายการเงิน และการดาํเนินงานทั้งหมด ดงัต่อไปน้ี

ข. บริษทันาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่
จนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น  

ค. งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั
ง. ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้
จ. ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย ส่วนท่ีไม่ไ

เป็นของบริษทั และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวม และส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน
ในระหว่างงวด  บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับป
(ปรับปรุง 2561) จาํนวนหลายฉบบัซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรา
2562   มาถือปฏิบติัมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว   ไดรั้บการปรับปรุง   หรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํ  และคาํศพัทก์ารตีความ  และการใ
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐานการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี   ไม่มีผลกระทบอย
เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั    อยา่งไรกต็ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่    ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแป
หลกัการการสาํคญั ดงัน้ี  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ กาํหนดหลกัการสาํคญัเก่ียวกบัการรับรู้ราย
จากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้  โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บเม่ือกิจการ
มอบการควบคุมสินคา้หรือบริการใหก้บัลูกคา้ ตามท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกาํหนด 5 ขั้นตอน และรวมถึง
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ช่ือบริษทั

GPI Myanmar Co., Ltd. ใหบ้ริการพื้นท่ีจดังานแสดงรถยนต์
และสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยานยนต์

ลกัษณะธุรกิจ อตัราร้อยละของการถือหุน้
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562

ร้อยละ 100



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

ใชดุ้ลยพินิจท่ีสาํคญัในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาต
ฐานการบญัชีมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11  เร่ือง สัญญาก่อสร้าง  และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ฉบบัท่ี 18  เร่ือง ราย
การนาํมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั ไม่มีผลกระทบยอ้นหลงัต่องบการเงินของบริษทั  
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต
ในระหว่างงวดสภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานกา
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า   ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน  หรือหลั
วนัท่ี 1 มกราคม 2563  บริษทัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลก่อนวนั
มีผลบงัคบัใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ย
มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้  กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทา
การเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน  ลกัษณะของกระแสเงิน
สดตามสัญญา  และแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model)   หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางก
เงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน   และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง   รวมถึงก
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน  และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใชจ้ะทํ
ใหม้าตรฐานการบญัชีการตีความมาตรฐานการบญัชี    และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถู
ยกเลิกไป 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า  และการตีความมาตรฐา
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้
ของสัญญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสาํหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12
เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า

การบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17  ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประ
เภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทั อยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินของมาตรฐานรายงานทางการเงิน ท่ีจะมีผลใช
บงัคบัในอนาคตตามท่ีกล่าวขา้งตน้
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

3.  สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  
งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชี  และการประมาณการเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 3
ธนัวาคม 2561  และเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562   พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผ
บงัคบัเม่ือพน้กาํหนดสามสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป ซ่ึงไดก้าํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีเลิกจา้
สาํหรับลูกจา้งท่ีทาํงานติดต่อกนัครบยีสิ่บปีข้ึนไปใหจ่้ายไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ยส่ีร้อยวนั โดยบริษทัไดบ้นัทึกผลกระทบจ
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัดงักล่าวไวใ้นงบการเงิน ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 18.3

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
เงินสด 175,901.50 3,677,936.00 112,712.50 109,889.25
เงินฝากกระแสรายวนั 1,899,695.63 381,132.47 1,899,695.63 381,132.47
เงินฝากออมทรัพย์ 82,372,442.38 266,804,352.52 82,184,902.06 266,751,181.25
เงินฝากประจาํ 32,552.36 151,801.41 32,552.36 151,801.41
รวม 84,480,591.87 271,015,222.40 84,229,862.55 267,394,004.38

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชี จาํนวน 23.00 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย MOR ต่
และวงเงินกูย้มืระยะส้ัน จาํนวน 25.00 ลา้นบาท   อตัราดอกเบ้ีย MLR ต่อปี    วงเงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยจดจาํนองท่ีดินพร้
ส่ิงปลูกสร้างบางส่วนกรรมสิทธ์ิของบริษทั ตามหมายเหตุ 13.2  ณ วนัส้ินงวดบริษทัไม่ไดใ้ชว้งเงินดงักล่าว   

5. เงินลงทุนชัว่คราว
(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
เงินฝากประจาํประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา 357,201,913.58 366,893,760.35 357,201,913.58 366,893,760.35
รวม 357,201,913.58 366,893,760.35 357,201,913.58 366,893,760.35

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัมีเงินฝากประจาํประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา อาย ุ12 เดือน กบัสถาบนัการเงิน 3 แห่ง อตัรา 
ดอกเบ้ียร้อยละ 0.90 - 1.95 ต่อปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีเงินฝากประจาํประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา อาย ุ10 เดือนและ 12 เดือน กบัสถาบนัการเงิน
2 แห่ง อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.90 - 1.50 ต่อปี
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งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

6. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
ลูกหน้ีการคา้ :
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 22.3.1) 520,577.04 705,712.62 520,577.04 705,712.62
บุคคลและกิจการอ่ืน 29,396,986.85 35,455,682.25 28,867,977.33 35,455,682.25
เชค็รับล่วงหนา้ 207,040.00 2,475,106.76 207,040.00 2,475,106.76

30,124,603.89 38,636,501.63 29,595,594.37 38,636,501.63
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (3,965,126.70) (5,451,132.79) (3,965,126.70) (5,451,132.79)
        ค่าเผือ่รับคืนสินคา้ (1,577,602.06) (1,829,148.23) (1,577,602.06) (1,829,148.23)
สุทธิ 24,581,875.13 31,356,220.61 24,052,865.61 31,356,220.61
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน :
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

(หมายเหตุ 22.3.1) 2,060,529.67 1,221,744.86 2,867,823.29 1,301,223.61
รายไดค้า้งรับ 9,860,935.00 14,204,046.11 9,860,935.00 14,204,046.11
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 6,636,027.59 44,183,819.76 6,636,027.59 43,533,905.11
เงินประกนั -                    5,073,830.00 -                    5,073,830.00
อ่ืนๆ 1,607,570.56 1,523,513.41 1,212,999.84 1,523,513.41

20,165,062.82 66,206,954.14 20,577,785.72 65,636,518.24
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ :
         รายไดค้า้งรับ (7,196,261.68) (9,532,710.28) (7,196,261.68) (9,532,710.28)
         เงินประกนั -                    (5,000,000.00) -                    (5,000,000.00)

(7,196,261.68) (14,532,710.28) (7,196,261.68) (14,532,710.28)
สุทธิ 12,968,801.14 51,674,243.86 13,381,524.04 51,103,807.96
รวม 37,550,676.27 83,030,464.47 37,434,389.65 82,460,028.57
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งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

บริษทัมีลูกหน้ีการคา้ แยกตามอายหุน้ี ดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 17,821,408.88 26,719,486.04 17,677,486.48 26,719,486.04
เกินกาํหนดชาํระ :
1 - 90 วนั 4,176,161.31 6,465,882.80 4,014,206.14 6,465,882.80
91 - 180 วนั 3,222,107.05 -                     3,222,107.05 -                     
181- 365 วนั 939,799.95 803,690.95 716,668.00 803,690.95
มากกว่า 365 วนัข้ึนไป 3,965,126.70 4,647,441.84 3,965,126.70 4,647,441.84
รวม 30,124,603.89 38,636,501.63 29,595,594.37 38,636,501.63

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญท่ีเกิดข้ึนสาํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2561

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญตน้งวด 19,983,843.07 19,983,843.07 5,482,080.88
เพิ่มข้ึนระหว่างงวด -                     -                    1,446,841.62
ตดัจาํหน่ายระหว่างงวด (877,951.89) (877,951.89) (81,545.49)
รับชาํระระหว่างงวด (7,944,502.80) (7,944,502.80) (1,091,184.05)
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญปลายงวด 11,161,388.38 11,161,388.38 5,756,192.96

7. เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ยจาํนวน 2.63 ลา้นบาท โดยมีตัว๋สั
ใชเ้งินเม่ือทวงถามเป็นหลกัฐานอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.65 - 1.95 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 : อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.65 ต่อ
ไม่มีหลกัทรัพยค์ํ้าประกนั ตามหมายเหตุ 22.3.2

- 14 -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

8. สินคา้คงเหลือ
(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
สินคา้สาํเร็จรูป 3,758,121.74 4,115,122.77 3,758,121.74 4,115,122.77
งานระหว่างทาํ 2,377,022.28 2,535,321.41 2,377,022.28 2,535,321.41
วตัถุดิบ 6,483,274.59 6,646,862.23 6,483,274.59 6,646,862.23

12,618,418.61 13,297,306.41 12,618,418.61 13,297,306.41
หกั ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (3,207,762.51) (3,207,762.51) (3,207,762.51) (3,041,619.21)
สุทธิ 9,410,656.10 10,089,543.90 9,410,656.10 10,255,687.20

รายการเคล่ือนไหวของการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีเกิดข้ึนสาํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีดั
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2561

ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือตน้งวด 3,041,619.21 3,041,619.21 2,095,507.73
เพิ่มข้ึน(ลดลง)ระหว่างงวด 166,143.30 166,143.30 233,487.60
ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือปลายงวด 3,207,762.51 3,207,762.51 2,328,995.33

9. เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562  และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  บริษทันาํเงินฝากประจาํธนาคาร 2  แห่งรวมจาํนวน 0.32 ลา้นบาท เป็นห
ประกนัใหธ้นาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัในการใชไ้ฟฟ้า กบัการไฟฟ้านครหลวง  และคํ้าประกนัค่าฝากส่งไปรษณียเ์ป็นรายเดือน
กบับริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ตามหมายเหตุ 24.2

10. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ 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 ไดอ้นุมติัใหบ้ริษทัเขา้ลงทุนในบริษทั GPI Myanmar
Co.,Ltd. ซ่ึงบริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 และจากการเขา้ลงทุนดงักล่าวทาํใหบ้ริษทั GPI Myanmar
Co.,Ltd. มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

   สัดส่วนเงิน
ลงทุน

ราคาทุน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรียกชาํระแลว้ 
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ช่ือบริษทั



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

11. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัมีเงินฝากประจาํประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลาอาย ุ13 และ 14 เดือน กบัสถาบนัการเงินแห่งห
จาํนวน 186.56 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.60 - 1.95 ต่อปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  บริษทัมีเงินฝากประจาํประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลาอาย ุ14 เดือน กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 
จาํนวน 91.00 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.60 ต่อปี 

12. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  บริษทัมีท่ีดินเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนราคาตามบญัชี จาํนวน 
32.24 ลา้นบาท และมีราคายติุธรรมซ่ึงใชร้าคาซ้ือขายท่ีดินบริเวณใกลเ้คียง จาํนวน 49.64  ลา้นบาท 

13. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สาํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งั

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2561
มูลค่าสุทธิทางบญัชีตน้งวด 132,577,836.30 132,577,836.30 130,130,230.69
ซ้ือเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน 58,852,364.08 58,847,588.52 11,188,643.25
โอนออก (362.26) (362.26) (7.00)
ตดัจาํหน่าย/ตดัจ่าย - สุทธิ (34,234.66) (34,234.66) (66,294.27)
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (10,448,805.06) (10,448,142.26) (9,096,500.63)
มูลค่าสุทธิทางบญัชีปลายงวด 180,946,798.40 180,942,685.64 132,156,072.04

13.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ราคาตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมซ่ึงไดรั้บการคิดค่าเส่ือมร
เตม็มูลค่าแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยูมี่จาํนวน 114.29 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 : 110.14 ลา้นบาท)

13.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562  ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วน มูลค่าตามบญัชี จาํนวน 44.67 ลา้นบาท นาํไปใชเ้ป็นหลกัประก
สาํหรับวงเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 : 42.49 ลา้นบาท
ตามหมายเหตุ 4

14. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สาํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2561
มูลค่าสุทธิทางบญัชีตน้งวด 4,429,243.06 4,429,243.06 3,597,161.47
ซ้ือเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน 6,737,563.00 6,737,563.00 910,000.00
โอนออก (271,230.00) (271,230.00) -                     
ตดัจ่ายระหว่างงวด (1,761,788.95) (1,761,788.95) (805,989.25)
มูลค่าสุทธิทางบญัชีปลายงวด 9,133,787.11 9,133,787.11 3,701,172.22

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

15. ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี / ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
15.1 สินทรัพย ์และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีภายหลงัจากการนาํมาหกักลบลบกนัตามความเหมาะสม ไดแ้สดงรวมไวใ้น

งบแสดงฐานะการเงิน มีรายละเอียดดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 5,077,270.10 5,623,256.06 5,077,270.10 5,623,256.06
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (1,332,772.38) (318,708.92) (1,332,772.38) (318,708.92)
สุทธิ 3,744,497.72 5,304,547.14 3,744,497.72 5,304,547.14

15.2 รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย ์และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนสาํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยาย
2562  และ 2561  มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

ณ วนัท่ี 1 ณ วนัท่ี 30
มกราคม กาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุน กนัยายน

2562 เบด็เสร็จอ่ืน 2562
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :
ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 608,323.86 33,228.64 -                    641,552.50
ประมาณการหน้ีสิน - ผลประโยชนพ์นกังา 5,014,932.20 1,196,422.62 (1,775,637.22) 4,435,717.60

5,623,256.06 1,229,651.26 (1,775,637.22) 5,077,270.10
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :
ผลแตกต่างระยะเวลา 

-  ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยถ์าวร (232,078.24) (1,065,017.80) -                    (1,297,096.04)
หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน (86,630.68) 50,954.34 -                    (35,676.34)

(318,708.92) (1,014,063.46) -                    (1,332,772.38)
สินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอการตดับญัชี - สุทธิ 5,304,547.14 215,587.80 (1,775,637.22) 3,744,497.72

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
บนัทึกเป็น(รายจ่าย)รายไดใ้น
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

ณ วนัท่ี 1 ณ วนัท่ี 30
มกราคม กาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุน กนัยายน

2561 เบด็เสร็จอ่ืน 2561
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :
ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 419,101.55 46,697.52 -                    465,799.07
ประมาณการหน้ีสิน - ผลประโยชนพ์นกังา 4,441,699.41 429,924.60 -                    4,871,624.01

4,860,800.96 476,622.12 -                    5,337,423.08
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :
เงินลงทุนชัว่คราว (81,203.14) (140,813.55) -                    (222,016.69)
ผลแตกต่างระยะเวลา 

-  ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยถ์าวร (687,347.10) 372,684.34 -                    (314,662.76)
หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน (38,835.80) (18,264.06) -                    (57,099.86)

(807,386.04) 213,606.73 -                    (593,779.31)
สินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอการตดับญัชี - สุทธิ 4,053,414.92 690,228.85 -                    4,743,643.77

15.3 ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สาํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562  และ 2561  มีดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2561

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 38,016,898.62 38,016,898.62 44,690,817.82
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว (215,587.80) (215,587.80) (690,228.85)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่

ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 37,801,310.82 37,801,310.82 44,000,588.97
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บนัทึกเป็น(รายจ่าย)รายไดใ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

15.4 ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน สาํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

ก่อนภาษีเงินได้ รายได้
(ค่าใชจ่้าย) ภาษี

เงินได้

   สุทธิจากภาษี
เงินได้

กาํไรจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับภาระผกูพนั
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 รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้าํหรับงวดเกา้เดือ
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 สามารถแสดงไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2561
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้ 184,902,860.79 190,218,664.66 220,454,835.95
บวก กลบัผลขาดทุนของบริษทัยอ่ยท่ีไม่ตอ้งเสียภาษี 5,315,803.87 -                    -                     
คงเหลือ 190,218,664.66 190,218,664.66 220,454,835.95
อตัราภาษีร้อยละ 20.00 20.00 20.00
จาํนวนภาษีเงินได้ 38,043,732.93 38,043,732.93 44,090,967.19
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ :
รายจ่ายท่ีเกณฑบ์ญัชีต่างจากเกณฑภ์าษี 132,715.63 132,715.63 -                     
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม (199,390.30) (199,390.30) 281,359.31
ค่าใชจ่้ายหกัไดเ้พิ่ม (175,747.44) (175,747.44) (371,737.53)

(242,422.11) (242,422.11) (90,378.22)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 37,801,310.82 37,801,310.82 44,000,588.97
อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง 19.87 19.87 19.96
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งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

16. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน
(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
เจา้หน้ีการคา้ :
เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลและกิจการอ่ืน 6,195,231.31 9,607,073.33 4,957,119.45 9,607,073.33
เชค็จ่ายล่วงหนา้ 1,864,583.01 801,628.69 1,864,583.01 801,628.69

8,059,814.32 10,408,702.02 6,821,702.46 10,408,702.02
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน :
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 18,723,777.14 7,793,711.58 18,163,807.70 7,465,592.29
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 307,843.75        8,804,575.75 -                    8,804,575.75
ภาษีขายรอเรียกเกบ็ 1,713,447.64 2,092,646.11 1,702,700.43 2,092,646.11
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอนาํส่ง 7,050,798.27 3,123,094.96 7,050,798.27 3,123,094.96
อ่ืน ๆ 3,898,549.66 3,614,522.16 3,512,147.44 3,563,436.76

31,694,416.46 25,428,550.56 30,429,453.84 25,049,345.87
รวม 39,754,230.78 35,837,252.58 37,251,156.30 35,458,047.89

17.  รายไดรั้บล่วงหนา้
(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าจดักิจกรรมงานมอเตอร์โชว์ 4,273.41 145,906,772.67 -                    143,664,955.20
รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าจดักิจกรรมอื่นๆ 2,642,000.00 -                     2,642,000.00 -                     
อ่ืนๆ 228,433.06 153,632.00 228,433.06 153,632.00
รวม 2,874,706.47 146,060,404.67 2,870,433.06 143,818,587.20

- 20 -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

18.  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน
18.1 การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชนพ์นกังาน สาํหรับงวดกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2561

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานตน้งวด 25,074,661.06 25,074,661.06 22,208,497.06
ตน้ทุนบริการงวดปัจจุบนั 1,204,874.27 1,204,874.27 1,589,470.57
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 490,395.75 490,395.75 560,152.43
ตน้ทุนบริการในอดีต 4,589,524.05 4,589,524.05 -                     
ผลประโยชนพ์นกังานท่ีจ่ายระหว่างงวด (302,681.00) (302,681.00) -                     
กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (8,878,186.12) (8,878,186.12) -                     
ยอดคงเหลือปลายงวด 22,178,588.01 22,178,588.01 24,358,120.06

18.2 ค่าใชจ่้ายผลประโยนพ์นกังานท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน
2562 และ 2561 มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2561 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2561
ตน้ทุนผลิตและบริการ 300,147.76 387,593.00 2,989,188.65 1,152,305.00
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 31,011.52 64,149.00 322,805.63 192,447.00
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 233,930.73 264,799.00 2,670,118.79 804,871.00
รวม 565,090.01 716,541.00 5,982,113.07 2,149,623.00

18.3 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 บริษทัไดมี้การบนัทึกผลกระทบจากพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน
ฉบบัใหม่ในงวดไตรมาส 1 ปี 2562 แลว้ จาํนวน 4.59 ลา้นบาท 

18.4 กาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนก่อนภาษีเงินได ้
สาํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงิน

เฉพาะกิจการ
รวมอยูใ่นกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม (9,919,300.00) (9,919,300.00)
รับรู้ระหว่างงวด 8,878,186.12 8,878,186.12
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 (1,041,113.88) (1,041,113.88)

สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดเกา้เดือน 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

18.5 กาํไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน สาํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 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 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภั
ณ วนัท่ีรายงานของบริษทั (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั) ดงัน้ี

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
อตัราคิดลด ร้อยละ 2.92 ร้อยละ 3.07
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 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
อตัราการทุพพลภาพ (ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2551) ร้อยละ 10.00 ร้อยละ 10.00

19. เงินปันผล
19.1 ในระหว่างปี 2562 บริษทัจ่ายเงินปันผล 2 คร้ัง รวมจาํนวน 114.00 ลา้นบาท ดงัน้ี

1. ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2562  เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2562    อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจากผลประกอบการ
ส่วนท่ีเหลือของไตรมาส 2 ปี 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จาํนวน 600 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.09 บาท เป็นจาํนวนเงิน 54.00 
ลา้นบาท โดยบริษทัจ่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในวนัท่ี 19 เมษายน 2562 

2. ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2562  เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562   อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลจา
ผลประกอบการส่วนท่ีเหลือของไตรมาส 2 ปี 2561   และผลประกอบการของไตรมาส 1 ปี 2562  ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จาํนวน
600 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 60.00  ลา้นบาท โดยบริษทัจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในแลว้วนัท่ี
6 กนัยายน 2562 

19.2 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561  อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผ
ประกอบการส่วนท่ีเหลือของปี 2560 และผลประกอบการของไตรมาส 1 ปี 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จาํนวน 600 ลา้นหุน้ ในอตัร
หุน้ละ 0.15 บาทเป็นจาํนวนเงิน 90.00 ลา้นบาท โดยบริษทัจ่ายเงินปันผลแลว้เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2561
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

20. กองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังาน
บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีด

(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2561 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2561
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังาน 1,023,626.00 906,217.00 2,950,476.00 2,610,763.00
รวม 1,023,626.00 906,217.00 2,950,476.00 2,610,763.00

21. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ
ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562  และ 2561 มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2561

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหว่างทาํ         681,654.76 681,654.76 790,691.69
วตัถุดิบใชไ้ป 5,079,190.71 5,079,190.71 3,940,747.14
ค่าจา้งทาํของ เพลท ตน้ฉบบั อาร์ตเวิค และอ่ืนๆ 6,435,125.43 6,435,125.43 5,512,700.41
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 39,015,480.41 39,015,480.41 36,820,388.31
ค่าเช่าและบริการสถานท่ีจดักิจกรรม 928,793.96 928,793.96 786,164.38
ค่าตกแต่งสถานท่ีจดักิจกรรม 1,079,105.52 1,079,105.52 536,196.68
ค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 2,584,023.27 2,584,023.27 1,425,127.48
ค่าจา้งบุคคลภายนอกจดักิจกรรม 4,091,766.97 4,091,766.97 1,880,751.87

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2561

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหว่างทาํ         515,300.16 515,300.16 1,494,712.98
วตัถุดิบใชไ้ป 17,686,479.49 17,686,479.49 14,614,417.03
ค่าจา้งทาํของ เพลท ตน้ฉบบั อาร์ตเวิค และอ่ืนๆ 20,567,878.79 20,567,878.79 19,366,220.07
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 130,652,980.00 130,652,980.00 119,381,510.21
ค่าเช่าและบริการสถานท่ีจดักิจกรรม 113,334,399.30 113,334,399.30 107,760,943.79
ค่าตกแต่งสถานท่ีจดักิจกรรม 55,354,744.97 52,120,284.44 46,981,054.65
ค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 27,262,672.37 26,322,308.62 20,559,595.15
ค่าจา้งบุคคลภายนอกจดักิจกรรม 24,995,023.08 24,995,023.08 24,865,612.64

สาํหรับงวดเกา้เดือน
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดเกา้เดือน 

สาํหรับงวดสามเดือน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

22. รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
22.1  ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์ ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั
วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั

บริษทั ยาชิโยดา จาํกดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั
GPI Myanmar Co.,Ltd. บริษทัยอ่ย และมีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั
กรรมการ / ผูถื้อหุน้ กรรมการ/ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั
ผูบ้ริหารสาํคญั บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผดิชอบการวางแผนส่ังการ 

และควบคุมกิจการต่างๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรง หรือ
ทางออ้ม  ทั้งน้ีรวมถึงกรรมการของบริษทั (ไม่ว่าจะทาํ
หนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

ใหบ้ริการพื้นท่ีจดังานแสดง  และบริการสาธารณูโภค ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
รับจา้งพิมพง์าน ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
รับจา้งโฆษณา ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
บริการจดัทาํ ART WORK ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
ใหเ้ช่าพื้นท่ีสาํนกังาน ตามราคาท่ีกาํหนดในสัญญา
รายไดบ้ริหารจดัการ ตามราคาท่ีกาํหนดในสัญญา
ดอกเบ้ียรับ - เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.65 ต่อปี และ 1.95 ต่อปี
ค่าสิทธิการเช่าและค่าเช่าพื้นท่ีจดักิจกรรม ตามราคาท่ีกาํหนดในสัญญา
ค่าจา้งโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
ค่าสถานท่ีและบริการสาํหรับจดัสัมนา ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
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ช่ือบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั

รายการธุรกิจท่ีสาํคญั

ลกัษณะความสัมพนัธ์

นโยบายการกาํหนดราคา



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

22.2 รายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2562 และ 2561  สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2561

22.2.1  รายไดค่้าบริการ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั :

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์
วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 247,403.60 247,403.60 275,252.00

บริษทั ยาชิโยดา อลัลอย วีล จาํกดั -                      -                     13,000.00
247,403.60 247,403.60 288,252.00

22.2.2  รายไดอ่ื้น
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั :

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์
วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 112,500.00 112,500.00 112,500.00

บริษทัยอ่ย :
GPI Myanmar Co., Ltd. -                      194,102.26 -                      

112,500.00 306,602.26 112,500.00
22.2.3  ตน้ทุนบริการ

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั :
บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์

วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 1,034,053.96 1,034,053.96 1,008,193.96
22.2.4  ค่าใชจ่้ายในการขาย

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั :
บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์

วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั -                      -                     -                      
22.2.5  ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารสาํคญั

ค่าตอบแทนกรรมการ : 760,000.00 760,000.00 700,000.00
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร :

ผลประโยชนร์ะยะส้ัน 7,768,000.00 7,768,000.00 8,518,598.78
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 285,876.60 285,876.60 109,921.03

8,053,876.60 8,053,876.60 8,628,519.81
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สาํหรับงวดสามเดือน
งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2561

22.2.6  รายไดค่้าบริการ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั :

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์
วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 1,074,850.60 1,074,850.60 2,006,324.00

บริษทั ยาชิโยดา อลัลอย วีล จาํกดั 37,000.00            37,000.00          100,000.00
บริษทัยอ่ย :

GPI Myanmar Co., Ltd. -                      93,496.60          -                      
1,111,850.60 1,205,347.20 2,106,324.00

22.2.7  รายไดอ่ื้น
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั :

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์
วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 337,500.00 337,500.00 337,500.00

บริษทัยอ่ย :
GPI Myanmar Co., Ltd. -                      801,584.51 -                      

337,500.00 1,139,084.51 337,500.00
22.2.8  ตน้ทุนบริการ

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั :
บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์

วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 3,068,231.01 3,068,231.01 2,043,486.57
22.2.9  ค่าใชจ่้ายในการขาย

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั :
บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์

วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 170,000.00 170,000.00 170,000.00
22.2.10 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารสาํคญั

 ค่าตอบแทนกรรมการ 2,200,000.00 2,200,000.00 2,420,000.00
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร :

ผลประโยชนร์ะยะส้ัน 24,798,430.00 24,798,430.00 24,706,939.78
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 2,253,978.84 2,253,978.84 329,763.09

27,052,408.84 27,052,408.84 25,036,702.87
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สาํหรับงวดเกา้เดือน
งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

22.3 รายการในงบแสดงฐานะการเงิน
ยอดคงคา้งกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561
สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
22.3.1  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

ลูกหน้ีการคา้ :
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั :

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์
วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 520,577.04 348,332.62 520,577.04        348,332.62

บริษทั ยาชิโยดา อลัลอย วีล จาํกดั -                      357,380.00 -                     357,380.00
520,577.04 705,712.62 520,577.04 705,712.62

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน :
บริษทัยอ่ย :

GPI Myanmar Co., Ltd. -                      -                      807,293.62 79,478.75
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั :

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์
วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 2,060,529.67 1,221,744.86 2,060,529.67 1,221,744.86

2,060,529.67 1,221,744.86 2,867,823.29 1,301,223.61

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

ในระหว่างงวดไม่มีรายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย

22.3.3  เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
พนกังานบริษทั 235,100.00 400,794.00 235,100.00 400,794.00

บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน กาํหนดชาํระคืนภายในระยะเวลา 2 ปี โดยหกัจากเงินเดือนและค่าจา้งรายเดือน    
และไม่คิดดอกเบ้ียตามเง่ือนไขสวสัดิการพนกังาน
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหว่างงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562  
มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

กิจการ
ยอดคงเหลือตน้งวด 400,794.00 400,794.00
ใหกู้ย้มืเพิ่ม 140,000.00 140,000.00
รับชาํระคืน (305,694.00) (305,694.00)
ยอดคงเหลือปลายงวด 235,100.00 235,100.00

(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
22.3.4 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (สิทธิการเช่า)

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั :
บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์

วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 1,619,644.30 2,367,186.60 1,619,644.30 2,367,186.60

22.3.5 เจา้หน้ีอ่ืน - ค่าหุน้สามญับริษทัยอ่ย
GPI Myanmar Co.,Ltd. -                      -                      -                     1,602,500.00

22.4 ภาระผกูพนั - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
บริษทัมีภาระผกูพนัจากการทาํสัญญาเช่าพื้นท่ีกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง  (บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์วอเทอร์
สปอร์ทคลบั จาํกดั)  ตามสัญญาลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561  โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561  ถึง
วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 เป็นจาํนวนเงิน 12.00 ลา้นบาท (รวมสิทธิการเช่า จาํนวน 3.00 ลา้นบาท)   ณ วนัท่ีทาํสัญญาบริษทั
ชาํระสิทธิการเช่ารวมกบัค่าเช่า จาํนวน 6.00 ลา้นบาท    และชาํระค่าเช่าในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 จาํนวน 3.00 ลา้นบาท
รวมเป็นจาํนวน 9.00 ลา้นบาท  คงเหลือภาระท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 จาํนวน 3.00 ลา้นบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

23. ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ และยอดคงเหลือในธนาคาร  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด  ประกอบข้ึนจากรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ดงัน้ี
23.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด  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
เงินฝากประจาํ 151,801.41 151,801.41 141,001.45
รวม 271,015,222.40 267,394,004.38 413,988,568.84

23.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด มีรายละเอียดดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2561

เงินสด 175,901.50 112,712.50 103,442.00
เงินฝากกระแสรายวนั 1,899,695.63 1,899,695.63 143,662.08
เงินฝากออมทรัพย์ 82,372,442.38 82,184,902.06 13,914,541.44
เงินฝากประจาํ 32,552.36 32,552.36 51,199.08
รวม 84,480,591.87 84,229,862.55 14,212,844.60

23.3 รายการไม่กระทบเงินสด สาํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562  มีรายละเอียดดงัน้ี
23.3.1  บริษทัซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองใชส้าํนกังาน จาํนวน 0.43 ลา้นบาท เป็นเงินเช่ือแสดงไวเ้ป็นเจา้หน้ีอ่ืน
23.3.2  บริษทัซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน จาํนวน 2.04 ลา้นบาท เป็นเงินเช่ือแสดงไวเ้ป็นเจา้หน้ีอ่ืน

23.4 รายการไม่กระทบเงินสด สาํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561  มีรายละเอียดดงัน้ี
23.4.1  บริษทัซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองใชส้าํนกังาน จาํนวน 0.91 ลา้นบาท เป็นเงินเช่ือแสดงไวเ้ป็นเจา้หน้ีอ่ืน
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งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

24. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน
24.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตเก่ียวกบัสัญญาเช่า 

และบริการหลายสัญญา ดงัต่อไปน้ี
(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
ถึงกาํหนดภายใน 1 ปี 8,503,014.12 2,094,541.12 8,503,014.12 2,094,541.12
ถึงกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 716,717.20 218,278.95 716,717.20 218,278.95
รวม 9,219,731.32 2,312,820.07 9,219,731.32 2,312,820.07

24.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใหธ้นาคารออกหนงัสือคํ้าประกนั
การใชไ้ฟฟ้า กบัการไฟฟ้านครหลวง จาํนวน 0.31 ลา้นบาท และการฝากส่งไปรษณียเ์ป็นรายเดือน กบับริษทั ไปรษณียไ์ทย 
จาํกดั จาํนวน 0.01 ลา้นบาท รวมจาํนวน 0.32 ลา้นบาท คํ้าประกนัโดยเงินฝากประจาํของบริษทั ตามหมายเหตุ 9  

24.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัในการจดังาน Yangon International Motor Show (YIMS) ในประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาํหรับปี 2563  และปี 2564 โดยสมาคมยานยนตข์องพม่า (Automotive Association of
Myanmar) ใหก้ารสนบัสนุนการจดังาน และพิจารณาจาํนวนคร้ังในการจดังาน ดงักล่าว โดยบริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่าย
เงินสนบัสนุนใหแ้ก่สมาคมฯ จาํนวน 25,000.00  เหรียญสหรัฐอเมริกา ตามบนัทึกขอ้ตกลงวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

25. ขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงาน
ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทั ท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บ
และสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอ  เพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงาน   และประเมินผลการดาํเนินงานของ
ส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินการของบริษทัคือ กรรมการผูจ้ดัการของบริษทั

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

กิจกรรม ส่ือโฆษณา และ
จาํหน่ายส่ิงพิมพ์

รับจา้งพิมพ์ รวม

รายไดจ้ากการขายและบริการ 8,811,805.94 11,345,877.94 13,557,753.10 33,715,436.98
ตน้ทุนขายและบริการ (21,101,092.44) (12,798,197.56) (12,550,743.84) (46,450,033.84)
กาํไรขั้นตน้ (12,289,286.50) (1,452,319.62) 1,007,009.26 (12,734,596.86)
รายไดอ่ื้น 10,595,782.02
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (6,506,759.60)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (31,288,860.07)
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ (39,934,434.51)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 9,585,633.59
กาํไรสาํหรับงวด (30,348,800.92)

(หน่วย : บาท)

กิจกรรม ส่ือโฆษณา และ
จาํหน่ายส่ิงพิมพ์

รับจา้งพิมพ์ รวม

รายไดจ้ากการขายและบริการ 600,015,394.79 39,196,852.14 40,273,941.36 679,486,188.29
ตน้ทุนขายและบริการ (297,350,195.91) (46,151,094.39) (35,252,995.70) (378,754,286.00)
กาํไรขั้นตน้ 302,665,198.88 (6,954,242.25) 5,020,945.66 300,731,902.29
รายไดอ่ื้น 10,595,782.02
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (40,761,329.16)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (85,663,494.36)
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 184,902,860.79
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (37,801,310.82)
กาํไรสาํหรับงวด 147,101,549.97
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

25. ขอ้มูลเกี่ยวกบัการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ)
(หน่วย : บาท)

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561
รายไดจ้ากการขายและบริการ 8,811,805.94 11,034,524.06 11,345,877.94 11,818,394.63 13,557,753.10 8,511,211.66 33,715,436.98 31,364,130.35
ตน้ทุนขายและบริการ (21,101,092.44) (22,081,538.31) (12,798,197.56) (12,051,752.90) (12,550,743.83) (6,099,346.56) (46,450,033.83) (40,232,637.77)
กาํไรขั้นตน้ (12,289,286.50) (11,047,014.25) (1,452,319.62) (233,358.27) 1,007,009.27 2,411,865.10 (12,734,596.85) (8,868,507.42)
รายไดอ้ื่น 3,768,811.28 2,998,045.74
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (6,506,777.20) (7,938,860.47)
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (31,077,947.09) (27,491,351.30)
ตน้ทุนทางการเงิน -                      (166,387.50)
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ (46,550,509.86) (41,467,060.95)
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 9,585,633.59 8,376,731.66
กาํไรสาํหรับงวด (36,964,876.27) (33,090,329.29)
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

25. ขอ้มูลเกี่ยวกบัการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ)
(หน่วย : บาท)

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561
รายไดจ้ากการขายและบริการ 591,893,865.67 604,629,042.92 39,196,852.14 39,224,940.33 40,367,437.96 36,211,548.26 671,458,155.77 680,065,531.51
ตน้ทุนขายและบริการ (286,013,418.19) (275,945,748.25) (46,151,094.39) (42,060,537.14) (35,346,492.29) (23,900,122.01) (367,511,004.87) (341,906,407.40)
กาํไรขั้นตน้ 305,880,447.48 328,683,294.67 (6,954,242.25) (2,835,596.81) 5,020,945.67 12,311,426.25 303,947,150.90 338,159,124.11
รายไดอ้ื่น 11,281,090.31 7,655,833.58
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (39,820,965.41) (37,822,652.27)
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (85,188,611.14) (87,347,829.87)
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ -                      (189,639.60)
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 190,218,664.66 220,454,835.95
กาํไรสาํหรับงวด (37,801,310.82) (44,000,588.97)

152,417,353.84 176,454,246.98

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดเกา้เดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 และ 2561

กิจกรรม สื่อโฆษณา และจาํหน่ายสิ่งพิมพ์ รับจา้งพิมพ์ รวม
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

26. การบริหารจดัการทุน
วตัถุประสงคข์องบริษทัในการบริหารทางการเงิน คือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และการด
ซ่ึงโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อทุน สรุปไดด้งัน้ี

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้(เท่า) 0.10 0.28 0.10 0.28

27. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมติั ดงัน้ี

27.1 ยกเลิกสัญญาร่วมทุนโครงการพฒันาดิจิทลัมีเดียกบับริษทัเอกชนแห่งหน่ึง ตามบนัทึกขอ้ตกลงวนัท่ี 18 ตุลาคม 2562
และอนุมติัใหร่้วมจดัตั้งบริษทัใหม่แทน มีทุนจดทะเบียน 4.00 ลา้นบาท โดยบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 48

27.2 ลงทุนซ้ือหุน้ในบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง จาํนวน 150 หุน้ มูลค่า 4.08 ลา้นบาท สัดส่วนร้อยละ 15

28. การอนุมติังบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัจากกรรมการผูมี้อาํนาจใหเ้ผยแพร่ในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562
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