
 
 
 
 
 
 
 

 

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563 

 

 

 



 
 
 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมกำรบริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน)    
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั  และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และเฉพาะกิจการระหว่างกาลแบบยอ่ของบริษทั  กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหาร
ของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
ขอบเขตกำรสอบทำน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่ง
กาล โดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทาน
อ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได้
ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เร่ืองอ่ืน 

จนถึงวนัท่ีในหน้ารายงานของขา้พเจา้ บริษทัไม่สามารถจดัการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น เพื่อลงมติ
แต่งตั้ง ผูส้อบบญัชีของกลุ่มบริษทั ส าหรับรอบบญัชีปี 2563 เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ไดส่้งผลกระทบต่อการจดัประชุมท่ีมีการรวมตวักันของบุคคล
จ านวนมาก บริษทัจึงอาศยัความตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน (ก.ต.ท.) ฉบบัท่ี ทจ.28/2563 
ลงวนัท่ี 27 มีนาคม 2563โดยคณะกรรมการบริษทัได้มีมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2563 เสนอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งขา้พเจา้ในการประชุมคราวต่อไป   ขา้พเจา้จึงไดเ้ขา้ปฏิบติังานสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหวา่งกาลส าหรับงวดไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 
 
 
 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
 
 

(นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  8125 

 
 
วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 



(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้)
สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 451,542,993.94 147,582,925.18 448,805,450.45 146,737,504.96
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 6 74,565,976.52 43,162,643.45 78,711,499.69 45,528,891.20
สินคา้คงเหลือ 7 7,401,995.74 7,809,497.02 7,401,995.74 7,809,497.02
เงินลงทุนในเงินฝากประจาํ 8 191,047,647.66 357,201,913.58 191,047,647.66 357,201,913.58
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 724,558,613.86 555,756,979.23 725,966,593.54 557,277,806.76
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 323,300.00 323,300.00 323,300.00 323,300.00
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 9 187,292,014.11 187,292,014.11 187,292,014.11 187,292,014.11
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 1,740,577.88 -                          1,959,900.00 -                          
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                          -                          1,602,500.00 1,602,500.00
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 413,908.00 508,308.00 413,908.00 508,308.00
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 12 32,239,860.10 32,239,860.10 32,239,860.10 32,239,860.10
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 180,314,296.64 184,484,774.16 180,310,408.80 184,480,956.63
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 17,263,581.17 -                          17,263,581.17 -                          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 15 11,200,564.45 8,877,779.41 11,200,564.45 8,877,779.41
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16.1 3,927,668.23 4,366,431.00 3,927,668.23 4,366,431.00
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 8,736,744.90 2,962,590.19 8,736,744.90 2,962,590.19
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 443,452,515.48 421,055,056.97 445,270,449.76 422,653,739.44
รวมสินทรัพย์ 1,168,011,129.34 976,812,036.20 1,171,237,043.30 979,931,546.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563

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

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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(หน่วย : บาท)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้)
สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)

หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 17 48,067,026.09 31,014,565.41 42,962,574.66 29,854,021.21
รายไดรั้บล่วงหนา้ 18 363,932,049.05 141,223,453.41 363,932,049.05 138,470,911.59
เงินปันผลคา้งจ่าย 48,000,000.00 -                          48,000,000.00 -                          
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 2,032,754.19 -                          2,032,754.19 -                          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,282,300.36 2,282,300.36 2,282,300.36 2,282,300.36
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 464,314,129.69 174,520,319.18 459,209,678.26 170,607,233.16
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 19 11,104,044.27 -                          11,104,044.27 -                          
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน

สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 20.1 22,335,110.74 24,977,321.46 22,335,110.74 24,977,321.46
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 33,439,155.01 24,977,321.46 33,439,155.01 24,977,321.46
รวมหนีสิ้น 497,753,284.70 199,497,640.64 492,648,833.27 195,584,554.62

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 (55,802,478.25) 51,297,178.66 (47,407,539.14) 58,351,242.41
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 64,573.72 21,467.73 -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 670,257,844.64 777,314,395.56 678,588,210.03 784,346,991.58
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,168,011,129.34 976,812,036.20 1,171,237,043.30 979,931,546.20

        (นายอโณทยั   เอ่ียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอ่ียมลาํเนา)

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ(ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562
รายไดจ้ากการขายและบริการ 27,032,926.70 378,346,947.10 21,424,602.55 370,273,655.80
ตน้ทุนขายและบริการ (50,837,915.23) (192,972,160.50) (45,262,106.20) (181,729,126.49)
กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น (23,804,988.53) 185,374,786.60 (23,837,503.65) 188,544,529.31
รายไดอ่ื้น 4,313,422.34 2,840,898.04 4,745,552.87 3,210,429.23
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (11,241,560.97) (20,315,569.78) (10,782,771.32) (19,375,188.43)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (30,916,653.14) (32,619,363.23) (30,653,504.96) (32,465,495.40)
ขาดทุนของบริษทัร่วมท่ีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 10.2 (219,322.12) -                         -                         -                         
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (61,869,102.42) 135,280,751.63 (60,528,227.06) 139,914,274.71
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 16.3 202,878.89 (29,274,768.17) 202,878.89 (29,274,768.17)
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (61,666,223.53) 106,005,983.46 (60,325,348.17) 110,639,506.54

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 43,105.99 58,779.72 -                         -                         
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี 43,105.99 58,779.72 -                         -                         
รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :

กาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว้ 20.4 3,208,208.28 8,878,186.12 3,208,208.28 8,878,186.12
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 16.4 (641,641.66) (1,775,637.22) (641,641.66) (1,775,637.22)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี 2,566,566.62 7,102,548.90 2,566,566.62 7,102,548.90
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (59,056,550.92) 113,167,312.08 (57,758,781.55) 117,742,055.44

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (61,666,223.53) 106,005,983.46 (60,325,348.17) 110,639,506.54
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                         -                         -                         -                         

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (59,056,550.92) 113,167,312.08 (57,758,781.55) 117,742,055.44
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                         -                         -                         -                         

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (0.10) 0.18 (0.10) 0.18
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หน่วย : หุ้น) 600,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 31  มีนาคม 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม
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(หน่วย : บาท)

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

ชาํระแลว้ สามญั เป็นเกณฑ์ แปลงค่างบการเงิน
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 21.2 (53,999,991.00) (53,999,991.00)
กาํไรสาํหรับงวด 106,005,983.46 106,005,983.46 
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่นสาํหรับวด 7,102,548.90           58,779.72 7,161,328.62
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 300,000,000.00       285,434,649.17       110,561,100.00       30,000,000.00         116,535,652.17       64,799.64 842,596,200.98

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 300,000,000.00 285,434,649.17 110,561,100.00 30,000,000.00 51,297,178.66 21,467.73 777,314,395.56
เงินปันผล 21.1 (48,000,000.00) (48,000,000.00)
ขาดทุนสาํหรับงวด (61,666,223.53) (61,666,223.53)
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด 2,566,566.62 43,105.99 2,609,672.61
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 300,000,000.00 285,434,649.17 110,561,100.00 30,000,000.00 (55,802,478.25) 64,573.72 670,257,844.64

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

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

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม
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(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 20.2 (53,999,991.00) (53,999,991.00)
กาํไรสาํหรับงวด 110,639,506.54 110,639,506.54
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด 7,102,548.90 7,102,548.90
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 300,000,000.00 285,434,649.17 110,561,100.00 30,000,000.00 58,351,242.41 784,346,991.58
เงินปันผล 20.1 (48,000,000.00) (48,000,000.00)
ขาดทุนสาํหรับงวด (60,325,348.17) (60,325,348.17)
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด 2,566,566.62 2,566,566.62
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 300,000,000.00 285,434,649.17 110,561,100.00 30,000,000.00 (47,407,539.14) 678,588,210.03

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไร(ขาดทุน)สะสม
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(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (61,666,223.53) 106,005,983.46 (60,325,348.17) 110,639,506.54
รายการปรับปรุง
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง
มูลค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 29,420.81 162,101.87 29,420.81 162,101.87

(กาํไร)ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว -                         97,549.63 -                       97,549.63

หน้ีสูญ -                         845,015.41 -                       845,015.41
(โอนกลบั)ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (444,147.88) (1,070,933.05) (444,147.88) (1,070,933.05)
(โอนกลบั)ประมาณการรับคืนสินคา้ (737,405.32) (152,971.36) (737,405.32) (152,971.36)
ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้ลดลง 165,629.67 181,222.76 165,629.67 181,222.76
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย 5,266,189.85 4,186,258.62 5,266,260.16 4,186,064.00
ขาดทุนจากการขาย/ตดัจ่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 24,397.67 1.00 24,397.67 1.00
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจ่าย -                         246,550.68 -                       246,550.68
(กาํไร)จากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (46,800.18) (190.27) (46,800.18) (190.27)
(โอนกลบั)ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (108,145.90) (51,717.42) (108,145.90) (51,717.42)
ประมาณการผลประโยชนพ์นกังาน 565,997.56 5,154,614.05 565,997.56 5,154,614.05
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ (202,878.89) 29,963,196.78 (202,878.89) 29,963,196.78

(57,153,966.14) 145,566,682.16 (55,813,020.47) 150,200,010.62
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน(เพ่ิมข้ึน) ลดลง (31,327,890.58) (71,688,964.95) (33,107,166.00) (71,822,359.95)
สินคา้คงเหลือ(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 241,871.61 (5,755,322.93) 241,871.61 (5,755,322.93)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 124,534.03 (350,922.53) 124,534.03 (350,922.53)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 13,935,694.83 66,170,269.97 9,991,787.60 59,905,991.17
รายไดรั้บล่วงหนา้เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 222,708,595.64 47,894,682.00 225,461,137.46 50,136,499.47
ประมาณการผลประโยชนพ์นกังานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) -                         (302,681.00) -                       (302,681.00)
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 148,528,839.39 181,533,742.72 146,899,144.23 182,011,214.85
จ่ายภาษีเงินได้ (7,462,152.78) (10,969,583.29) (7,462,152.78) (10,969,583.29)

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 141,066,686.61 170,564,159.43 139,436,991.45 171,041,631.56

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

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

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 31  มีนาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงินสดจ่ายเงินลงทุนเงินฝากประจาํ 166,154,265.92 (16,251,815.55) 166,154,265.92 (16,251,815.55)
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,740,577.88) -                       (1,959,900.00) -                       
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                       -                       (1,602,500.00)
เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 94,400.00 98,551.00 94,400.00 98,551.00
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (1,277,465.60) (45,083,205.40) (1,277,465.60) (45,078,237.16)
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (332,250.47) -                       (332,250.47) -                       
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (18,675.00) (1,677,000.00) (18,675.00) (1,677,000.00)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 162,879,696.97 (62,913,469.95) 162,660,374.85 (64,511,001.71)
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงนิ -                         -                       -                       -                       
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมข้ึน 43,105.99 58,779.72 -                       -                       
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 303,989,489.57 107,709,469.20 302,097,366.30 106,530,629.85
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 25.1 147,582,925.18 271,015,222.40 146,737,504.96 267,394,004.38
ปรับปรุงผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน (29,420.81) (162,101.87) (29,420.81) (162,101.87)
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 25.2 451,542,993.94 378,562,589.73 448,805,450.45 373,762,532.36

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดเพ่ิมเติม ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 25.3 และ 25.4

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 31  มีนาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

1. ขอ้มูลทัว่ไป
1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั

การจดทะเบียน : บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) "บริษทั"  เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2525 และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560  

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 60.17  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ร้อยละ 60.65)     

1.2  การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทาํ
ใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจสถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานธุรกิจ
หลกั  เน่ืองจากบริษทัไดเ้ล่ือนการจดังานมอเตอร์โชว ์คร้ังท่ี 41 ปี 2563 มาเป็นวนัท่ี 15 – 26 กรกฎาคม 2563  เดิมจะจดังาน
ในวนัท่ี 25 มีนาคม 2563   ถึงวนัท่ี 5 เมษายน 2563  การไม่ไดจ้ดังานดงักล่าวเป็นเหตุทาํใหง้บการเงินสาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  มีผลขาดทุนสุทธิจากการดาํเนินงาน  อยา่งไรกต็ามฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดติ้ดตามความ
คืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าว    และประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและ
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง   ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเดน็ต่างๆ  เม่ือสถานการณ์มีการ
เปล่ียนแปลง

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 31  มีนาคม 2563
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2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล
2.1 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาลภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของกลุ่มบริษทัจดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของรายการ
ในงบการเงินยกเวน้รายการท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยมีวตัถุประสงคใ์หข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุดเพื่อ
ใหข้อ้มูลนั้นเป็นปัจจุบนั  ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมเหตุการณ์  และสถานการณ์ใหม่
เพื่อไม่ใหข้อ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้อยา่งไรกต็ามงบแสดงฐานะการเงินงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดไดแ้สดงรายการในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  
ดงันั้นการใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควรใชค้วบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด

2.3 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดร้วมงบการเงินของบริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
(“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวม  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  โดยไม่มี
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหว่างงวด

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั
ในระหว่างงวด   กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบั   ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ   งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้
มีข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจน
เก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี   และการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐานการนาํมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินดงักล่าว  มาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อยา่งไรกต็าม  มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐานจาํนวน 5 ฉบบั 
ไดแ้ก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท  และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือ
ทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ  ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระ
แสเงินสดตามสัญญา  และแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือ
ทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน      และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง  
รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน  

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 4

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16  ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17  เร่ือง สัญญาเช่า  และการตีความมาตรฐาน
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง   มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ   การวดัมูลค่า   การแสดงรายการและการเปิดเผย
ขอ้มูลของสัญญาเช่า  และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสาํหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามาก
กว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า

การบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประ
เภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน

กลุ่มบริษทันาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั  โดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐานการราย
งานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 4

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพิม่เติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี  เร่ือง  มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชี
เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส  โคโรนา 2019 (COVID-19)   โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั     และเพื่อใหเ้กิดความชดัเจนใน
วิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ วนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผลบงัคบัใชส้าํหรับการ
จดัทาํงบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหว่าง  วนัท่ี 1  มกราคม  2563  ถึงวนัท่ี  31
ธนัวาคม 2563

10



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี
-  เลือกท่ีจะไม่นาํการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้หเ้ช่า (ถา้มี)  มาถือเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า  โดยทยอยปรับลดหน้ีสิน

ตามสัญญาเช่าท่ีครบกาํหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนท่ีไดส่้วนลด   พร้อมทั้งกลบัรายการค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการ
ใชแ้ละดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าท่ีลดลง และบนัทึกผลต่างท่ีเกิดข้ึน
ในกาํไรหรือขาดทุน

-  เลือกท่ีจะไม่นาํสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่า
ของสินทรัพย์

3.  สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชี   และวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น  งบการเงินสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองเคร่ืองมือทางการเงินและสัญญาเช่า

3.1 เคร่ืองมือทางการเงิน
การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า
สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตดัจาํหน่ายการจดัประเภทดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บัโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพย์
และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย 

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน
กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย โดย
ไม่จาํเป็นตอ้งรอใหเ้หตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน  กลุ่มบริษทัพิจารณาการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้น
เครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั   และกาํหนดวิธีการวดัค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต   และการคาํนวณดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้สาํหรับลูกหน้ีการคา้หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาท่ีไม่มีองคป์ระกอบ
เก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญั       ซ่ึงกลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
ตลอดอายุ

3.2 สัญญาเช่า
สินทรัพย์สิทธิการใช้
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลสินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคา
สะสมผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์
สิทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก        ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน   
จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล   และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตาม
สัญญาเช่าท่ีไดรั้บหากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้
แก่กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายสัุญญาเช่า     สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่า
เร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือ     วนัส้ินสุดอายสัุญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะ
เกิดข้ึนก่อน
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า
ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล  กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า  
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่า
เร่ิมมีผล  มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนโดยสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า และลดลงโดย
สะทอ้นการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายชาํระแลว้ นอกจากน้ีมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ่า
จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายสัุญญาเช่า 12 เดือน  หรือนอ้ยกว่านบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล  หรือสัญญา
เช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า

4. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั 
ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลขอ้ 2.4 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 
เร่ือง สัญญาเช่า มาถือปฏิบติัในระหว่างงวดปัจจุบนัโดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ  
ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัเลือกปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี   กบัสัญญาเช่าท่ีก่อนหนา้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนิน
งาน โดยการรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นรายสัญญา โดยมีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยเ์สมือนว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัน้ีไดถื้อปฏิบติัมาตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มของผูเ้ช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563

ผลกระทบต่อกาํไรสะสมตน้งวดปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการนาํมาตรฐานน้ีมาถือปฏิบติัแสดง
ไดด้งัน้ี (หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2563
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

ลูกหน้ีกาคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน(ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้) 43,162,643.45 (1,106,110.71) 42,056,532.74
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 184,484,774.16 (2,448,826.33) 182,035,947.83
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                       18,059,678.33 18,059,678.33
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน(สิทธิการเช่า) 2,962,590.19 (1,367,942.83) 1,594,647.36

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -                       (13,136,798.46) (13,136,798.46)

ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 16
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2563
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

ลูกหน้ีกาคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน(ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้) 45,528,891.20 (1,106,110.71) 44,422,780.49
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 184,480,956.63 (2,448,826.33) 182,032,130.30
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                       18,059,678.33 18,059,678.33
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน(สิทธิการเช่า) 2,962,590.19 (1,367,942.83) 1,594,647.36

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -                       (13,136,798.46) (13,136,798.46)

สัญญาเช่า
การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับสัญญาเช่า
ท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู ่  คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ีย
เงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สาํหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับ
รู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิม   ก่อนวนัท่ีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 3,000,000.00
หกั     สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า -                       
บวก  รายการปรับปรุง 12,000,000.00
หกั     ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (1,863,201.54)
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มข้ึนจากการนาํมาตรฐานการรายงาน    

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 13,136,798.46

ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 16
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รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 2,455,657.49
เคร่ืองมือ และเคร่ืองใช ้ 294,495.79
รวม 2,750,153.28
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (301,326.95)
สุทธิ 2,448,826.33

กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน
กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัในระหว่างงวดปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทั
ไดเ้ลือกไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบตน้งวดปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการนาํมาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2563
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินลงทุนเงินในฝากประจาํ -                       357,201,913.58 357,201,913.58    
เงินลงทุนชัว่คราว 357,201,913.58 (357,201,913.58) -                       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                       187,292,014.11 187,292,014.11    
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 187,292,014.11 (187,292,014.11) -                       

ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 9
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
เงินสด 722,919.30 116,043.25 84,349.00 111,298.00
เงินฝากกระแสรายวนั 5,063,546.63 1,873,440.53 5,063,546.63 1,873,440.53
เงินฝากออมทรัพย์ 445,725,051.67 145,562,237.17 443,626,078.48 144,721,562.20
เงินฝากประจาํ 31,476.34 31,204.23 31,476.34 31,204.23
รวม 451,542,993.94 147,582,925.18 448,805,450.45 146,737,504.96

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชี จาํนวน 23.00 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย MOR ต่อปี 
และวงเงินกูย้มืระยะส้ันจาํนวน 25.00 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย MLR ต่อปี วงเงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยจดจาํนองท่ีดินพร้อม
ส่ิงปลูกสร้างบางส่วนกรรมสิทธ์ิของบริษทั ตามหมายเหตุ 13.2  ณ วนัส้ินงวดบริษทัไม่ไดใ้ชว้งเงินดงักล่าว   

6. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
ลูกหน้ีการคา้ :
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 24.3.1) 286,133.52 57,331.67 632,332.02 57,331.67
บุคคลและกิจการอ่ืน 18,418,836.33 37,234,845.14 15,770,118.39 37,170,461.78
เชค็รับล่วงหนา้ -                       44,625.00 -                       44,625.00

18,704,969.85 37,336,801.81 16,402,450.41 37,272,418.45
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (3,430,929.23) (3,875,077.11) (3,430,929.23) (3,875,077.11)
        ค่าเผือ่รับคืนสินคา้ (1,340,828.92) (2,078,234.24) (1,340,828.92) (2,078,234.24)
สุทธิ 13,933,211.70 31,383,490.46 11,630,692.26 31,319,107.10
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน :
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

(หมายเหตุ 24.3.1) 2,760,500.00 1,186,360.71 7,188,068.04 4,652,062.99
รายไดค้า้งรับ 9,452,150.16 9,381,384.03 11,762,150.16 9,381,384.03
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 49,395,666.25 7,713,391.30 49,395,666.25 6,693,800.10
อ่ืนๆ 6,220,710.09 694,278.63 5,931,184.66 678,798.66

67,829,026.50 18,975,414.67 74,277,069.11 21,406,045.78
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ : (7,196,261.68) (7,196,261.68) (7,196,261.68) (7,196,261.68)
สุทธิ 60,632,764.82 11,779,152.99 67,080,807.43 14,209,784.10
รวม 74,565,976.52 43,162,643.45 78,711,499.69 45,528,891.20

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัมีลูกหน้ีการคา้ แยกตามอายหุน้ีดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 9,723,003.89 22,292,945.86 9,723,003.89 22,292,945.86
เกินกาํหนดชาํระ :
1 - 90 วนั 5,676,259.62 10,387,265.98 3,564,438.02 10,387,265.98
91 - 180 วนั 422,481.84 425,416.86 231,784.00 361,033.50
181- 365 วนั 81,213.00 342,400.00 81,213.00 342,400.00
มากกว่า 365 วนัข้ึนไป 2,802,011.50 3,888,773.11 2,802,011.50 3,888,773.11
รวม 18,704,969.85 37,336,801.81 16,402,450.41 37,272,418.45

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญท่ีเกิดข้ึนสาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562  มีดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญตน้งวด 11,071,338.79 19,983,843.07 11,071,338.79 19,983,843.07
ลดลงระหว่างงวด (444,147.88) (1,070,933.05) (444,147.88) (1,070,933.05)
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญปลายงวด 10,627,190.91 18,912,910.02 10,627,190.91 18,912,910.02

7. สินคา้คงเหลือ
(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
สินคา้สาํเร็จรูป 3,372,294.52 3,196,670.51
งานระหว่างทาํ 2,149,512.81 2,007,256.06
วตัถุดิบ 5,246,894.61 5,806,646.98

10,768,701.94 11,010,573.55
หกั ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (3,366,706.20) (3,201,076.53)
สุทธิ 7,401,995.74 7,809,497.02

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

รายการเคล่ือนไหวของการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีเกิดข้ึนสาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 
มีดงัน้ี (หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562
ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือตน้งวด 3,201,076.53 3,041,619.21
เพิ่มข้ึน(ลดลง)ระหว่างงวด 165,629.67 181,222.76
ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือปลายงวด 3,366,706.20 3,222,841.97

8. เงินลงทุนในเงินฝากประจาํ
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ
31 มีนาคม 2563

เงินฝากประจาํประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา 191,047,647.66
รวม 191,047,647.66

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัมีเงินฝากประจาํประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา อาย ุ12 เดือน กบัธนาคาร 2 แห่ง อตัราดอกเบ้ีย 
ร้อยละ 0.90 - 1.95 ต่อปี 

9. สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ
31 มีนาคม 2563

เงินฝากระยะยาวกบัธนาคาร 186,563,340.98
มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)

ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด :
เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 4,087,500.00
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (3,358,826.87)
สุทธิ 728,673.13

รวม 187,292,014.11

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัมีเงินฝากระยะยาวกบัธนาคารแห่งหน่ึง อาย ุ13 เดือน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.92 - 195 ต่อปี 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

10. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
10.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วม มีรายละเอียดดงันี้

(หน่วย : บาท)

ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งขึ้น 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

ในประเทศ 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษทั ออโตเมทริคซ์ โซลูชัน่ จาํกดั เป็นตลาดกลาง ไทย 4,000,000.00   -                  48.99          -             1,740,577.88    -                    1,959,900.00    -                    

ซื้อขายสินคา้และ
บริการทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบเครือ
ข่ายอินเทอร์เน็ต

ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุนมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

10.2 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
เงินลงทุนตน้งวด                          -   
เงินลงทุนเพิ่มข้ึน 1,959,900.00
ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (219,322.12)
เงินลงทุนปลายงวด 1,740,577.88

11. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัน้ี

USD บาท USD บาท
GPI Myanmar  Co.,Ltd. 50,000 1,602,500.00 100 50,000 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. มีสถานะเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561

12. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีท่ีดินเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนราคาตามบญัชี จาํนวน 32.24
ลา้นบาท และมีราคายติุธรรมซ่ึงใชร้าคาซ้ือขายท่ีดินบริเวณใกลเ้คียง จาํนวน 49.64  ลา้นบาท 

13. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)
งบการเงิน

งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
มูลค่าสุทธิทางบญัชีตน้งวด 184,484,774.16 184,480,956.63
ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน 1,697,481.45 1,697,481.45
รับโอนจากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 350,467.29 350,467.29
โอนออกไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (2,448,826.33) (2,448,826.33)
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (24,397.67) (24,397.67)
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (3,745,202.26) (3,745,272.57)
มูลค่าสุทธิทางบญัชีปลายงวด 180,314,296.64 180,310,408.80

ช่ือบริษทั
   สัดส่วนเงิน

ลงทุน

ราคาทุนทุนเรียกชาํระแลว้ 
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

13.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ราคาตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมซ่ึงไดรั้บการคิดค่าเส่ือมราคา
เตม็มูลค่าแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยูมี่จาํนวน 118.03 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : 116.93 ลา้นบาท)

13.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563  ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วน มูลค่าตามบญัชี จาํนวน 44.39 ลา้นบาท นาํไปใชเ้ป็นหลกัประกนั
สาํหรับวงเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : 42.49 ลา้นบาท) 
ตามหมายเหตุ 5

14. สินทรัพยสิ์ทธิการใช้
รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 -                       
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 15,610,852.00
รับโอนมาจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - มูลค่าสุทธิตามบญัชี 2,448,826.33
ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน 332,250.47
ค่าตดัจาํหน่าย (1,128,347.63)
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 17,263,581.17

15. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น 
รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัตน้งวด 8,877,779.41
ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน 2,715,425.00
ค่าตดัจาํหน่าย (392,639.96)
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัปลายงวด 11,200,564.45
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

16. ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี / ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
16.1 สินทรัพย ์และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีภายหลงัจากการนาํมาหกักลบลบกนัตามความเหมาะสม ไดแ้สดงรวม

ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน มีรายละเอียดดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 5,140,363.39 5,635,679.60
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (1,212,695.16) (1,269,248.60)
สุทธิ 3,927,668.23 4,366,431.00

16.2 รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย ์และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนสาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2563 และ 2562  มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

ณ วนัท่ี 1 ณ วนัท่ี 31
มกราคม กาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือ มีนาคม

2563 ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 2563
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :
ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 640,215.32 33,125.93 -                       673,341.25
ประมาณการหน้ีสิน - ผลประโยชนพ์นกังาน 4,995,464.28 113,199.53 (641,641.66) 4,467,022.15

5,635,679.60 146,325.46 (641,641.66) 5,140,363.40
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :
ผลแตกต่างระยะเวลา 

-  ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยถ์าวร (1,239,907.64) 56,553.43 -                       (1,183,354.21)
หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน (29,340.96) -                       -                       (29,340.96)

(1,269,248.60) 56,553.43 -                       (1,212,695.17)
สินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอการตดับญัชี - สุทธิ 4,366,431.00 202,878.89 (641,641.66) 3,927,668.23

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

(หน่วย : บาท)

ณ วนัท่ี 1 ณ วนัท่ี 31
มกราคม กาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือ มีนาคม

2562 ขาดทุนเบด็เส็จอ่ืน 2562
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :
ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 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
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :
ผลแตกต่างระยะเวลา 

-  ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยถ์าวร (232,078.24) (1,172,580.79) -                       (1,404,659.03)
หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน (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

16.3 ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  และ 2562  มีดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ -                       29,125,613.59 -                       29,125,613.59
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว (202,878.89) 149,154.58 (202,878.89) 149,154.58
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่

ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (202,878.89) 29,274,768.17 (202,878.89) 29,274,768.17

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บนัทึกเป็น(รายจ่าย)รายไดใ้น
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
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16.4 ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  และ 2562  มีดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

กาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชนพ์นกังานท่ีกาํหนดไว้ 3,208,208.28 (641,641.66) 2,566,566.62

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

16.5 รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช ้สาํหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงไดด้งัน้ี

31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562
กาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้ (61,869,102.42) 135,280,751.63 (60,528,227.06) 139,914,274.71
บวกกลบัผลขาดทุนของบริษทัยอ่ย

ท่ีไม่ตอ้งเสียภาษี 1,121,553.24        4,633,523.08 -                       -                       
คงเหลือ (60,747,549.18) 139,914,274.71 (60,528,227.06) 139,914,274.71
อตัราภาษีร้อยละ 20.00 20.00 20.00 20.00
จาํนวนภาษีเงินได้ (12,149,509.84) 27,982,854.94 (12,105,645.41) 27,982,854.94
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ :
รายจ่ายท่ีเกณฑบ์ญัชีต่างจากเกณฑภ์าษี 47,602.81 43,965.11 47,602.81 43,965.11
ขาดทุนสะสมทางภาษียกไป 12,053,067.23 -                       12,053,067.23 -                       
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 57,279.89 1,284,544.36 13,415.46 1,284,544.36
ค่าใชจ่้ายหกัไดเ้พิ่ม (2,600.00) (36,596.24) (2,600.00) (36,596.24)
อ่ืนๆ (208,718.98) -                       (208,718.98) -                       

11,946,630.95 1,291,913.23 11,902,766.52 1,291,913.23
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้แสดง

อยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (202,878.89) 29,274,768.17 (202,878.89) 29,274,768.17

อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง 0.33                     21.64                   0.34                     20.92                   

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31  มีนาคม 2562

ก่อนภาษีเงินได้

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31  มีนาคม 2563

ก่อนภาษีเงินได้
รายได(้ค่าใชจ่้าย)

 ภาษีเงินได้
   สุทธิจากภาษี

เงินได้

รายได(้ค่าใชจ่้าย)
 ภาษีเงินได้

   สุทธิจากภาษี
เงินได้

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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17. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
เจา้หน้ีการคา้ :
เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลและกิจการอ่ืน 24,783,156.16 5,942,909.43 22,187,376.65 5,442,905.23
เชค็จ่ายล่วงหนา้ 1,846,791.40 62,716.48 1,846,791.40 62,716.48

26,629,947.56 6,005,625.91 24,034,168.05 5,505,621.71
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน :
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 11,557,776.82 6,261,944.14 9,518,316.61 5,997,386.85
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 4,521,551.61 5,289,930.40 4,097,762.56 5,000,830.04
ภาษีขายรอเรียกเกบ็ 941,448.80 2,240,442.70 941,448.80 2,240,442.70
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอนาํส่ง 1,276,252.54 4,059,317.85 1,261,110.12 4,058,657.84
อ่ืน ๆ 3,140,048.76 7,157,304.41 3,109,768.52 7,051,082.07

21,437,078.53 25,008,939.50 18,928,406.61 24,348,399.50
รวม 48,067,026.09 31,014,565.41 42,962,574.66 29,854,021.21

18.  รายไดรั้บล่วงหนา้
(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
รายไดรั้บล่วงหนา้งานมอเตอร์โชว์ 362,645,372.34 140,886,007.42 362,645,372.34 138,133,465.60
รายไดรั้บล่วงหนา้งานกิจกรรมอื่นๆ 986,915.89 202,000.00          986,915.89 202,000.00          
อ่ืนๆ 299,760.82 135,445.99 299,760.82 135,445.99
รวม 363,932,049.05 141,223,453.41 363,932,049.05 138,470,911.59

19. หน้ีสินตามสัญญาเช่า
(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 15,000,000.00 -                       
หกั  ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (1,863,201.54) -                       
รวม 13,136,798.46 -                       
หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (2,032,754.19) -                       
สุทธิ 11,104,044.27 -                       

บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าพื้นท่ีสนาม กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เพื่อใชใ้นการดาํเนินการจดักิจกรรม  อายสัุญญาเช่าส้ืนสุด
วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2567

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่า ดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

ไม่เกิน 1 ปี 1- 5 ปี รวม
ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 

ตามสัญญาเช่า 2,635,917.59 12,364,082.41 15,000,000.00
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่ารอการตดับญัชี                                                         (603,163.40) (1,260,038.14) (1,863,201.54)
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย

ทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 2,032,754.19 11,104,044.27 13,136,798.46

20.  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน
20.1 การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชนพ์นกังาน สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 2563 มีดงัน้ี 
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานตน้งวด 24,977,321.46
ตน้ทุนบริการงวดปัจจุบนั 470,797.06
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 95,200.50
กาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชนพ์นกังานท่ีกาํหนดไว้ (3,208,208.28)
ยอดคงเหลือปลายงวด 22,335,110.74

20.2 ค่าใชจ่้ายผลประโยนพ์นกังานท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
และ 2562 มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562
ตน้ทุนขายและบริการ 263,542.23 2,691,574.14
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 27,125.04 260,782.58
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 275,330.29 2,202,257.33
รวม 565,997.56 5,154,614.05

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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20.4 กาํไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนก่อนภาษีเงินได ้สาํหรับงวดสาม
เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 เกิดข้ึนจาก

(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562
อตัราคิดลด (218,469.00) (342,564.00)
อตัราการข้ึนเงินเดือน 3,803,553.00 6,410,531.00
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 3,499.00 1,422,298.00
การปรับปรุงจากประสบการณ์ (380,375.72) 1,387,921.12
รวม 3,208,207.28 8,878,186.12

20.5 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ณ วนัท่ีรายงานของบริษทั (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั) ดงัน้ี

31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
อตัราคิดลด ร้อยละ 1.61 ร้อยละ 1.71
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 5.01 ร้อยละ 7.02
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ร้อยละ 0 - 24.00 ร้อยละ 0 - 22.00
อตัรามรณะ (ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560) ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00
อตัราการทุพพลภาพ (ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560) ร้อยละ 10.00 ร้อยละ 10.00

21. เงินปันผล
21.1 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2563  เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 มีมติเล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

ออกโดยไปไม่มีกาํหนด ซ่ึงรวมถึงการยกเลิกมติอนุมติัใหเ้สนอจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2562 ท่ีมีการประชุมคณะกรรมบริษทั 
คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2563      อยา่งไรกต็ามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังน้ีไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลจากกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (บางส่วนท่ีเหลือ) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัจาํนวน  600  ลา้นหุน้ อตัราหุน้
หุน้ละ 0.08 บาท เป็นจาํนวนเงิน 48.00 ลา้นบาท   ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ
บริษทัต่อไป ทั้งน้ีบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ในวนัท่ี 24 เมษายน 2563

21.2 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2562 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานส่วนท่ี
เหลือสาํหรับเดือนกนัยายน 2560 - เดือนมีนาคม 2561  ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั จาํนวน 600 ลา้นหุน้ อตัราหุน้ละ 0.09 บาท 
เป็นจาํนวนเงิน 54.00 ลา้นบาท โดยบริษทัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวแลว้ในวนัท่ี 19 เมษายน 2562 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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22. กองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังาน
สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 บริษทัจ่ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังาน จาํนวน 1.11
ลา้นบาท และ 0.97 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

23. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ
ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัสาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  และ 2562 มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป

และงานระหว่างทาํ         (317,880.76) (5,316,857.33) (317,880.76) (5,316,857.33)
วตัถุดิบใชไ้ป 3,547,022.23 7,268,157.71 3,547,022.23 7,268,157.71
ค่าจา้งทาํของ เพลท ตน้ฉบบั อาร์ตเวิค และอ่ืนๆ 4,358,667.95 7,984,562.97 4,358,667.95 7,984,562.97
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 41,810,398.99 47,140,609.81 41,810,398.99 47,140,609.81
ค่าเช่าและบริการสถานท่ีจดักิจกรรม 3,505,012.61 73,795,465.92 1,291,489.33 68,263,762.32
ค่าตกแต่งสถานท่ีจดักิจกรรม 5,817,159.77 31,777,849.40 5,160,000.00 28,543,388.87
ค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 4,466,115.68 17,589,745.05 4,403,528.14 16,993,398.79
ค่าจา้งบุคคลภายนอกจดักิจกรรม 4,466,115.68 14,195,441.35 4,140,864.63 13,414,374.66
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย 5,266,260.16 4,186,258.62 5,266,260.16 4,186,064.00

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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24. รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
24.1 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั
GPI Myanmar Co.,Ltd. บริษทัยอ่ย และมีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั
บริษทั ออโตเมทริคซ์ โซลูชัน่ จาํกดั บริษทัร่วม กรรมการร่วมกนั
กรรมการ / ผูถื้อหุน้ กรรมการ/ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั
ผูบ้ริหารสาํคญั บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผดิชอบการวางแผน 

ส่ังการและควบคุมกิจการต่างๆ ของกิจการไม่ว่าทาง
ตรงหรือทางออ้ม     ทั้งน้ีรวมถึงกรรมการของบริษทั 
(ไม่ว่าจะทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

ใหบ้ริการพื้นท่ีจดังานแสดง  และบริการสาธารณูโภค ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
รับจา้งพิมพง์าน ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
รับจา้งโฆษณา ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
บริการจดัทาํ ART WORK ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
ใหเ้ช่าพื้นท่ีสาํนกังาน ตามราคาท่ีกาํหนดในสัญญา
รายไดบ้ริหารจดัการ ตามราคาท่ีกาํหนดในสัญญา
ค่าสิทธิการเช่าและค่าเช่าพื้นท่ีจดักิจกรรม ตามราคาท่ีกาํหนดในสัญญา
ค่าจา้งโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน
ค่าสถานท่ีและบริการสาํหรับจดัสัมนา ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอ่ืน

ช่ือบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั

รายการธุรกิจท่ีสาํคญั

ลกัษณะความสัมพนัธ์

นโยบายการกาํหนดราคา
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24.2 รายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562
24.2.1 รายไดค่้าบริการ

บริษทัยอ่ย :
GPI Myanmar Co., Ltd. -                     -                     2,634,969.70 93,496.60

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั :
บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 
แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 236,014.50 513,880.13 236,014.50 513,880.13

รวม 236,014.50 513,880.13 2,870,984.20 607,376.73

24.2.2 รายไดอ่ื้น
บริษทัยอ่ย :

GPI Myanmar Co., Ltd. -                     -                     432,574.87 358,683.89
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั :

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

รวม 112,500.00 143,900.00 545,074.87 502,583.89

24.2.3 ตน้ทุนบริการ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั :

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 
แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 993,251.39 1,071,276.71 993,251.39 1,071,276.71

24.2.4 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารสาํคญั
ค่าตอบแทนกรรมการ : 1,240,000.00 740,000.00 1,240,000.00 740,000.00
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร :

ผลประโยชนร์ะยะส้ัน 7,030,076.00 8,599,406.00 7,030,076.00 8,599,406.00
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 254,590.49 1,631,020.64 254,590.49 1,631,020.64

7,284,666.49 10,230,426.64 7,284,666.49 10,230,426.64

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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24.3 รายการในงบแสดงฐานะการเงิน
ยอดคงคา้งกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562
สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
24.3.1 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน

ลูกหน้ีการคา้ :
บริษทัยอ่ย :

GPI Myanmar Co., Ltd. -                     -                     346,198.50 -                     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั :

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 
แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 286,133.52 57,331.67 286,133.52 57,331.67

286,133.52 57,331.67 632,332.02 57,331.67
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
บริษทัยอ่ย :

GPI Myanmar Co., Ltd. -                     -                     4,427,568.04 3,465,702.28
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั :

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 
แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 2,760,500.00 1,186,360.71 2,760,500.00 1,186,360.71

2,760,500.00 1,186,360.71 7,188,068.04 4,652,062.99
 รวม 3,046,633.52 1,243,692.38 7,820,400.06 4,709,394.66

(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
24.3.3 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

พนกังานบริษทั 413,908.00 508,308.00 413,908.00 508,308.00

บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน กาํหนดชาํระคืนภายในระยะเวลา 2 ปี โดยหกัจากเงินเดือนและค่าจา้งรายเดือน    
และไม่คิดดอกเบ้ียตามเง่ือนไขสวสัดิการพนกังาน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหว่างงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  
และ 2562 มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562
ยอดคงเหลือตน้งวด 508,308.00 400,794.00 508,308.00 400,794.00
รับชาํระคืน (94,400.00) (98,551.00) (94,400.00) (98,551.00)
ยอดคงเหลือปลายงวด 413,908.00 302,243.00 413,908.00 302,243.00

(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
24.3.4 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (สิทธิการเช่า)

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั :
บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 
แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั -                     1,367,943.83 -                     1,367,943.83

24.3.4 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั :

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 
แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 14,616,285.87 -                     14,616,285.87 -                     

24.3.5 หน้ีสินตามสัญญาเช่า
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั :

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 
แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 13,136,798.46 -                     13,136,798.46 -                     

24.4 ภาระผกูพนั - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีภาระผกูพนัจากการทาํสัญญาเช่าพื้นท่ีกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ตามสัญญาลง
วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561  โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี  เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ถึง วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564  เป็น
จาํนวนเงิน 12.00 ลา้นบาท (รวมสิทธิการเช่า จาํนวน 3.00 ลา้นบาท)      ณ วนัท่ีทาํสัญญาบริษทัชาํระสิทธิการเช่ารวมกบั
ค่าเช่า 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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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25. ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ และยอดคงเหลือในธนาคาร  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด  ประกอบข้ึนจากรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ดงัน้ี
25.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด  มีรายละเอียดดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

1  มกราคม 2563 1  มกราคม 2562 1  มกราคม 2563 1  มกราคม 2562
เงินสด 116,043.25 3,677,936.00 111,298.00 109,889.25
เงินฝากกระแสรายวนั 1,873,440.53 381,132.47 1,873,440.53 381,132.47
เงินฝากออมทรัพย์ 145,562,237.17 266,804,352.52 144,721,562.20 266,751,181.25
เงินฝากประจาํ 31,204.23 151,801.41 31,204.23 151,801.41
รวม 147,582,925.18 271,015,222.40 146,737,504.96 267,394,004.38

25.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด มีรายละเอียดดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562
เงินสด 722,919.30 826,598.60 84,349.00 183,409.60
เงินฝากกระแสรายวนั 5,063,546.63 3,150,160.89 5,063,546.63 3,150,160.89
เงินฝากออมทรัพย์ 445,725,051.67 374,555,718.00 443,626,078.48 370,398,849.63
เงินฝากประจาํ 31,476.34 30,112.24 31,476.34 30,112.24
รวม 451,542,993.94 378,562,589.73 448,805,450.45 373,762,532.36

25.3 รายการไม่กระทบเงินสด สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  มีรายละเอียดดงัน้ี
-  บริษทัซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองใชส้าํนกังาน จาํนวน 0.42 ลา้นบาท เป็นเงินเช่ือแสดงไวเ้ป็นเจา้หน้ีอ่ืน
-  บริษทัซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น จาํนวน 2.70 ลา้นบาท เป็นเงินเช่ือแสดงไวเ้ป็นเจา้หน้ีอ่ืน
-  บริษทัมีเงินปันผลคา้งจ่าย จาํนวน 48.00 ลา้นบาท

25.4 รายการไม่กระทบเงินสด สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562  มีรายละเอียดดงัน้ี
-  บริษทัซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองใชส้าํนกังาน จาํนวน 1.33 ลา้นบาท เป็นเงินเช่ือแสดงไวเ้ป็นเจา้หน้ีอ่ืน
-  บริษทัซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น จาํนวน 1.84 ลา้นบาท เป็นเงินเช่ือแสดงไวเ้ป็นเจา้หน้ีอ่ืน
-  บริษทัมีเงินปันผลคา้งจ่าย จาํนวน 54.00 ลา้นบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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26. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน
26.1 บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตเก่ียวกบัสัญญาเช่า และบริการหลายสัญญา ดงัต่อไปน้ี

(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
ถึงกาํหนดภายใน 1 ปี 8,218,708.18 9,302,497.58 8,218,708.18 9,302,497.58
ถึงกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 19,000.00 22,300.00 19,000.00 22,300.00
รวม 8,237,708.18 9,324,797.58 8,237,708.18 9,324,797.58

26.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใหธ้นาคารออกหนงัสือคํ้าประกนั
การใชไ้ฟฟ้า กบัการไฟฟ้านครหลวง จาํนวน 0.31 ลา้นบาท และการฝากส่งไปรษณียเ์ป็นรายเดือน กบับริษทั ไปรษณียไ์ทย 
จาํกดั จาํนวน 0.01 ลา้นบาท รวมจาํนวน 0.32 ลา้นบาท คํ้าประกนัโดยเงินฝากประจาํของบริษทั 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

27. ขอ้มูลเกี่ยวกบัการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงาน
ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที่นาํเสนอนี้สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทั ที่ผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดร้ับและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ใหก้บัส่วนงาน  และประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินการของบริษทัคือ กรรมการผูจ้ดัการของบริษทั

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานที่รายงาน สาํหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงันี้   

(หน่วย : บาท)

กิจกรรม สื่อโฆษณา และ
จาํหน่ายสิ่งพิมพ์

รับจา้งพิมพ์ รวม กิจกรรม สื่อโฆษณา และ
จาํหน่ายสิ่งพิมพ์

รับจา้งพิมพ์ รวม

รายไดจ้ากการขายและบริการ 11,020,467.62 9,369,873.62 6,642,585.46 27,032,926.70 354,723,766.54 12,224,362.70 11,398,817.86 378,346,947.10
ตน้ทุนขายและบริการ (30,745,632.57) (12,198,929.31) (7,893,353.35) (50,837,915.23) (169,010,354.94) (15,658,375.87) (8,303,429.69) (192,972,160.50)
กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ (19,725,164.95) (2,829,055.69) (1,250,767.89) (23,804,988.53) 185,713,411.60 (3,434,013.17) 3,095,388.17 185,374,786.60
รายไดอ้ื่น 4,313,422.34 2,840,898.04
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (11,241,560.97) (20,315,569.78)
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (30,916,653.14) (32,619,363.23)
ขาดทุนของบริษทัร่วมที่ใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (219,322.12) -                          
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (61,869,102.42) 135,280,751.63
รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษีเงินได้ 202,878.89 (29,274,768.17)
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (61,666,223.53) 106,005,983.46

(หน่วย : บาท)

สาํหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวนัที่ 31  มีนาคม 2563
งบการเงินรวม

สาํหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวนัที่ 31  มีนาคม 2562
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

กิจกรรม สื่อโฆษณา และ
จาํหน่ายสิ่งพิมพ์

รับจา้งพิมพ์ รวม กิจกรรม สื่อโฆษณา และ
จาํหน่ายสิ่งพิมพ์

รับจา้งพิมพ์ รวม

รายไดจ้ากการขายและบริการ 5,392,303.47 9,369,873.62 6,662,425.46 21,424,602.55 346,650,475.24 12,224,362.70 11,398,817.86 370,273,655.80
ตน้ทุนขายและบริการ (25,149,983.54) (12,198,929.31) (7,913,193.35) (45,262,106.20) (157,767,320.93) (15,658,375.87) (8,303,429.69) (181,729,126.49)
กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ (19,757,680.07) (2,829,055.69) (1,250,767.89) (23,837,503.65) 188,883,154.31 (3,434,013.17) 3,095,388.17 188,544,529.31
รายไดอ้ื่น 4,745,552.87 3,210,429.23
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (10,782,771.32) (19,375,188.43)
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (30,653,504.96) (32,465,495.40)
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (60,528,227.06) 139,914,274.71
รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษีเงินได้ 202,878.89 (29,274,768.17)
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (60,325,348.17) 110,639,506.54

สาํหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวนัที่ 31  มีนาคม 2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวนัที่ 31  มีนาคม 2562
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

28. มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะส้ันหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรา
ดอกเบ้ียในตลาด   กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตาม
บญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี

(หน่วย : บาท)

มูลค่ายติุธรรม
มูลค่ายติุธรรมผา่น ราคาทุน รวม
กาํไรหรือขาดทุน ตดัจาํหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -                         451,542,993.94 451,542,993.94 451,542,993.94
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -                         74,565,976.52 74,565,976.52 74,565,976.52
เงินลงทุนในเงินฝากประจาํ -                         191,047,647.66 191,047,647.66 191,047,647.66
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 728,673.13             186,563,340.98 187,292,014.11 187,292,014.11
เงินลงทุนในบริษทัร่วม -                         1,740,577.88 1,740,577.88 1,740,577.88
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         1,602,500.00 1,602,500.00 1,602,500.00
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว -                         413,908.00 413,908.00 413,908.00
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 728,673.13             907,476,944.98 908,205,618.11 908,205,618.11
หน้ีสินทางการเงิน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -                         48,067,026.09 48,067,026.09 48,067,026.09
รายไดรั้บล่วงหนา้ -                         363,932,049.05 363,932,049.05 363,932,049.05
เงินปันผลคา้งจ่าย -                         48,000,000.00 48,000,000.00 48,000,000.00
รวมหน้ีสินทางการเงิน -                         459,999,075.14 459,999,075.14 459,999,075.14

มูลค่าตามบญัชี
งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

มูลค่ายติุธรรม
มูลค่ายติุธรรมผา่น ราคาทุน รวม
กาํไรหรือขาดทุน ตดัจาํหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -                         448,805,450.45 448,805,450.45 448,805,450.45
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -                         78,711,499.69 78,711,499.69 78,711,499.69
เงินลงทุนในเงินฝากประจาํ -                         191,047,647.66 191,047,647.66 191,047,647.66
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 728,673.13             186,563,340.98 187,292,014.11 187,292,014.11
เงินลงทุนในบริษทัร่วม -                         1,959,900.00 1,959,900.00 1,959,900.00
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         1,602,500.00 1,602,500.00 1,602,500.00
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว -                         413,908.00 413,908.00 413,908.00
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 728,673.13             909,104,246.78 909,832,919.91 909,832,919.91
หน้ีสินทางการเงิน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -                         42,962,574.66 42,962,574.66 42,962,574.66
รายไดรั้บล่วงหนา้ -                         363,932,049.05 363,932,049.05 363,932,049.05
เงินปันผลคา้งจ่าย -                         48,000,000.00 48,000,000.00 48,000,000.00
รวมหน้ีสินทางการเงิน -                         454,894,623.71 454,894,623.71 454,894,623.71

กลุ่มบริษทัมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี
-      สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัส้ัน ไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีและ

เจา้หน้ี แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
-      เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืท่ีมีดอกเบ้ียในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาดแสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่า

ตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
-      มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนคาํนวณโดยประเมินและพิจารณาจากการ

เปล่ียนแปลงในฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานดาํเนินงานของกิจการท่ีถูกลงทุน รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงสรุปไดว้่า 
ราคาทุนของเงินลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวไดส้ะทอ้นมูลค่ายติุธรรมแลว้

ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563
มูลค่าตามบญัชี
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

29. การบริหารจดัการทุน
วตัถุประสงคข์องบริษทัในการบริหารทางการเงิน คือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และการดาํรง
ไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อทุน สรุปไดด้งัน้ี

31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้(เท่า) 0.74 0.26 0.73 0.25

30. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน
ตามท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 6/2563 วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีมติอนุมติัการเขา้ลงทุนในหุน้สามญับริษทับริษทัเอกชน
แห่งหน่ึงจาํนวน 700,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 25.45 ของหุน้ทั้งหมด โดยรายละเอียดดงัน้ี

ในวนัท่ี 7 เมษายน 2563  บริษทัเขา้ซ้ือหุน้จากผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัเอกชนดงักล่าว จาํนวน 450,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.36 ของหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายทั้งหมด เป็นเงิน 50 ลา้นบาท

ในวนัท่ี 30 เมษายน 2563 บริษทัเขา้ซ้ือหุน้สามญัของบริษทัเอกชนดงักล่าวเพิ่มอีก จาํนวน 250,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ
100 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.09 ของหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายทั้งหมด เป็นเงิน 200 ลา้นบาท

31. การอนุมติัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัจากกรรมการผูมี้อาํนาจใหเ้ผยแพร่ในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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