
 

 

  

 
 
 
 
 

 

        บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

                      รายงานการสอบทานและขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

           สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 



 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนญุาต 

เสนอ คณะกรรมการบริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สําหรับ

งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงิน

สดรวมสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อของ

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะกิจการของบริษทั กรังด์ปรีซ์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูร้ับผิดชอบในการจดัทาํและนําเสนอขอ้มูลทาง

การเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วน

ขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ

ขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เร่ือง การสอบทานข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูร้ับผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได้ความ

เช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจ้าจึงไม่ได้แสดงความเห็น

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

   

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 
 

นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8125 

วนัท่ี  14  สิงหาคม 2563  



(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562

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

สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 220,188,432.38 147,582,925.18 219,042,397.89 146,737,504.96

เงินลงทุนในเงินฝากประจาํ 6 91,047,647.66 357,201,913.58 91,047,647.66 357,201,913.58

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 7 45,613,225.47 43,162,643.45 52,049,224.43 45,528,891.20

สินคา้คงเหลือ 8 8,388,178.57 7,809,497.02 8,388,178.57 7,809,497.02

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 365,237,484.08 555,756,979.23 370,527,448.55 557,277,806.76

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีภาระผูกพนั 323,300.00 323,300.00 323,300.00 323,300.00

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 9 148,837,444.15 187,292,014.11 148,837,444.15 187,292,014.11

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 249,241,262.06 -                          251,959,900.00 -                          

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 11 -                          -                          1,602,500.00 1,602,500.00

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 368,608.00 508,308.00 368,608.00 508,308.00

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 12 32,239,860.10 32,239,860.10 32,239,860.10 32,239,860.10

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 185,194,278.27 184,484,774.16 185,190,844.02 184,480,956.63

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 17,463,289.33 -                          17,463,289.33 -                          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 15 10,901,793.94 8,877,779.41 10,901,793.94 8,877,779.41

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16.1 3,258,874.90 4,366,431.00 3,258,874.90 4,366,431.00

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 9,517,589.41 2,962,590.19 9,517,589.41 2,962,590.19

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 657,346,300.16 421,055,056.97 661,664,003.85 422,653,739.44

รวมสินทรัพย์ 1,022,583,784.24 976,812,036.20 1,032,191,452.40 979,931,546.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชั�นแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2563

              (ลงชื�อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

        (นายอโณทยั   เอี�ยมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอี�ยมลาํเนา)

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม
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(หน่วย : บาท)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562

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

สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)

หนี�สินหมุนเวียน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 17 48,839,799.80 31,014,565.41 47,646,706.43 29,854,021.21

รายไดรั้บล่วงหนา้ 18 320,851,718.88 141,223,453.41 320,851,718.88 138,470,911.59

ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าที�ถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 19 5,264,513.84 -                          5,264,513.84 -                          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,282,300.36 2,282,300.36 2,282,300.36 2,282,300.36

รวมหนี�สินหมุนเวียน 377,238,332.88 174,520,319.18 376,045,239.51 170,607,233.16

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี� สินตามสัญญาเช่า 19 5,433,466.71 -                          5,433,466.71 -                          

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียน

สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 20.1 22,465,122.74 24,977,321.46 22,465,122.74 24,977,321.46

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 27,898,589.45 24,977,321.46 27,898,589.45 24,977,321.46

รวมหนี�สิน 405,136,922.33 199,497,640.64 403,943,828.96 195,584,554.62

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

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

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

ส่วนเกนิทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 110,561,100.00 110,561,100.00 110,561,100.00 110,561,100.00

ส่วนเกนิมูลค่าหุน้สามญั 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 (108,528,895.43) 51,297,178.66 (97,748,125.73) 58,351,242.41

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ (19,991.83) 21,467.73 -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 617,446,861.91 777,314,395.56 628,247,623.44 784,346,991.58

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,022,583,784.24 976,812,036.20 1,032,191,452.40 979,931,546.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

        (นายอโณทยั   เอี�ยมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอี�ยมลาํเนา)

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชั�นแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2563

              (ลงชื�อ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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(หน่วย : บาท)

30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2562

รายไดจ้ากการขายและบริการ 14,605,476.33 267,423,804.21 14,638,763.32 267,469,062.99

ตน้ทุนขายและบริการ (26,485,683.53) (139,332,091.66) (26,485,683.85) (139,331,844.55)

กาํไร(ขาดทุน)ขั�นต้น (11,880,207.20) 128,091,712.55 (11,846,920.53) 128,137,218.44

รายไดอื้�น 2,359,789.39 4,064,425.02 2,169,547.85 4,301,849.80

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (10,171,808.46) (13,938,999.78) (10,171,832.22) (13,938,999.78)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (29,809,357.75) (21,755,271.06) (29,765,864.35) (21,645,168.65)

ตน้ทุนทางการเงิน (56,732.01) -                         (56,732.01) -                         

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมที�ใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (2,499,315.82) -                         -                         -                         

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (52,057,631.85) 96,461,866.73 (49,671,801.26) 96,854,899.81

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (668,793.33) (18,112,176.24) (668,793.33) (18,112,176.24)

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (52,726,425.18) 78,349,690.49 (50,340,594.59) 78,742,723.57

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (84,565.55) 94,665.51 -                         -                         

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (84,565.55) 94,665.51 -                         -                         

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

กาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานที�กาํหนดไว้ -                         -                         -                         -                         

ภาษีเงินไดเ้ก ี�ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -                         -                         -                         -                         

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี -                         -                         -                         -                         

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (52,810,990.73) 78,444,356.00 (50,340,594.59) 78,742,723.57

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (52,726,425.18) 78,349,690.49 (50,340,594.59) 78,742,723.57

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม -                         -                         

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (52,810,990.73) 78,444,356.00 (50,340,594.59) 78,742,723.57

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม -                         -                         

กาํไรต่อหุ้น

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (0.09) 0.13 (0.08) 0.13

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั (หน่วย : หุน้) 600,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

       (ลงชื�อ) ……………………………………….…………………………………………………………... กรรมการ

    ( นายอโณทยั   เอี�ยมลาํเนา )                  ( นายพีระพงศ์   เอี�ยมลาํเนา )

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชั�นแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2562

รายไดจ้ากการขายและบริการ 41,638,403.03 645,770,751.31 36,063,365.87 637,742,718.79

ตน้ทุนขายและบริการ (77,323,598.76) (332,304,252.16) (71,747,790.05) (321,060,971.04)

กาํไร(ขาดทุน)ขั�นต้น (35,685,195.73) 313,466,499.15 (35,684,424.18) 316,681,747.75

รายไดอื้�น 6,673,211.73 6,905,323.06 6,915,100.72 7,512,279.03

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (21,413,369.43) (34,254,569.56) (20,954,603.54) (33,314,188.21)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (60,726,010.89) (54,374,634.29) (60,419,369.31) (54,110,664.05)

ตน้ทุนทางการเงิน (56,732.01) (56,732.01) -                         

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมที�ใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 10.2 (2,718,637.94) -                         -                         -                         

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (113,926,734.27) 231,742,618.36 (110,200,028.32) 236,769,174.52

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 16.3 (465,914.44) (47,386,944.41) (465,914.44) (47,386,944.41)

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (114,392,648.71) 184,355,673.95 (110,665,942.76) 189,382,230.11

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (41,459.56) 153,445.23 -                         -                         

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (41,459.56) 153,445.23 -                         -                         

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

กาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานที�กาํหนดไว้ 20.4 3,208,208.28 8,878,186.12 3,208,208.28 8,878,186.12

ภาษีเงินไดเ้ก ี�ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 16.4 (641,641.66) (1,775,637.22) (641,641.66) (1,775,637.22)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 2,566,566.62 7,102,548.90 2,566,566.62 7,102,548.90

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (111,867,541.65) 191,611,668.08 (108,099,376.14) 196,484,779.01

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (114,392,648.71) 184,355,673.95 (110,665,942.76) 189,382,230.11

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม -                         -                         

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (111,867,541.65) 191,611,668.08 (108,099,376.14) 196,484,779.01

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม -                         -                         

กาํไรต่อหุ้น

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (0.19) 0.31 (0.18) 0.32

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั (หน่วย : หุน้) 600,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

       (ลงชื�อ) ……………………………………….…………………………………………………………... กรรมการ

    ( นายอโณทยั   เอี�ยมลาํเนา )                  ( นายพีระพงศ์   เอี�ยมลาํเนา )

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชั�นแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ ทุน ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน องคป์ระกอบอื�นของ รวม

ที�ออก มูลค่า จากการจ่าย  จดัสรร ยงัไม่ได้ ส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของ

และ หุน้ โดยใชหุ้น้ แลว้ จดัสรร ผลต่างจากการ ผูถื้อหุน้

ชาํระแลว้ สามญั เป็นเกณฑ์ แปลงค่างบการเงิน

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

เงินปันผล 21.2 (53,999,991.00) (53,999,991.00)

กาํไรสาํหรับงวด 184,355,673.95 184,355,673.95 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับวด 7,102,548.90         153,445.23 7,255,994.13

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 300,000,000.00    285,434,649.17    110,561,100.00    30,000,000.00       194,885,342.66     159,465.15 921,040,556.98

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 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 (47,999,992.00) (47,999,992.00)

ขาดทุนสาํหรับงวด (114,392,648.71) (114,392,648.71)

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับงวด 2,566,566.62 (41,459.56) 2,525,107.06

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563 300,000,000.00 285,434,649.17 110,561,100.00 30,000,000.00 (108,528,895.43) (19,991.83) 617,446,861.91

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

(ลงชื�อ) ………………………...……………………….……………...…………………………………………... กรรมการ

( นายอโณทยั   เอี�ยมลาํเนา )                    ( นายพีระพงศ ์  เอี�ยมลาํเนา )

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชั�นแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ ทุนที�ออก ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจาก รวม

และ มูลค่า การจ่ายโดยใช้  จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ชาํระแลว้ หุ้นสามญั หุ้นเป็นเกณฑ์

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

เงินปันผล 20.2 (53,999,991.00) (53,999,991.00)

กาํไรสาํหรับงวด 189,382,230.11 189,382,230.11

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับงวด 7,102,548.90 7,102,548.90

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 300,000,000.00 285,434,649.17 110,561,100.00 30,000,000.00 200,978,058.03 926,973,807.20

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 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 (47,999,992.00) (47,999,992.00)

ขาดทุนสาํหรับงวด (110,665,942.76) (110,665,942.76)

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับงวด 2,566,566.62 2,566,566.62

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563 300,000,000.00 285,434,649.17 110,561,100.00 30,000,000.00 (97,748,125.73) 628,247,623.44

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ� งของงบการเงินนี�

 (ลงชื�อ) ………………………...…………………….…………………………………………………... กรรมการ

(นายอโณทยั   เอี�ยมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอี�ยมลาํเนา)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไร(ขาดทุน)สะสม
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(หน่วย : บาท)

30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (114,392,648.71) 184,355,673.95 (110,665,942.76) 189,382,230.11

ปรับรายการที�กระทบกําไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดรับ(จ่าย)

ขาดทุนที�ยงัไม่เกดิขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง

มูลค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 300,303.01 325,517.13 300,303.01 325,517.13

หนี� สูญ -                           845,015.41 -                          845,015.41

(โอนกลบั)ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (1,188,091.49) (8,667,552.15) (1,188,091.49) (8,667,552.15)

(โอนกลบั)ประมาณการรับคืนสินคา้ (1,069,070.23) 92,111.02 (1,069,070.23) 92,111.02

(โอนกลบั)ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้ลดลง (9,145.69) 178,750.13 (9,145.69) 178,750.13

ขาดทุนของบริษทัร่วมที�ใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 2,718,637.94 -                       -                          -                           

ขาดทุนจากการขาย/ตดัจ่ายที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 34,140.75 2.00 34,140.75 2.00

ค่าเสื�อมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย 10,230,320.35 8,093,690.66 10,229,937.07 8,093,264.77

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจ่าย -                           495,840.81 -                          495,840.81

(กาํไร)จากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (95,544.75) (190.27) (95,544.75) (190.27)

(โอนกลบั)ค่าเผื�อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (122,889.10) (117,210.57) (122,889.10) (117,210.57)

ประมาณการผลประโยชน์พนกังาน 1,131,995.00 5,719,704.06 1,131,995.00 5,719,704.06

ตน้ทุนทางการเงิน 56,732.01 -                       56,732.01 -                           

ค่าใชจ้่าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 465,914.44 47,386,944.41 465,914.44 47,386,944.41

(101,939,346.47) 238,708,296.59 (100,931,661.74) 243,734,426.86

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น(เพิ�มขึ�น)ลดลง (915,684.69) 24,639,180.27 (4,985,435.90) 24,097,268.84

สินคา้คงเหลือ(เพิ�มขึ�น)ลดลง (569,535.86) (416,089.55) (569,535.86) (416,089.55)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น(เพิ�มขึ�น)ลดลง 226,028.00 (264,311.18) 226,028.00 (264,311.18)

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ�น(ลดลง) 16,007,419.34 7,810,190.35 15,974,870.17 5,551,130.47

รายไดรั้บล่วงหนา้เพิ�มขึ�น(ลดลง) 179,628,265.47 (141,709,843.51) 182,380,807.29 (139,468,026.04)

ประมาณการผลประโยชน์พนกังานเพิ�มขึ�น(ลดลง) (435,985.44) (302,681.00) (435,985.44) (302,681.00)

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 92,001,160.35 128,464,741.97 91,659,086.52 132,931,718.40

จ่ายภาษีเงินได้ (7,914,413.53) (23,973,477.73) (7,914,413.53) (23,973,477.73)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 84,086,746.82 104,491,264.24 83,744,672.99 108,958,240.67

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

                   (ลงชื�อ) …………………………..…...…………………………………………………………... กรรมการ

              ( นายอโณทยั   เอี�ยมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ์   เอี�ยมลาํเนา )

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2563

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนในเงินฝากประจาํ(เพิ�มขึ�น)ลดลง 266,154,265.92 100,692,091.23 266,154,265.92 100,692,091.23

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น(เพิ�มขึ�น)ลดลง 38,454,569.96 (186,563,340.98) 38,454,569.96 (186,563,340.98)

เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (251,959,900.00) -                       (251,959,900.00) -                           

เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย -                           -                       -                          (1,602,500.00)

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก ่

บุคคลที�เก ี�ยวขอ้งกนั 139,700.00 136,694.00 139,700.00 136,694.00

เงินสดจ่ายซื�อที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (9,853,461.53) (53,238,519.14) (9,853,461.53) (53,233,719.13)

เงินสดรับจากการขายที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 19,556.07 -                       19,556.07 -                           

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (1,786,090.47) -                       (1,786,090.47) -                           

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น (2,808,125.00) (2,968,000.00) (2,808,125.00) (2,968,000.00)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 38,360,514.95 (141,941,074.89) 38,360,514.95 (143,538,774.88)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดจ่ายหนี� สินตามสัญญาเช่า (1,500,000.00) -                       (1,500,000.00) -                           

จ่ายเงินปันผล (47,999,992.00) (53,999,991.00) (47,999,992.00) (53,999,991.00)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (49,499,992.00) (53,999,991.00) (49,499,992.00) (53,999,991.00)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ�มขึ�น(ลดลง) (41,459.56) 153,445.23 -                          -                           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ 72,905,810.21 (91,296,356.42) 72,605,195.94 (88,580,525.21)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 25.1 147,582,925.18 271,015,222.40 146,737,504.96 267,394,004.38

ปรับปรุงผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยน (300,303.01) (325,517.13) (300,303.01) (325,517.13)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 25.2 220,188,432.38 179,393,348.85 219,042,397.89 178,487,962.04

การเปิดเผยขอ้มูลเก ี�ยวกบักระแสเงินสดเพิ�มเติม ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 25.3 และ 25.4

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

                   (ลงชื�อ) …………………………..…...…………………………………………………………... กรรมการ

              ( นายอโณทยั   เอี�ยมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ์   เอี�ยมลาํเนา )

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2563

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน)

1. ขอ้มูลทั�วไป

1.1 ขอ้มูลทั�วไปของบริษทั

การจดทะเบียน :

บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน) "บริษทั"  เป็นนิติบุคคลที�จดัตั�งขึ�นในประเทศไทย 

เมื�อวนัที� 30 เมษายน 2525 และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมื�อวนัที� 1 ธนัวาคม 2560  

สถานประกอบการ :

สาํนกังานใหญ่ เลขที� 4/299 หมู่ที� 5 ซอยลาดปลาเคา้ 66 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  

สาขา 1 เลขที� 4/137 หมู่ที� 5 ซอยลาดปลาเคา้ 66 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  

สาขา 2   เลขที� 4/309 หมู่ที� 5 ซอยลาดปลาเคา้ 66 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  

สาขา 3  เลขที� 4/133 หมู่ที� 5 ซอยลาดปลาเคา้ 66 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  

สาขา 4  เลขที� 69  หมู่ที� 2  ตาํบลบึงศาล อาํเภอองครักษ ์จงัหวดันครนายก

ธุรกิจหลกั : 1.  ธุรกิจใหบ้ริการพื�นที�จดังานแสดงรถยนตแ์ละสินคา้ที�เกี�ยวขอ้งกบัยานยนต ์และจดักิจกรรม

     ส่งเสริมการตลาด

2.  ธุรกิจใหบ้ริการโฆษณาในสื�อสิ�งพิมพ ์โฆษณาสื�อโทรทศันแ์ละเวบ็ไซต ์

3.  ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายหนงัสือ   

4.  ธุรกิจรับจา้งพิมพ์

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ กลุ่มเอี�ยมลาํเนา โดยถือหุน้ในอตัราร้อยละ 60.18  (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 : ร้อยละ 60.65)     

1.2  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  ที�ปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ�นอยา่งต่อเนื�องทาํ

ใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจสถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซึ� งความไม่แน่นอนและมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานธุรกิจ

หลกั  เนื�องจากบริษทัไดเ้ลื�อนการจดังานมอเตอร์โชว ์ ครั� งที� 41 ปี 2563 มาเป็นวนัที� 15 – 26 กรกฎาคม 2563  เดิมจะจดังาน

ในวนัที� 25 มีนาคม 2563   ถึงวนัที� 5 เมษายน 2563   การไม่ไดจ้ดังานดงักล่าวเป็นเหตุทาํใหง้บการเงินสาํหรับงวดสามเดือน

และหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563 มีผลขาดทุนสุทธิจากการดาํเนินงาน อยา่งไรก็ตามฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัได้

ติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าว  และประเมินผลกระทบทางการเงินเกี�ยวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการ

หนี� สิน  และหนี� สินที�อาจเกิดขึ�นอยา่งต่อเนื�อง    ทั�งนี� ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ เมื�อสถาน

การณ์มีการเปลี�ยนแปลง

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชั�นแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน)

2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล

2.1  เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�จดัทาํขึ�นในรูปแบบยอ่   และตามมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัที� 34  เรื�อง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาลภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลของกลุ่มบริษทัจดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของรายการ

ในงบการเงินยกเวน้รายการที�เปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีที�เกี�ยวขอ้ง

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�จดัทาํขึ�นโดยมีวตัถุประสงคใ์หข้อ้มูลเพิ�มเติมจากงบการเงินประจาํปีที�นาํเสนอครั� งล่าสุดเพื�อ

ใหข้อ้มูลนั�นเป็นปัจจุบนั  ดงันั�นงบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเกี�ยวกบักิจกรรมเหตุการณ์   และสถานการณ์ใหม่

เพื�อไม่ใหข้อ้มูลที�นาํเสนอซํ�าซอ้นกบัขอ้มูลที�ไดร้ายงานไปแลว้  อยา่งไรก็ตามงบแสดงฐานะการเงินงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   และงบกระแสเงินสดไดแ้สดงรายการในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

ดงันั�นการใชง้บการเงินระหวา่งกาลนี�ควรใชค้วบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด

2.2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�ไดร้วมงบการเงินของบริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

(“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวม  สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562  โดยไม่มี

การเปลี�ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวด

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที�เริ�มมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั

ในระหวา่งงวด   กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

ปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบั   ซึ� งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ   งบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�

เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดร้ับการปรับปรุงหรือจดัให้

มีขึ�นเพื�อใหมี้เนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ   โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจน

เกี�ยวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี   และการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐานการนาํมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินดงักล่าว  มาถือปฏิบติันี�ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตาม  มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึ� งไดมี้การเปลี�ยนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี�   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื�องมือทางการเงินประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐานจาํนวน 5 ฉบบั 

ไดแ้ก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที� 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน

ฉบบัที� 9 เครื�องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที� 32 การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที� 16 การป้องกนัความเสี�ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบบัที� 19 การชาํระหนี� สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้  กาํหนดหลกัการเกี�ยวกบัการจดัประเภท   และการวดัมูลค่าเครื�องมือ

ทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน    ลกัษณะของกระ

แสเงินสดตามสญัญา  และแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเกี�ยวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครื�องมือ

ทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น      และหลกัการเกี�ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี�ยง  

รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน  

ผลสะสมของเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 4

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 เรื�อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 16  ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 17  เรื�อง สญัญาเช่า  และการตีความมาตรฐาน

บญัชีที�เกี�ยวขอ้ง   มาตรฐานฉบบันี�ไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ   การวดัมูลค่า   การแสดงรายการและการเปิดเผย

ขอ้มูลของสญัญาเช่า  และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนี� สินสาํหรับสญัญาเช่าทุกรายการที�มีระยะเวลาในการเช่ามาก

กวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั�นมีมูลค่าตํ�า

การบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 17  ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประ

เภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน

กลุ่มบริษทันาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี�มาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบันี�มาถือปฏิบติัครั� งแรกโดยไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนที�แสดงเปรียบเทียบ

ผลสะสมของเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 4

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื�อง มาตรการผ่อนปรนชั�วคราวสําหรับทางเลือกเพิ�มเติมทางบัญชีเพื�อรองรับผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เรื�อง  มาตรการผอ่นปรนชั�วคราวสาํหรับทางเลือกเพิ�มเติมทางบญัชี

เพื�อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัส  โคโรนา 2019 (COVID-19)   โดยมีวตัถุประสงค์

เพื�อลดผลกระทบในบางเรื�องจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั    และเพื�อใหเ้กิดความชดัเจนใน

วิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาที�ยงัมีความไม่แน่นอนเกี�ยวกบัสถานการณ์ดงักล่าว

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื�อ วนัที� 22 เมษายน 2563 และมีผลบงัคบัใชส้าํหรับการ

จดัทาํงบการเงินของกลุ่มบริษทัที�มีรอบระยะเวลารายงานสิ�นสุดภายในช่วงเวลาระหวา่ง วนัที� 1  มกราคม  2563  ถึงวนัที�  31

ธนัวาคม 2563

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชั�วคราวสาํหรับทางเลือกเพิ�มเติมทางบญัชีดงัต่อไปนี�

-   เลือกที�จะไม่นาํการลดค่าเช่าตามสญัญาจากผูใ้หเ้ช่า (ถา้มี)  มาถือเป็นการเปลี�ยนแปลงสญัญาเช่า  โดยทยอยปรับลดหนี�สิน

    ตามสญัญาเช่าที�ครบกาํหนดแต่ละงวดตามสดัส่วนที�ไดส่้วนลด   พร้อมทั�งกลบัรายการค่าเสื�อมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการ

    ใชแ้ละดอกเบี�ยจากหนี� สินตามสญัญาเช่าที�ยงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสดัส่วนของค่าเช่าที�ลดลง และบนัทึกผลต่างที�เกิดขึ�น

    ในกาํไรหรือขาดทุน

-   เลือกที�จะไม่นาํสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่าตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 36 เรื�อง การดอ้ยค่า

    ของสินทรัพย์
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3.  สรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั  

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�จดัทาํขึ�นโดยใชน้โยบายการบญัชี และวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัที�ใชใ้นงบการเงินสาํหรับปี

สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเรื�องเครื�องมือทางการเงินและสญัญาเช่า

3.1  เครื�องมือทางการเงิน

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหนี�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาด

ทุนเบ็ดเสร็จอื�น  หรือราคาทุนตดัจาํหน่ายการจดัประเภทดงักล่าวจะขึ�นอยูก่บัโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทัในการจดัการ

สินทรัพยแ์ละลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินนั�น

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน หรือกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

หนี� สินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นต่อสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย โดย

ไม่จาํเป็นตอ้งรอใหเ้หตุการณ์ที�มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึ�นก่อน  กลุ่มบริษทัพิจารณาการเปลี�ยนแปลงในความเสี�ยงดา้น

เครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั   และกาํหนดวิธีการวดัค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิต   และการคาํนวณดอกเบี�ยที�

แทจ้ริงที�แตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้สาํหรับลูกหนี�การคา้หรือสินทรัพยที์�เกิดจากสญัญาที�ไม่มีองคป์ระกอบ

เกี�ยวกบัการจดัหาเงินที�มีนยัสาํคญั       ซึ� งกลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผื�อผลขาดทุนที�คาดวา่จะเกิดขึ�น

ตลอดอายุ

3.2 สญัญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัที�สญัญาเช่าเริ�มมีผลสินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคา

สะสมผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนี� สินตามสญัญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์

สิทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินของหนี� สินตามสญัญาเช่าจากการวดัมูลค่าเริ�มแรก       ตน้ทุนทางตรงเริ�มแรกที�เกิดขึ�น   

จาํนวนเงินที�จ่ายชาํระตามสญัญาเช่า ณ วนัที�สญัญาเช่าเริ�มมีผลหรือก่อนวนัที�สญัญาเช่าเริ�มมีผล    และหกัดว้ยสิ�งจูงใจตาม

สญัญาเช่าที�ไดร้ับหากกลุ่มบริษทัไม่มีความเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลวา่ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้

แก่กลุ่มบริษทัเมื�อสิ�นสุดอายสุญัญาเช่า    สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเสื�อมราคาโดยวิธีเสน้ตรงนบัจากวนัที�สญัญาเช่า

เริ�มมีผลจนถึงวนัสิ�นสุดของอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือ     วนัสิ�นสุดอายสุญัญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะ

เกิดขึ�นก่อน

หนี�สินตามสัญญาเช่า

ณ วนัที�สญัญาเช่าเริ�มมีผล  กลุ่มบริษทัรับรู้หนี� สินตามสญัญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า  

คิดลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยตามนยัของสญัญาเช่าหรืออตัราดอกเบี�ยเงินกูย้ืมส่วนเพิ�มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัที�สญัญาเช่า

เริ�มมีผล  มูลค่าตามบญัชีของหนี� สินตามสญัญาเช่าจะเพิ�มขึ�นโดยสะทอ้นดอกเบี�ยจากหนี� สินตามสญัญาเช่า และลดลงโดย

สะทอ้นการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าที�จ่ายชาํระแลว้นอกจากนี�มูลค่าตามบญัชีของหนี� สินตามสญัญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่

เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงหรือประเมินสญัญาเช่าใหม่
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สัญญาเช่าระยะสั�นและสัญญาเช่าซึ�งสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าตํ�า

จาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าที�มีอายสุญัญาเช่า 12 เดือน  หรือนอ้ยกวา่นบัตั�งแต่วนัที�สญัญาเช่าเริ�มมีผล หรือสญัญา

เช่าซึ� งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ�า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า

4. ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเนื�องจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั 

ตามที�กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 2.3 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 16 

เรื�อง  สญัญาเช่า   มาถือปฏิบติัในระหวา่งงวดปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนที�แสดงเปรียบ

เทียบ  ทั�งนี�  กลุ่มบริษทัเลือกปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี�     กบัสญัญาเช่าที�ก่อนหนา้จดัประเภทเป็นสญัญา

เช่าดาํเนินงาน โดยการรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นรายสญัญาโดยมีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยเ์สมือนวา่มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบันี�ไดถื้อปฏิบติัมาตั�งแต่วนัที�สญัญาเช่าเริ�มมีผลคิดลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยการกูย้ืมส่วนเพิ�มของผูเ้ช่า  ณ วนัที� 1 

มกราคม 2563

ผลกระทบต่อกาํไรสะสมตน้ปี 2563 จากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเนื�องจากการนาํมาตรฐานนี�มาถือปฏิบติัแสดงได้

ดงันี�  

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

ลูกหนี�กาคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น(ค่าใชจ้่ายล่วงหนา้) 43,162,643.45 (1,106,110.71) 42,056,532.74

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 184,484,774.16 (2,448,826.33) 182,035,947.83

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                      17,739,703.77 17,739,703.77

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น(สิทธิการเช่า) 2,962,590.19 (1,367,942.83) 1,594,647.36

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี�สินตามสญัญาเช่า -                      (12,816,823.90) (12,816,823.90)

ผลกระทบจาก

มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงินฉบบัที� 16
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

ลูกหนี�กาคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น(ค่าใชจ้่ายล่วงหนา้) 45,528,891.20 (1,106,110.71) 44,422,780.49

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 184,480,956.63 (2,448,826.33) 182,032,130.30

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                      17,739,703.77 17,739,703.77

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น(สิทธิการเช่า) 2,962,590.19 (1,367,942.83) 1,594,647.36

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี�สินตามสญัญาเช่า -                      (12,816,823.90) (12,816,823.90)

สญัญาเช่า

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16  มาถือปฏิบติัครั� งแรก  กลุ่มบริษทัรับรู้หนี� สินตามสญัญาเช่าสาํหรับสญัญาเช่า

ที�เคยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าที�เหลืออยู ่   คิดลดดว้ยอตัราดอกเบี�ย

เงินกูย้ืมส่วนเพิ�มของกลุ่มบริษทั ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 สาํหรับสญัญาเช่าที�เคยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับ

รู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินตามสญัญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิม    ก่อนวนัที�นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 16 มาถือปฏิบติัครั� งแรก

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม/

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าที�เปิดเผย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 3,000,000.00

หกั     สญัญาเช่าระยะสั�นและสญัญาเช่าที�สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ�า -                      

บวก  รายการปรับปรุง 12,000,000.00

หกั     ดอกเบี�ยจ่ายรอตดับญัชี (2,183,176.10)

หนี�สินตามสญัญาเช่าเพิ�มขึ�นจากการนาํมาตรฐานการรายงาน    

ทางการเงิน ฉบบัที� 16 มาถือปฏิบติัครั� งแรก ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 12,816,823.90

ผลกระทบจาก

มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงินฉบบัที� 16
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รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 มาถือปฏิบติัครั� งแรก ณ วนัที� 

1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งันี�

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม/

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ

ส่วนปรับปรุงที�ดิน 2,455,657.49

เครื�องมือ และเครื�องใช ้ 294,495.79

รวม 2,750,153.28

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม (301,326.95)

สุทธิ 2,448,826.33

กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื�องมือทางการเงินมาถือปฏิบติัในระหวา่งงวดปัจจุบนัโดยกลุ่มบริษทัได้

เลือกไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนที�แสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบตน้ปี 2563 จากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเนื�องจากการนาํมาตรฐานเหล่านี�มาถือปฏิบติั แสดงไดด้งันี�

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินลงทุนชั�วคราว 357,201,913.58 (357,201,913.58) -                      

เงินลงทุนในเงินฝากประจาํ -                      357,201,913.58 357,201,913.58

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 187,292,014.11 (187,292,014.11) -                      

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น -                      187,292,014.11 187,292,014.11

ผลกระทบจาก

มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงินฉบบัที� 9
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน)

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : บาท)

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

เงินสด 500,906.79 116,043.25 117,322.75 111,298.00

เงินฝากกระแสรายวนั 2,006,127.81 1,873,440.53 2,006,127.81 1,873,440.53

เงินฝากออมทรัพย์ 217,649,801.89 145,562,237.17 216,887,351.44 144,721,562.20

เงินฝากประจาํ 31,595.89 31,204.23 31,595.89 31,204.23

รวม 220,188,432.38 147,582,925.18 219,042,397.89 146,737,504.96

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2562  บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชี จาํนวน 23.00 ลา้นบาท อตัราดอกเบี�ย MOR 

ต่อปี และวงเงินกูย้ืมระยะสั�นจาํนวน 25.00 ลา้นบาท อตัราดอกเบี�ย MLR ต่อปี วงเงินกูย้ืมดงักล่าวคํ�าประกนัโดยจดจาํนองที�ดิน

พร้อมสิ�งปลูกสร้างบางส่วนกรรมสิทธิ� ของบริษทั ตามหมายเหตุ 13.2  ณ วนัสิ�นงวดบริษทัไม่ไดใ้ชว้งเงินดงักล่าว   

6. เงินลงทุนในเงินฝากประจาํ

(หน่วย : บาท)

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

เงินฝากประจาํประเภทจ่ายคืนเมื�อสิ�นระยะเวลา 91,047,647.66 357,201,913.58

รวม

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีเงินฝากประจาํประเภทจ่ายคืนเมื�อสิ�นระยะเวลา อาย ุ12 เดือน กบัธนาคาร 2 แห่ง อตัราดอกเบี�ย

 ร้อยละ 0.90 - 1.80 ต่อปี (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 : อตัราดอกเบี�ย 0.09 - 1.95 ต่อปี)

7. ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น

(หน่วย : บาท)

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

ลูกหนี�การคา้ :

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 24.3.1) 248,186.50 57,331.67 3,062,447.00 57,331.67

บุคคลและกิจการอื�น 13,354,729.12 37,279,470.14 12,988,619.56 37,215,086.78

13,602,915.62 37,336,801.81 16,051,066.56 37,272,418.45

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (2,686,985.62) (3,875,077.11) (2,686,985.62) (3,875,077.11)

        ค่าเผื�อรับคืนสินคา้ (1,009,164.01) (2,078,234.24) (1,009,164.01) (2,078,234.24)

สุทธิ 9,906,765.99 31,383,490.46 12,354,916.93 31,319,107.10

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น :

ลูกหนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

(หมายเหตุ 24.3.1) 2,840,750.00 1,186,360.71 7,078,076.50 4,652,062.99

รายไดค้า้งรับ 9,428,922.24 9,381,384.03 9,428,922.24 9,381,384.03

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 24,295,412.83 7,713,391.30 24,295,412.83 6,693,800.10

ลูกหนี�กรมสรรพากร 4,446,063.27 -                      4,335,717.74 -                      

อื�นๆ 1,891,572.82 694,278.63 1,752,439.87 678,798.66

42,902,721.17 18,975,414.67 46,890,569.19 21,406,045.78

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ : (7,196,261.68) (7,196,261.68) (7,196,261.68) (7,196,261.68)

สุทธิ 35,706,459.49 11,779,152.99 39,694,307.51 14,209,784.10

รวม 45,613,225.47 43,162,643.45 52,049,224.43 45,528,891.20

บริษทัมีลูกหนี�การคา้ แยกตามอายหุนี�ดงันี�

(หน่วย : บาท)

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 7,149,365.51 22,292,945.86 7,149,365.51 22,292,945.86

เกินกาํหนดชาํระ :

1 - 90 วนั 3,650,433.12 10,387,265.98 6,122,133.12 10,387,265.98

91 - 180 วนั 589,121.87 425,416.86          711,941.63 361,033.50          

181- 365 วนั 220,064.82 342,400.00 73,696.00 342,400.00

มากกวา่ 365 วนัขึ�นไป 1,993,930.30 3,888,773.11 1,993,930.30 3,888,773.11

รวม 13,602,915.61 37,336,801.81 16,051,066.56 37,272,418.45

รายการเคลื�อนไหวของค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญที�เกิดขึ�นสาํหรับงวดหกเดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงันี�

(หน่วย : บาท)

30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2562

ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญตน้งวด 11,071,338.79 19,983,843.07 11,071,338.79 19,983,843.07

ลดลงระหวา่งงวด (1,188,091.49) (8,667,552.15) (1,188,091.49) (8,667,552.15)

ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญปลายงวด 9,883,247.30 11,316,290.92 9,883,247.30 11,316,290.92

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน)

8. สินคา้คงเหลือ

(หน่วย : บาท)

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

สินคา้สาํเร็จรูป 3,187,263.51 3,196,670.51

งานระหวา่งทาํ 3,337,630.71 2,007,256.06

วตัถุดิบ 5,055,215.19 5,806,646.98

11,580,109.41 11,010,573.55

หกั ค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (3,191,930.84) (3,201,076.53)

สุทธิ 8,388,178.57 7,809,497.02

รายการเคลื�อนไหวของการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือที�เกิดขึ�นสาํหรับงวดหกเดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 

มีดงันี�

30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2562

ค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือตน้งวด 3,201,076.53 3,041,619.21

เพิ�มขึ�น(ลดลง)ระหวา่งงวด (9,145.69) 178,750.13

ค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือปลายงวด 3,191,930.84 3,220,369.34

9. สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น

(หน่วย : บาท)

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

เงินฝากระยะยาวกบัธนาคาร 148,108,771.02 148,108,771.02

มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)

ตราสารทุนอื�นที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด :

เงินลงทุนในบริษทัอื�น 4,087,500.00 4,087,500.00

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (3,358,826.87) (3,358,826.87)

สุทธิ 728,673.13 728,673.13

รวม 148,837,444.15 148,837,444.15

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีเงินฝากระยะยาวกบัธนาคารแห่งหนึ�ง อาย ุ13 เดือน อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 1.95 ต่อปี 

(ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 : อตัราดอกเบี�ย 1.60 - 1.95 ต่อปี)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน) 

10. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

10.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วม มีรายละเอียดดงันี�

(หน่วย : บาท)

ชื�อบริษทั ลกัษณะธุรกจิ จดัตั�งขึ�น 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

ในประเทศ 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

บริษทั ออโตเมทริคซ์ โซลูชั�น จาํกดั เป็นตลาดกลาง ไทย 4,000,000.00      4,000,000.00      48.99         -            1,493,170.47 -                      1,959,900.00 -                      

ซื�อขายสินคา้และ

บริการทางสื�อ

อิเล็กทรอนิกส์

ผ่านระบบเครือ

ข่ายอินเทอร์เน็ต

บริษทั ทรูเอ็นเนอร์จี จาํกดั ไทย 275,000,000.00  250,000,000.00  25.45         -            247,748,091.59 -                      250,000,000.00 -                      

  249,241,262.06                          -     251,959,900.00                          -   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย ราคาทุน

ผลิตและ

จาํหน่าย

กระแสไฟฟ้า
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน) 

10.2 การเปลี�ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งันี�

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

เงินลงทุนตน้งวด                            -   

เงินลงทุนเพิ�มขึ�น 251,959,900.00

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมที�ใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (2,718,637.94)

เงินลงทุนปลายงวด 249,241,262.06

11. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที�แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงันี�

USD บาท USD บาท

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

เมื�อวนัที� 12 พฤศจิกายน 2561 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 6/2561 ไดอ้นุมติัใหบ้ริษทัเขา้ลงทุนในบริษทั GPI Myanmar

Co.,Ltd. ซึ� งบริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเมื�อวนัที� 28 พฤศจิกายน 2561 และจากการเขา้ลงทุนดงักล่าวทาํใหบ้ริษทั GPI Myanmar 

Co.,Ltd. มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ตั�งแต่วนัที� 28 พฤศจิกายน 2561

12. อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีที�ดินเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนราคาตามบญัชี จาํนวน 32.24

ลา้นบาท และมีราคายติุธรรมซึ� งใชร้าคาซื�อขายที�ดินบริเวณใกลเ้คียง จาํนวน 49.64 ลา้นบาท 

13. ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปลี�ยนแปลงของบญัชีที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งันี�

(หน่วย : บาท)

งบการเงิน

งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิทางบญัชีตน้งวด 184,484,774.16 184,480,956.63

ซื�อเพิ�ม - ราคาทุน 10,792,580.69 10,792,580.69

รับโอนจากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น - ราคาทุน 350,467.29 350,467.29

โอนออกไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (366,589.96) (366,589.96)

โอนออกไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- มูลค่าสุทธิตามบญัชี (2,448,826.33) (2,448,826.33)

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (53,696.82) (53,696.82)

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับงวด (7,564,430.76) (7,564,047.48)

มูลค่าสุทธิทางบญัชีปลายงวด 185,194,278.27 185,190,844.02

ทุนเรียกชาํระแลว้    สดัส่วนเงิน

ลงทุน

ราคาทุน

ชื�อบริษทั
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน) 

13.1 ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563 ราคาตามบญัชีของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ก่อนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมซึ� งไดร้ับการคิดค่าเสื�อมราคา

เต็มมูลค่าแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยูมี่จาํนวน 118.94 ลา้นบาท (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 : 116.93 ลา้นบาท)

13.2 ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563  ที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างบางส่วน มูลค่าตามบญัชี จาํนวน 44.03 ลา้นบาท นาํไปใชเ้ป็นหลกัประกนั

สาํหรับวงเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ�ง (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 : 42.49 ลา้นบาท) 

ตามหมายเหตุ 5

14. สินทรัพยสิ์ทธิการใช้

รายการเปลี�ยนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งันี�

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม/งบ

การเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิทางบญัชีตน้งวด -                         

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที� 16 มาถือปฏิบติัครั� งแรก 15,290,877.44

รับโอนมาจากที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - มูลค่าสุทธิตามบญัชี 2,448,826.33

ซื�อเพิ�ม - ราคาทุน 1,786,090.47

ค่าตดัจาํหน่าย (1,881,779.12)

ผลต่างจากการลดค่าเช่า (180,725.79)

มูลค่าสุทธิทางบญัชีปลายงวด 17,463,289.33

15. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 

รายการเปลี�ยนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งันี�

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม/งบ

การเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัตน้งวด 8,877,779.41

ซื�อเพิ�ม - ราคาทุน 2,808,125.00

ค่าตดัจาํหน่าย (784,110.47)

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัปลายงวด 10,901,793.94
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน) 

16. ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี / ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้

16.1 สินทรัพย ์และหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีภายหลงัจากการนาํมาหกักลบลบกนัตามความเหมาะสม ไดแ้สดงรวม

ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน มีรายละเอียดดงันี�

(หน่วย : บาท)

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 5,131,410.72 5,635,679.60

หนี�สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (1,872,535.82) (1,269,248.60)

สุทธิ 3,258,874.90 4,366,431.00

16.2 รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพย ์และหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดขึ�น สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

2563 และ 2562  มีดงันี�

(หน่วย : บาท)

ณ วนัที� 1 ณ วนัที� 30

มกราคม กาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุน มิถุนายน

2563 เบ็ดเส็จอื�น 2563

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :

ค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 640,215.32 (1,829.14) -                         638,386.18

ประมาณการหนี� สิน-ผลประโยชนพ์นกังาน 4,995,464.28 139,201.91 (641,641.66) 4,493,024.53

5,635,679.60 137,372.77 (641,641.66) 5,131,410.71

หนี�สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :

ผลแตกต่างระยะเวลา 

- ค่าเสื�อมราคาสินทรัพยถ์าวร (1,239,907.64) (63,006.76) -                         (1,302,914.40)

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                      (309,217.53) -                         (309,217.53)

หนี�สินตามสญัญาเช่า (29,340.96) (231,062.92) -                         (260,403.88)

(1,269,248.60) (603,287.21) -                         (1,872,535.81)

สินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอการตดับญัชี - สุทธิ 4,366,431.00 (465,914.44) (641,641.66) 3,258,874.90

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

บนัทึกเป็น(รายจ่าย)รายไดใ้น
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน) 

(หน่วย : บาท)

ณ วนัที� 1 ณ วนัที� 30

มกราคม กาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุน มิถุนายน

2562 เบ็ดเส็จอื�น 2562

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :

ค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 608,323.86 35,750.03 -                         644,073.89

ประมาณการหนี� สิน-ผลประโยชนพ์นกังาน 5,014,932.20 1,083,404.61 (1,775,637.22) 4,322,699.59

5,623,256.06 1,119,154.64 (1,775,637.22) 4,966,773.48

หนี�สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :

ผลแตกต่างระยะเวลา 

-  ค่าเสื�อมราคาสินทรัพยถ์าวร (232,078.24) (1,120,433.61) -                         (1,352,511.85)

หนี�สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (86,630.68) 33,776.67 -                         (52,854.01)

(318,708.92) (1,086,656.94) -                         (1,405,365.86)

สินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอการตดับญัชี - สุทธิ 5,304,547.14 32,497.70 (1,775,637.22) 3,561,407.62

16.3 ภาษีเงินไดที้�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563  และ 2562  มีดงันี�

(หน่วย : บาท)

30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2562

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ -                      47,419,442.11 -                         47,419,442.11

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :

การเปลี�ยนแปลงของผลแตกต่างชั�วคราว 465,914.44 (32,497.70) 465,914.44 (32,497.70)

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดที้�แสดงอยู่

ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 465,914.44 47,386,944.41 465,914.44 47,386,944.41

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

บนัทึกเป็น(รายจ่าย)รายไดใ้น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน) 

16.4 ภาษีเงินไดที้�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงันี�

(หน่วย : บาท)

กาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของ

ผลประโยชนพ์นกังานที�กาํหนดไว ้ 3,208,208.28 (641,641.66) 2,566,566.62

กาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของ

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

16.5 รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที�ใช ้สาํหรับงวดหกเดือน

สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สามารถแสดงไดด้งันี�

30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2562

กาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้ (113,926,734.20) 231,742,618.36 (110,200,028.32) 236,769,174.52

บวกกลบัผลขาดทุนของบริษทัยอ่ย

ที�ไม่ตอ้งเสียภาษี 1,008,068.01 5,026,556.16 -                         -                         

คงเหลือ (112,918,666.19) 236,769,174.52 (110,200,028.32) 236,769,174.52

อตัราภาษีร้อยละ 20.00 20.00 20.00 20.00

จาํนวนภาษีเงินได้ (22,583,733.24) 47,353,834.90 (22,040,005.66) 47,353,834.90

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ :

ขาดทุนสะสมทางภาษียกไป 22,039,940.35 -                      22,039,940.35 -                         

รายจ่ายที�เกณฑบ์ญัชีต่างจากเกณฑภ์าษี 120,191.75 88,418.73 120,191.75 88,418.73

ค่าใชจ้่ายตอ้งหา้ม 1,400,616.55 7,563.31 856,888.97 7,563.31

ค่าใชจ้่ายหกัไดเ้พิ�ม (12,550.75) (62,872.54) (12,550.75) (62,872.54)

อื�นๆ (498,550.22) -                      (498,550.22) -                         

23,049,647.68 33,109.50 22,505,920.10 33,109.50

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดที้�แสดง

อยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 465,914.44 47,386,944.40 465,914.44 47,386,944.40

อตัราภาษีเงินไดที้�แทจ้ริง (0.41) 20.45                  (0.42) 20.01                      

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563

ก่อนภาษีเงินได้
รายได(้ค่าใชจ้่าย) 

ภาษีเงินได้

   สุทธิจากภาษีเงิน

ได้

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562

ก่อนภาษีเงินได้
รายได(้ค่าใชจ้่าย) 

ภาษีเงินได้

   สุทธิจากภาษีเงิน

ได้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน) 

17. เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น (หน่วย : บาท)

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

เจา้หนี�การคา้ :

เจา้หนี�การคา้ - บุคคลและกิจการอื�น 9,411,139.66 6,005,625.91 9,314,043.50 5,505,621.71

9,411,139.66 6,005,625.91 9,314,043.50 5,505,621.71

เจา้หนี�หมุนเวียนอื�น :

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 32,739,486.21 6,261,944.14 32,058,835.95 5,997,386.85

เจา้หนี�กรมสรรพากร -                      5,289,930.40 -                         5,000,830.04

ภาษีขายรอเรียกเก็บ 990,407.77 2,240,442.70 990,407.77 2,240,442.70

ภาษีหกั ณ ที�จ่ายรอนาํส่ง 1,430,898.54 4,059,317.85 1,015,551.59 4,058,657.84

อื�น ๆ 4,267,867.62 7,157,304.41 4,267,867.62 7,051,082.07

39,428,660.14 25,008,939.50 38,332,662.93 24,348,399.50

รวม 48,839,799.80 31,014,565.41 47,646,706.43 29,854,021.21

18.  รายไดร้ับล่วงหนา้

(หน่วย : บาท)

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

รายไดร้ับล่วงหนา้งานมอเตอร์โชว์ 314,141,019.50 140,886,007.42 314,141,019.50 138,133,465.60

รายไดร้ับล่วงหนา้งานกิจกรรมอื�นๆ 5,320,415.89 202,000.00 5,320,415.89 202,000.00

อื�นๆ 1,390,283.49 135,445.99 1,390,283.49 135,445.99

รวม 320,851,718.88 141,223,453.41 320,851,718.88 138,470,911.59

19. หนี�สินตามสญัญาเช่า

(หน่วย : บาท)

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

หนี�สินตามสญัญาเช่า 12,000,000.00 -                         

หกั  ดอกเบี�ยรอการตดัจาํหน่าย (1,302,019.45) -                         

รวม 10,697,980.55 -                         

หกั  ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (5,264,513.84) -                         

สุทธิ 5,433,466.71 -                         

บริษทัไดท้าํสญัญาเช่าพื�นที�สนาม กบับริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัแห่งหนึ�ง เพื�อใชใ้นการดาํเนินการจดักิจกรรม  อายสุญัญาเช่าสื�นสุด

วนัที� 14 พฤษภาคม 2567

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีภาระผกูพนัที�จะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั�นตํ�าตามสญัญาเช่า ดงันี�

(หน่วย : บาท)

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

ภายใน 1 ปี 6,000,000.00 -                      5,264,513.84 -                         

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 6,000,000.00 -                      5,433,466.71 -                         

12,000,000.00 -                      10,697,980.55 -                         

หกั ดอกเบี�ยจ่ายในอนาคตของสญัญาเช่าการเงิน (1,302,019.45) -                      -                         -                         

มูลค่าปัจจุบนัของหนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน 10,697,980.55 -                      10,697,980.55 -                         

20.  ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน

20.1 การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชนพ์นกังาน สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 

30 มิถุนายน 2563 มีดงันี�  

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม/งบ

การเงินเฉพาะกิจการ

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานตน้งวด 24,977,321.46

ตน้ทุนบริการงวดปัจจุบนั 941,594.00

ตน้ทุนดอกเบี�ย 190,401.00

ผลประโยชนพ์นกังานที�จ่ายระหวา่งงวด (435,985.44)

กาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชนพ์นกังานที�กาํหนดไว ้ (3,208,208.28)

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานปลายงวด 22,465,122.74

20.2 ค่าใชจ้่ายผลประโยนพ์นกังานที�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

2563 และ 2562 มีดงันี�

(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562

ตน้ทุนขายและบริการ 263,542.23 300,147.75 527,084.34 2,991,721.89

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 27,125.04 31,011.53 54,250.08 291,794.11

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 275,330.29 233,930.73 550,660.58 2,436,188.06

รวม 565,997.56 565,090.01 1,131,995.00 5,719,704.06

สาํหรับงวดสามเดือน 

จาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่าย มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่าย

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือน 
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20.3 กาํไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นก่อนภาษีเงินได ้สาํหรับงวดหกเดือน

สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 เกิดขึ�นจาก

30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2562

อตัราคิดลด (218,469.00) (342,564.00)

อตัราการขึ�นเงินเดือน 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

20.4 ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ณ วนัที�รายงานของบริษทั (แสดงโดยวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั) ดงันี�

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

อตัราคิดลด ร้อยละ 1.61 ร้อยละ 1.71

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน 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 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัครั� งที� 5/2563  เมื�อวนัที� 27 มีนาคม 2563 มีมติยกเลิกการอนุมติัจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2562

ที�มีการประชุมคณะกรรมบริษทั ไวค้รั� งที� 2/2563 เมื�อวนัที� 18 กมุภาพนัธ์ 2563  อยา่งไรก็ตามการประชุมคณะกรรมการบริษทั

ครั� งนี� มีมติอนุมติัใหจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากกาํไรสะสม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 (บางส่วนที�เหลือ)ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั

จาํนวน 600 ลา้นหุน้ อตัราหุน้หุน้ละ 0.08 บาท เป็นจาํนวนเงิน 48.00 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแลว้ใน

วนัที� 24 เมษายน 2563     การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักล่าวนี�   ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดร้ับทราบแลว้จากการประชุมผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2563  เมื�อวนัที� 7 กรกฏาคม 2563

21.2 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562  เมื�อวนัที� 28 มีนาคม 2562  มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานส่วนที�

เหลือสาํหรับเดือนกนัยายน 2560 - เดือนมีนาคม 2561  ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั จาํนวน 600 ลา้นหุน้ อตัราหุน้ละ 0.09 บาท เป็น

จาํนวนเงิน 54.00 ลา้นบาท โดยบริษทัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักล่าวแลว้ในวนัที� 19 เมษายน 2562 

22. กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพพนกังาน

บริษทัไดจ้่ายเงินสมทบเขา้กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงันี�

(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562

กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพพนกังาน 1,084,929.00 952,261.00 2,197,858.00 1,926,850.00

รวม 1,084,929.00 952,261.00 2,197,858.00 1,926,850.00

สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดหกเดือน 

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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23. ค่าใชจ้่ายตามลกัษณะ

ค่าใชจ้่ายตามลกัษณะของค่าใชจ้่ายที�สาํคญั สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงันี�

(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป

และงานระหวา่งทาํ         (1,003,086.89) 5,150,502.73 (1,003,086.89) 5,150,502.73

วตัถุดิบใชไ้ป 1,835,213.15 5,339,131.07 1,835,213.15 5,339,131.07

ค่าจา้งทาํของ เพลท ตน้ฉบบั อาร์ตเวิค และอื�นๆ 3,244,246.70 6,593,136.96 3,244,246.70 6,593,136.96

ค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัพนกังาน 39,127,005.06 41,723,748.77 39,127,005.06 41,723,748.77

ค่าเช่าและบริการสถานที�จดักิจกรรม 818,463.44 44,141,843.02 818,463.44 44,141,843.02

ค่าตกแต่งสถานที�จดักิจกรรม 2,706,658.24 22,497,790.05 2,706,658.24 22,497,790.05

ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 2,806,658.24 6,744,886.56 2,806,658.24 6,744,886.56

ค่าจา้งบุคคลภายนอกจดักิจกรรม 770,509.86 7,488,881.45 770,509.86 7,488,881.45

ค่าเสื�อมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย 5,144,856.29 3,907,432.04 5,144,402.70 3,907,200.77

(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป

และงานระหวา่งทาํ         (1,320,967.65) (166,354.60) (1,320,967.65) (166,354.60)

วตัถุดิบใชไ้ป 5,382,235.38 12,607,288.78 5,382,235.38 12,607,288.78

ค่าจา้งทาํของ เพลท ตน้ฉบบั อาร์ตเวิค และอื�นๆ 7,602,914.65 14,577,699.93 7,602,914.65 14,577,699.93

ค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัพนกังาน 80,937,404.05 88,864,358.58 80,937,404.05 88,864,358.58

ค่าเช่าและบริการสถานที�จดักิจกรรม 4,323,476.05 117,937,308.94 2,109,952.77 112,405,605.34

ค่าตกแต่งสถานที�จดักิจกรรม 6,341,614.77 54,275,639.45 5,684,455.00 51,041,178.92

ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 7,272,773.92 24,334,631.61 7,210,186.38 23,738,285.35

ค่าจา้งบุคคลภายนอกจดักิจกรรม 7,076,412.55 21,684,322.81 4,911,374.49 20,903,256.11

ค่าเสื�อมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย 10,411,046.14 8,093,690.66 10,410,662.86 8,093,264.77

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน
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24. รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

24.1 ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทักบับุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั สรุปไดด้งันี�

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั

GPI Myanmar Co.,Ltd. บริษทัยอ่ย และมีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั

บริษทั ออโตเมทริคซ์ โซลูชั�น จาํกดั บริษทัร่วม กรรมการร่วมกนั

บริษทั ทรูเอ็นเนอร์จี จาํกดั บริษทัร่วม กรรมการร่วมกนั

กรรมการ / ผูถื้อหุน้ กรรมการ/ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั

ผูบ้ริหารสาํคญั บุคคลที�มีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน

สั�งการและควบคุมกิจการต่างๆ ของกิจการไม่วา่ทาง

ตรงหรือทางออ้ม     ทั�งนี�รวมถึงกรรมการของบริษทั 

(ไม่วา่จะทาํหนา้ที�ในระดบับริหารหรือไม)่ 

ใหบ้ริการพื�นที�จดังานแสดง  และบริการสาธารณูโภค ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอื�น

รับจา้งพิมพง์าน ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอื�น

รับจา้งโฆษณา ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอื�น

บริการจดัทาํ ART WORK ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอื�น

ใหเ้ช่าพื�นที�สาํนกังาน ตามราคาที�กาํหนดในสญัญา

รายไดบ้ริหารจดัการ ตามราคาที�กาํหนดในสญัญา

ค่าสิทธิการเช่าและค่าเช่าพื�นที�จดักิจกรรม ตามราคาที�กาํหนดในสญัญา

ค่าจา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอื�น

ค่าสถานที�และบริการสาํหรับจดัสมันา ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอื�น

ชื�อบริษทัและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั

รายการธุรกิจที�สาํคญั

ลกัษณะความสมัพนัธ์

นโยบายการกาํหนดราคา
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24.2 รายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายกบับุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�มีสาระสาํคญั สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 

มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี�

(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562

รายไดค้่าบริการ

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั :

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั -                       282,166.87 -                       282,166.87

รวม -                       282,166.87 -                       282,166.87

รายไดอื้�น

บริษทัยอ่ย :

GPI Myanmar Co., Ltd. -                       -                       26,000.00 248,798.36

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั :

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 112,500.00 112,500.00 112,500.00 112,500.00

รวม 112,500.00 112,500.00 138,500.00 361,298.36

ตน้ทุนบริการ

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั :

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 1,317,513.31 1,132,900.34 1,317,513.31 1,132,900.34

ค่าใชจ้่ายในการขาย

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั :

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั -                       85,000.00 -                       85,000.00             

ค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารสาํคญั

ค่าตอบแทนกรรมการ : 820,000.00 700,000.00 820,000.00 700,000.00

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร :

ผลประโยชนร์ะยะสั�น 6,680,076.00 8,431,024.00 6,680,076.00 8,431,024.00

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 232,740.49 337,081.60 232,740.49 337,081.60

6,912,816.49 8,768,105.60 6,912,816.49 8,768,105.60

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562

รายไดค้่าบริการ

บริษทัยอ่ย :

GPI Myanmar Co., Ltd. -                       -                       2,633,550.00 93,496.60

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั :

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 236,014.50 827,447.00 236,014.50 827,447.00

รวม 236,014.50 827,447.00 2,869,564.50 920,943.60

รายไดอื้�น

บริษทัยอ่ย :

GPI Myanmar Co., Ltd. -                       -                       242,333.33 607,482.25

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั :

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00

รวม 225,000.00 225,000.00 467,333.33 832,482.25

ตน้ทุนบริการ

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั :

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 1,564,063.99 2,034,177.05 1,564,063.99 2,034,177.05

ค่าใชจ้่ายในการขาย

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั :

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั -                       170,000.00 -                       170,000.00           

ค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารสาํคญั

ค่าตอบแทนกรรมการ : 2,060,000.00 1,440,000.00 2,060,000.00 1,440,000.00

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร :

ผลประโยชนร์ะยะสั�น 13,891,796.49 17,030,430.00 13,891,796.49 17,030,430.00

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 487,330.98 1,968,102.24 487,330.98 1,968,102.24

14,379,127.47 18,998,532.24 14,379,127.47 18,998,532.24

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน)

24.3  รายการในงบแสดงฐานะการเงิน

ยอดคงคา้งกบับุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�มีสาระสาํคญั ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2562

สรุปไดด้งันี�

(หน่วย : บาท)

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

24.3.1 ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น

 ลูกหนี�การคา้ :

 บริษทัยอ่ย :

GPI Myanmar Co., Ltd. -                       -                       2,814,260.50 -                       

 บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั :

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 248,186.50 57,331.67 248,186.50 57,331.67

248,186.50 57,331.67 3,062,447.00 57,331.67

 ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 

 บริษทัยอ่ย :

GPI Myanmar Co., Ltd. -                       -                       4,237,326.50 3,465,702.28

 บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั :

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 2,840,750.00 1,186,360.71 2,840,750.00 1,186,360.71

2,840,750.00 1,186,360.71 7,078,076.50 4,652,062.99

 รวม 3,088,936.50 1,243,692.38 10,140,523.50 4,709,394.66

24.3.2 เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั  

(หน่วย : บาท)

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

 พนกังานบริษทั 368,608.00 508,308.00 368,608.00 508,308.00

 บริษทัมีเงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังาน กาํหนดชาํระคืนภายในระยะเวลา 2 ปี โดยหกัจากเงินเดือนและค่าจา้งรายเดือน และไม่คิด

 ดอกเบี�ยตามเงื�อนไขสวสัดิการพนกังาน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน)

รายการเคลื�อนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนัระหวา่งงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563  

และ 2562 มีดงันี�

(หน่วย : บาท)

30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2562

ยอดคงเหลือตน้งวด 508,308.00 400,794.00

ใหกู้ย้ืมเพิ�ม -                       60,000.00

รับชาํระคืน (139,700.00) (196,694.00)

ยอดคงเหลือปลายงวด 368,608.00 264,100.00

(หน่วย : บาท)

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

24.3.3 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (สิทธิการเช่า)

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั :

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั -                       1,367,943.83 -                       1,367,943.83

24.3.4 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั :

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 13,546,087.66 -                       13,546,087.66 -                       

24.3.5 หนี�สินตามสญัญาเช่า

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั :

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 10,697,980.55 -                       10,697,980.55 -                       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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25. ขอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบักระแสเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ และยอดคงเหลือในธนาคาร  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด  ประกอบขึ�นจากรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ดงันี�

25.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด  มีรายละเอียดดงันี�

(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 มีรายละเอียดดงันี�

(หน่วย : บาท)

30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2562

เงินสด 500,906.79 696,466.00 117,322.75 93,277.00

เงินฝากกระแสรายวนั 2,006,127.81 7,009,997.23 2,006,127.81 7,009,997.23

เงินฝากออมทรัพย์ 217,649,801.89 171,656,408.80 216,887,351.44 171,354,210.99

เงินฝากประจาํ 31,595.89 30,476.82 31,595.89 30,476.82

รวม 220,188,432.38 179,393,348.85 219,042,397.89 178,487,962.04

25.3 รายการไม่กระทบเงินสด สาํหรับงวดหกเดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563  มีรายละเอียดดงันี�

-  บริษทัซื�ออุปกรณ์และเครื�องใชส้าํนกังาน จาํนวน 0.94 ลา้นบาท เป็นเงินเชื�อแสดงไวเ้ป็นเจา้หนี� อื�น

-  บริษทัโอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น(สินคา้บาร์เทอร์) จาํนวน 0.35 ลา้นบาท เป็นที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์

25.4 รายการไม่กระทบเงินสด สาํหรับงวดหกเดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน2562  มีรายละเอียดดงันี�

-  บริษทัซื�ออุปกรณ์และเครื�องใชส้าํนกังาน จาํนวน 0.26 ลา้นบาท เป็นเงินเชื�อแสดงไวเ้ป็นเจา้หนี� อื�น

-  บริษทัซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น จาํนวน 1.59 ลา้นบาท เป็นเงินเชื�อแสดงไวเ้ป็นเจา้หนี� อื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน)

26. ภาระผกูพนัและหนี�สินที�อาจเกิดขึ�น

26.1 บริษทัมีภาระผกูพนัที�ตอ้งจ่ายในอนาคตเกี�ยวกบัสญัญาเช่า และบริการหลายสญัญา ดงัต่อไปนี�

(หน่วย : บาท)

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

ถึงกาํหนดภายใน 1 ปี 5,474,944.71 9,302,497.58 5,474,944.71 9,302,497.58

ถึงกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 738,863.17 22,300.00 738,863.17 22,300.00

รวม 6,213,807.88 9,324,797.58 6,213,807.88 9,324,797.58

26.2 ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีหนี� สินที�อาจเกิดขึ�นจากการใหธ้นาคารออกหนงัสือคํ�าประกนั

การใชไ้ฟฟ้า กบัการไฟฟ้านครหลวง จาํนวน 0.31 ลา้นบาท และการฝากส่งไปรษณียเ์ป็นรายเดือน กบับริษทั ไปรษณียไ์ทย 

จาํกดั จาํนวน 0.01 ลา้นบาท รวมจาํนวน 0.32 ลา้นบาท คํ�าประกนัโดยเงินฝากประจาํของบริษทั 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน) 

27. ขอ้มูลเกี�ยวกบัการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงาน

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที�นาํเสนอนี�สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทั ที�ผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร

ให้กบัส่วนงาน  และประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั�งนี�ผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินการของบริษทัคือ กรรมการผูจ้ดัการของบริษทั

บริษทัดาํเนินธุรกจิหลกัในส่วนงานดาํเนินงานที�รายงาน สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงันี�

(หน่วย : บาท)

กจิกรรม สื�อโฆษณา และ

จาํหน่ายสิ�งพิมพ์

รับจา้งพิมพ์ รวม กจิกรรม สื�อโฆษณา และ

จาํหน่ายสิ�งพิมพ์

รับจา้งพิมพ์ รวม

รายไดจ้ากการขายและบริการ 434,679.59 11,026,714.56 3,144,082.50 14,605,476.65 236,386,325.71 15,626,611.50 15,410,867.00 267,423,804.21

ตน้ทุนขายและบริการ (13,619,617.00) (9,458,245.85) (3,507,821.00) (26,585,683.85) (107,145,251.93) (17,694,520.96) (14,492,318.77) (139,332,091.66)

กาํไร(ขาดทุน)ขั�นตน้ (13,184,937.41) 1,568,468.71 (363,738.50) (11,980,207.20) 129,241,073.78 (2,067,909.46) 918,548.23 128,091,712.55

รายไดอื้�น 2,359,789.39 4,064,425.02

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (10,071,808.46) (13,938,999.78)

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (29,809,357.75) (21,755,271.06)

ตน้ทุนทางการเงิน (56,732.01) -                        

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมที�ใช้วิธีส่วนไดเ้สีย (2,499,315.82) -                        

กาํไร(ขาดทุน)กอ่นภาษีเงินได้ (52,057,631.85) 96,461,866.73

รายได(้คา่ใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ (668,793.33) (18,112,176.24)

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (52,726,425.18) 78,349,690.49

งบการเงินรวม

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน) 

(หน่วย : บาท)

กจิกรรม สื�อโฆษณา และ

จาํหน่ายสิ�งพิมพ์

รับจา้งพิมพ์ รวม กจิกรรม สื�อโฆษณา และ

จาํหน่ายสิ�งพิมพ์

รับจา้งพิมพ์ รวม

รายไดจ้ากการขายและบริการ 11,435,306.89 20,396,588.18 9,806,507.96 41,638,403.03 591,110,092.25 27,850,974.20 26,809,684.86 645,770,751.31

ตน้ทุนขายและบริการ (44,245,409.25) (21,657,175.16) (11,421,014.35) (77,323,598.76) (276,155,606.87) (33,352,896.83) (22,795,748.46) (332,304,252.16)

กาํไร(ขาดทุน)ขั�นตน้ (32,810,102.36) (1,260,586.98) (1,614,506.39) (35,685,195.73) 314,954,485.38 (5,501,922.63) 4,013,936.40 313,466,499.15

รายไดอื้�น 6,673,211.73 6,905,323.06

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (21,413,369.43) (34,254,569.56)

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (60,726,010.89) (54,374,634.29)

ตน้ทุนทางการเงิน (56,732.01) -                        

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมที�ใช้วิธีส่วนไดเ้สีย (2,718,637.94) -                        

กาํไร(ขาดทุน)กอ่นภาษีเงินได้ (113,926,734.27) 231,742,618.36

รายได(้คา่ใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ (465,914.44) (47,386,944.41)

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (114,392,648.71) 184,355,673.95

งบการเงินรวม

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563 สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562

38



บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน) 

(หน่วย : บาท)

กจิกรรม สื�อโฆษณา และ

จาํหน่ายสิ�งพิมพ์

รับจา้งพิมพ์ รวม กจิกรรม สื�อโฆษณา และ

จาํหน่ายสิ�งพิมพ์

รับจา้งพิมพ์ รวม

รายไดจ้ากการขายและบริการ 467,966.26 11,026,714.56 3,144,082.50 14,638,763.32 236,431,584.49 15,626,611.50 15,410,867.00 267,469,062.99

ตน้ทุนขายและบริการ (13,519,617.00) (9,458,245.85) (3,507,821.00) (26,485,683.85) (107,145,004.83) (17,694,520.96) (14,492,318.76) (139,331,844.55)

กาํไร(ขาดทุน)ขั�นตน้ (13,051,650.74) 1,568,468.71 (363,738.50) (11,846,920.53) 129,286,579.66 (2,067,909.46) 918,548.24 128,137,218.44

รายไดอื้�น 2,169,547.85 4,301,849.80

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (10,171,832.22) (13,938,999.78)

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (29,765,864.35) (21,645,168.65)

ตน้ทุนทางการเงิน (56,732.01) -                        

กาํไร(ขาดทุน)กอ่นภาษีเงินได้ (49,671,801.26) 96,854,899.81

รายได(้คา่ใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ (668,793.33) (18,112,176.24)

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (50,340,594.59) 78,742,723.57

งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน) 

(หน่วย : บาท)

กจิกรรม สื�อโฆษณา และ

จาํหน่ายสิ�งพิมพ์

รับจา้งพิมพ์ รวม กจิกรรม สื�อโฆษณา และ

จาํหน่ายสิ�งพิมพ์

รับจา้งพิมพ์ รวม

รายไดจ้ากการขายและบริการ 5,860,269.73 20,396,588.18 9,806,507.96 36,063,365.87 583,082,059.73 27,850,974.20 26,809,684.86 637,742,718.79

ตน้ทุนขายและบริการ (38,669,600.54) (21,657,175.16) (11,421,014.35) (71,747,790.05) (264,912,325.75) (33,352,896.83) (22,795,748.46) (321,060,971.04)

กาํไร(ขาดทุน)ขั�นตน้ (32,809,330.81) (1,260,586.98) (1,614,506.39) (35,684,424.18) 318,169,733.98 (5,501,922.63) 4,013,936.40 316,681,747.75

รายไดอื้�น 6,915,100.72 7,512,279.03

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (20,954,603.54) (33,314,188.21)

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (60,419,369.31) (54,110,664.05)

ตน้ทุนทางการเงิน (56,732.01) -                        

กาํไร(ขาดทุน)กอ่นภาษีเงินได้ (110,200,028.32) 236,769,174.52

รายได(้คา่ใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ (465,914.44) (47,386,944.41)

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (110,665,942.76) 189,382,230.11

งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563 สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน) 

28. มูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน

เนื�องจากสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั�นหรือมีอตัราดอกเบี�ยใกลเ้คียงกบัอตัรา

ดอกเบี�ยในตลาด   กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินส่วนใหญ่ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตาม

บญัชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนี�สินทางการเงิน ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563 มีดงัต่อไปนี�

(หน่วย : บาท)

มูลค่ายติุธรรม

มูลค่ายติุธรรมผา่น ราคาทุน รวม

กาํไรหรือขาดทุน ตดัจาํหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -                      220,188,432.38 220,188,432.38 220,188,432.38

เงินลงทุนในเงินฝากประจาํ -                      91,047,647.66 91,047,647.66 91,047,647.66

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น -                      45,613,225.47 45,613,225.47 45,613,225.47

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 728,673.13          148,108,771.02 148,837,444.15 148,837,444.15

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว -                      368,608.00 368,608.00 368,608.00

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 728,673.13          505,326,684.53 506,055,357.66 506,055,357.66

หนี�สินทางการเงิน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น -                      48,839,799.80 48,839,799.80 48,839,799.80

รวมหนี�สินทางการเงิน -                      48,839,799.80 48,839,799.80 48,839,799.80

มูลค่ายติุธรรม

มูลค่ายติุธรรมผา่น ราคาทุน รวม

กาํไรหรือขาดทุน ตดัจาํหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -                      219,042,397.89 219,042,397.89 219,042,397.89

เงินลงทุนในเงินฝากประจาํ -                      91,047,647.66 91,047,647.66 91,047,647.66

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น -                      52,049,224.43 52,049,224.43 52,049,224.43

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 728,673.13          148,108,771.02 148,837,444.15 148,837,444.15

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั -                      368,608.00 368,608.00 368,608.00

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 728,673.13          510,616,649.00 511,345,322.13 511,345,322.13

หนี�สินทางการเงิน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น -                      47,646,706.43 47,646,706.43 47,646,706.43

รวมหนี�สินทางการเงิน -                      47,646,706.43 47,646,706.43 47,646,706.43

งบการเงินรวม ณ วนัที� 30 มิถุนายน2563

มูลค่าตามบญัชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563

มูลค่าตามบญัชี
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน) 

กลุ่มบริษทัมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งันี�

-      สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั�น ไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหนี�และ

เจา้หนี�  แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

-      เงินใหกู้ย้ืมและเงินกูย้ืมที�มีดอกเบี�ยในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี�ยในตลาดแสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่า

ตามบญัชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

-      มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนคาํนวณโดยประเมินและพิจารณาจากการ

เปลี�ยนแปลงในฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานดาํเนินงานของกิจการที�ถูกลงทุน รวมถึงปัจจยัอื�นๆ ซึ� งสรุปไดว้า่ 

ราคาทุนของเงินลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวไดส้ะทอ้นมูลค่ายติุธรรมแลว้

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม

29. การบริหารจดัการทุน

วตัถุประสงคข์องบริษทัในการบริหารทางการเงิน คือ การดาํรงไวซึ้� งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง และการดาํรง

ไวซึ้� งโครงสร้างของทุนที�เหมาะสม 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีอตัราส่วนหนี�สินรวมต่อทุน สรุปไดด้งันี�

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

อตัราส่วนหนี�สินรวมต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้(เท่า) 0.66 0.26 0.64 0.25

30. การอนุมติัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�ไดร้ับการอนุมติัจากกรรมการผูมี้อาํนาจใหเ้ผยแพร่ในวนัที� 14 สิงหาคม 2563                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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