
 

 

  

 
 
 
 
 

 

        บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  

                      รายงานการสอบทานและขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

           สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 



 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการบริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สําหรับ

งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงิน

สดรวมสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อของ

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะกิจการของบริษทั กรังด์ปรีซ์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทาง

การเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วน

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ

ขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เร่ือง การสอบทานข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น

ต่อขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

   

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 
 

นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8125 

วนัท่ี  11 พฤศจิกายน 2563  



(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

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

สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5 125,990,924.94 147,582,925.18 124,777,940.22 146,737,504.96

เงินลงทุนในเงินฝากประจาํ 6 200,049,621.70 357,201,913.58 200,049,621.70 357,201,913.58

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 7 49,027,927.28 43,162,643.45 50,088,570.30 45,528,891.20

สินคา้คงเหลือ 8 9,543,308.42 7,809,497.02 9,543,308.42 7,809,497.02

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 384,611,782.34 555,756,979.23 384,459,440.64 557,277,806.76

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

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

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 9 728,673.13 187,292,014.11 728,673.13 187,292,014.11

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 248,477,838.41 -                          251,959,900.00 -                          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                          -                          1,602,500.00 1,602,500.00

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวบุคคลทีเกียวขอ้งกนั 24.3.2 325,708.00 508,308.00 325,708.00 508,308.00

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 12 32,239,860.10 32,239,860.10 32,239,860.10 32,239,860.10

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 181,953,651.06 184,484,774.16 181,950,377.67 184,480,956.63

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 16,363,298.06 -                          16,363,298.06 -                          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 10,533,238.75 8,877,779.41 10,533,238.75 8,877,779.41

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16.1 3,295,523.56 4,366,431.00 3,295,523.56 4,366,431.00

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 1,444,403.36 2,962,590.19 1,444,403.36 2,962,590.19

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 495,685,494.43 421,055,056.97 500,766,782.63 422,653,739.44

รวมสินทรัพย์ 880,297,276.77 976,812,036.20 885,226,223.27 979,931,546.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชันแนล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที 30 กนัยายน 2563

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

        (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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(หน่วย : บาท)

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

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

สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)

หนสิีนหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 17 31,574,046.61 31,014,565.41 30,337,967.16 29,854,021.21

รายไดรั้บล่วงหนา้ 18 6,438,100.64 141,223,453.41 1,438,100.64 138,470,911.59

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 19 5,264,513.84 -                          5,264,513.84 -                          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 9,198,078.32 2,282,300.36 9,198,078.32 2,282,300.36

รวมหนีสินหมุนเวียน 52,474,739.41 174,520,319.18 46,238,659.96 170,607,233.16

หนสิีนไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่า 19 5,433,466.71 -                          5,433,466.71 -                          

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน

สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 20.1 21,644,389.52 24,977,321.46 21,644,389.52 24,977,321.46

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 27,077,856.23 24,977,321.46 27,077,856.23 24,977,321.46

รวมหนีสิน 79,552,595.64 199,497,640.64 73,316,516.19 195,584,554.62

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

ทุนทีออกและชาํระแลว้

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

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

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

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 74,585,695.38 51,297,178.66 85,913,957.91 58,351,242.41

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 163,236.58 21,467.73 -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 800,744,681.13 777,314,395.56 811,909,707.08 784,346,991.58

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 880,297,276.77 976,812,036.20 885,226,223.27 979,931,546.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

        (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชันแนล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที 30 กนัยายน 2563

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขายและบริการ 433,635,281.43 33,715,436.98 433,100,328.39 33,715,436.98

ตน้ทุนขายและบริการ (181,324,009.98) (46,450,033.84) (181,324,009.98) (46,450,033.83)

กําไร(ขาดทุน)ขันต้น 252,311,271.45 (12,734,596.86) 251,776,318.41 (12,734,596.85)

รายไดอื้น 1,411,794.60 3,690,458.96 1,456,226.77 3,768,811.28

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (22,856,873.26) (6,506,759.60) (22,856,885.54) (6,506,777.20)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (28,589,148.45) (31,288,860.07) (28,314,546.12) (31,077,947.09)

ตน้ทุนทางการเงิน (111,049.88) -                        (111,049.88) -                        

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมทีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (763,423.65) -                        -                        -                        

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 201,402,570.81 (46,839,757.57) 201,950,063.64 (46,550,509.86)

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (18,287,980.00) 9,585,633.59 (18,287,980.00) 9,585,633.59 

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 183,114,590.81 (37,254,123.98) 183,662,083.64 (36,964,876.27)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 183,228.41 (146,992.32) -                        -                        

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี 183,228.41 (146,992.32) -                        -                        

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :

กาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ -                        -                        -                        -                        

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                        -                        -                        -                        

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี -                        -                        -                        -                        

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 183,297,819.22 (37,401,116.30) 183,662,083.64 (36,964,876.27)

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 183,114,590.81 (37,254,123.98) 183,662,083.64 (36,964,876.27)

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุม -                        -                        

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 183,297,819.22 (37,401,116.30) 183,662,083.64 (36,964,876.27)

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุม -                        -                        

กําไรต่อหุ้น

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.31 (0.06) 0.31 (0.06)

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หน่วย : หุน้) 600,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

    ( นายอโณทยั   เอียมลาํเนา )                  ( นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา )

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขายและบริการ 475,273,684.46 679,486,188.29 469,163,694.26 671,458,155.77

ตน้ทุนขายและบริการ (258,647,608.74) (378,754,286.00) (253,071,800.03) (367,511,004.87)

กําไร(ขาดทุน)ขันต้น 216,626,075.72 300,731,902.29 216,091,894.23 303,947,150.90

รายไดอื้น 8,085,006.33 10,595,782.02 8,371,327.49 11,281,090.31

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (44,270,242.69) (40,761,329.16) (43,811,489.08) (39,820,965.41)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (89,315,159.34) (85,663,494.36) (88,733,915.43) (85,188,611.14)

ตน้ทุนทางการเงิน (167,781.89) -                       (167,781.89) -                       

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 10 (3,482,061.59) -                       -                       -                       

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 87,475,836.54 184,902,860.79 91,750,035.32 190,218,664.66

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 16.3 (18,753,894.44) (37,801,310.82) (18,753,894.44) (37,801,310.82)

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 68,721,942.10 147,101,549.97 72,996,140.88 152,417,353.84

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 141,768.85 6,452.91 -                       -                       

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี 141,768.85 6,452.91 -                       -                       

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :

กาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 20.3 3,208,208.28 8,878,186.12 3,208,208.28 8,878,186.12

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 16.4 (641,641.66) (1,775,637.22) (641,641.66) (1,775,637.22)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี 2,566,566.62 7,102,548.90 2,566,566.62 7,102,548.90

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 71,430,277.57 154,210,551.78 75,562,707.50 159,519,902.74

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 68,721,942.10 147,101,549.97 72,996,140.88 152,417,353.84

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                       -                       

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 71,430,277.57 154,210,551.78 75,562,707.50 159,519,902.74

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                       -                       

กําไรต่อหุ้น

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขนัพนืฐาน 0.11 0.25 0.12 0.25

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

    ( นายอโณทยั   เอียมลาํเนา )                  ( นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา )

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ ทุน ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน องคป์ระกอบอืนของ รวม

ทีออก มูลค่า จากการจ่าย  จดัสรร ยงัไม่ได้ ส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนของ

และ หุ้น โดยใชหุ้้น แลว้ จดัสรร ผลต่างจากการ ผูถื้อหุ้น

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 (113,999,981.00) (113,999,981.00)

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 147,101,549.97 147,101,549.97 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด 7,102,548.90          6,452.91 7,109,001.81

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 300,000,000.00     285,434,649.17     110,561,100.00     30,000,000.00        97,631,228.68        12,472.83 823,639,450.68

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)

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 68,721,942.10 68,721,942.10

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด 2,566,566.62 141,768.85 2,708,335.47

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 300,000,000.00 285,434,649.17 110,561,100.00 30,000,000.00 74,585,695.38 163,236.58 800,744,681.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

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

( นายอโณทยั   เอียมลาํเนา )                    ( นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา )

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กันยายน 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ ทุนทีออก ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจาก รวม

และ มูลค่า การจ่ายโดยใช้  จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ชาํระแลว้ หุน้สามญั หุน้เป็นเกณฑ์

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 (113,999,981.00) (113,999,981.00)

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 152,417,353.84 152,417,353.84

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 300,000,000.00 285,434,649.17 110,561,100.00 30,000,000.00 104,013,191.76 830,008,940.93

ยอดคงเหลือ ณ 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)

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 72,996,140.88 72,996,140.88

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด 2,566,566.62 2,566,566.62

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 300,000,000.00 285,434,649.17 110,561,100.00 30,000,000.00 85,913,957.91 811,909,707.08

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

(นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไร(ขาดทุน)สะสม
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(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 68,721,942.10 147,101,549.97 72,996,140.88 152,417,353.84

ปรับรายการทีกระทบกําไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดรับ(จ่าย)

ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลง

มูลค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (231,097.89) 349,271.34 (231,097.89) 349,271.34

หนีสูญ -                       877,951.89 -                       877,951.89

(โอนกลบั)ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (891,895.21) (7,944,502.80) (891,895.21) (7,944,502.80)

(โอนกลบั)ประมาณการรับคืนสินคา้ (1,133,618.58) 251,546.17 (1,133,618.58) 251,546.17

(โอนกลบั)ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้ลดลง (65,221.69) 166,143.30 (65,221.69) 166,143.30

ขาดทุนของบริษทัร่วมทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 3,482,061.59 -                       -                       -                       

ขาดทุนจากการขายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 33,371.32 34,234.66 33,371.32 34,234.66

ค่าเสือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย 15,324,371.14 12,481,824.01 15,323,827.00 12,481,161.21

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจ่าย -                       747,542.28 -                       747,542.28

(กาํไร)จากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (231,097.89) (3,190.27) (231,097.89) (3,190.27)

(โอนกลบั)ค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (107,377.49) (46,729.63) (107,377.49) (46,729.63)

ประมาณการผลประโยชน์พนกังาน 1,697,992.68 6,284,794.07 1,697,992.68 6,284,794.07

ตน้ทุนทางการเงิน 167,781.89 -                       167,781.89 -                       

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 18,753,894.44 37,801,310.82 18,753,894.44 37,801,310.82

105,521,106.41 198,101,745.81 106,312,699.46 203,416,886.88

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน(เพมิขึน)ลดลง (5,113,662.64) 52,294,792.94 (3,808,057.91) 51,840,643.66

สินคา้คงเหลือ(เพมิขึน)ลดลง (1,668,589.71) 678,887.80 (1,668,589.71) 678,887.80 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน(เพมิขึน)ลดลง 491,829.38 (262,028.95) 491,829.38 (262,028.95)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืนเพมิขึน(ลดลง) 475,124.75 1,439,752.61 399,589.50 -684,117.19

รายไดรั้บล่วงหนา้เพิมขึน(ลดลง) (134,785,352.77) (143,185,698.20) (137,032,810.95) (140,948,154.14)

ประมาณการผลประโยชน์พนกังานเพิมขึน(ลดลง) (1,822,716.34) (302,681.00) (1,822,716.34) (302,681.00)

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (36,902,260.92) 108,764,771.01 (37,128,056.57) 113,739,437.06

จ่ายภาษีเงินได้ (11,408,850.70) (32,138,100.42) (11,408,850.70) (32,138,100.42)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปจาก)กิจกรรมดาํเนินงาน (48,311,111.62) 76,626,670.59 (48,536,907.27) 81,601,336.64

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

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

              ( นายอโณทยั   เอียมลาํเนา )                ( นายพรีะพงศ ์  เอียมลาํเนา )

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนในเงินฝากประจาํ(เพมิขึน)ลดลง 157,152,291.88 9,691,846.77 157,152,291.88 9,691,846.77

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน(เพมิขึน)ลดลง 186,563,340.98 (95,563,340.98) 186,563,340.98 (95,563,340.98)

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

เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       (1,602,500.00)

เงินสดจ่ายเงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บุคคลทีเกียวขอ้งกนั -                       (140,000.00) -                       (140,000.00)

เงินสดรับคืนจากเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่

บุคคลทีเกียวขอ้งกนั 182,600.00 305,694.00 182,600.00 305,694.00 

เงินสดจ่ายซือทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (11,544,735.89) (58,418,108.48) (11,544,735.89) (58,413,332.92)

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 31,855.14 -                       31,855.14 -                       

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (1,791,790.47) -                       (1,791,790.47) -                       

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,787,425.00) (4,694,593.00) (2,787,425.00) (4,694,593.00)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 75,846,236.64 (148,818,501.69) 75,846,236.64 (150,416,226.13)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายหนีสินตามสญัญาเช่า (1,500,000.00) -                       (1,500,000.00) -                       

จ่ายเงินปันผล (47,999,992.00) (113,999,981.00) (47,999,992.00) (113,999,981.00)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (49,499,992.00) (113,999,981.00) (49,499,992.00) (113,999,981.00)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิมขึน(ลดลง) 141,768.85 6,452.91 -                       -                       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน(ลดลง)สุทธิ (21,823,098.13) (186,185,359.19) (22,190,662.63) (182,814,870.49)

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

ปรับปรุงผลกระทบจากอตัราแลกเปลียน 231,097.89 (349,271.34) 231,097.89 (349,271.34)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 125,990,924.94 84,480,591.87 124,777,940.22 84,229,862.55

การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบักระแสเงินสดเพิมเติม ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

              ( นายอโณทยั   เอียมลาํเนา )                ( นายพรีะพงศ ์  เอียมลาํเนา )

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน)

1. ขอ้มูลทวัไปของบริษทั

การจดทะเบียน :

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) "บริษทั"  เป็นนิติบุคคลทีจดัตงัขึนในประเทศไทย 

เมือวนัที 30 เมษายน 2525 และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมือวนัที 1 ธันวาคม 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.  ธุรกิจใหบ้ริการพนืทีจดังานแสดงรถยนต์และสินคา้ทีเกียวขอ้งกบัยานยนต ์และจดักิจกรรม

     ส่งเสริมการตลาด

2.  ธุรกิจใหบ้ริการโฆษณาในสือสิงพมิพ ์โฆษณาสือโทรทศัน์และเวบ็ไซต ์

3.  ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายหนงัสือ   

4.  ธุรกิจรับจา้งพมิพ์

ผูถ้ือหุน้รายใหญ ่คือ กลุ่มเอยีมลาํเนา โดยถือหุน้ในอตัราร้อยละ 60.18  (ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 : ร้อยละ 60.65)     

2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล

2.1  เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนีจดัทาํขนึในรูปแบบยอ่   และตามมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัที 34  เรือง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาลภายใตพ้ระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลของกลุ่มบริษทัจดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของรายการ

ในงบการเงินยกเวน้รายการทีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีทีเกียวขอ้ง

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนีจดัทาํขนึโดยมีวตัถุประสงคใ์หข้อ้มูลเพมิเติมจากงบการเงินประจาํปีทีนาํเสนอครังล่าสุดเพอื

ใหข้อ้มูลนนัเป็นปัจจุบนั  ดงันนังบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเกียวกบักิจกรรมเหตุการณ์   และสถานการณ์ใหม่

เพอืไม่ใหข้อ้มูลทีนาํเสนอซาํซอ้นกบัขอ้มูลทีไดร้ายงานไปแลว้  อยา่งไรก็ตามงบแสดงฐานะการเงินงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้   และงบกระแสเงินสดไดแ้สดงรายการในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

ดงันนัการใชง้บการเงินระหวา่งกาลนีควรใชค้วบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สินสุดวนัท ี30 กันยายน 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน)

2.2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนีไดร้วมงบการเงินของบริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

(“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํขึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวม  สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 โดยไม่มี

การเปลียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวด

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทีเริมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั

ในระหวา่งงวด  กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

ปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบั   ซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ  งบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีที

เริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้

มีขึนเพอืใหม้ีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ   โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจน

เกียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชี  และการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐานการนาํมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินดงักล่าว  มาถือปฏิบตัินีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตาม  มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึงไดม้ีการเปลียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงินประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐานจาํนวน 5 ฉบบั 

ไดแ้ก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน

ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที 32 การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที 16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบบัที 19 การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้  กาํหนดหลกัการเกียวกบัการจดัประเภท   และการวดัมูลค่าเครืองมือ

ทางการเงินดว้ยมูลค่ายตุิธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพจิารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน    ลกัษณะของกระ

แสเงินสดตามสัญญา  และแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเกียวกบัวธีิการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครืองมือ

ทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน      และหลกัการเกียวกบัการบญัชีป้องกนัความเสียง  

รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน  

ผลสะสมของเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 4

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16  ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 17  เรือง สัญญาเช่า  และการตีความมาตรฐาน

บญัชีทีเกียวขอ้ง   มาตรฐานฉบบันีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ   การวดัมูลค่า   การแสดงรายการและการเปิดเผย

ขอ้มูลของสัญญาเช่า  และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนีสินสาํหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีมีระยะเวลาในการเช่ามาก

กวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนนัมีมูลค่าตาํ
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน)

การบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปลียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 17  ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประ

เภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน

กลุ่มบริษทันาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีมาถือปฏิบตัิโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบันีมาถือปฏิบตัิครังแรกโดยไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ

ผลสะสมของเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 4

แนวปฏิบัตทิางการบัญชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับทางเลือกเพมิเตมิทางบัญชีเพือรองรับผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เรือง  มาตรการผอ่นปรนชวัคราวสาํหรับทางเลือกเพมิเติมทางบญัชี

เพอืรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัส  โคโรนา 2019 (COVID-19)   โดยมีวตัถุประสงค์

เพอืลดผลกระทบในบางเรืองจากการปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั    และเพือใหเ้กิดความชดัเจนใน

วธีิปฏิบตัิทางบญัชีในช่วงเวลาทียงัมีความไม่แน่นอนเกียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว

แนวปฏิบตัิทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมือวนัที 22 เมษายน 2563 และมีผลบงัคบัใชส้าํหรับการ

จดัทาํงบการเงินของกลุ่มบริษทัทีมีรอบระยะเวลารายงานสินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่ง วนัที 1 มกราคม 2563  ถึงวนัที  31

ธันวาคม 2563

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชวัคราวสาํหรับทางเลือกเพมิเติมทางบญัชีดงัต่อไปนี

-   เลือกทีจะไม่นาํการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้หเ้ช่า (ถา้มี)  มาถือเป็นการเปลียนแปลงสัญญาเช่า  โดยทยอยปรับลดหนีสิน

    ตามสัญญาเช่าทีครบกาํหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนทีไดส่้วนลด   พร้อมทงักลบัรายการค่าเสือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการ

    ใชแ้ละดอกเบียจากหนีสินตามสัญญาเช่าทียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าทีลดลง และบนัทึกผลต่างทีเกิดขึน

    ในกาํไรหรือขาดทุน

-   เลือกทีจะไม่นาํสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่าตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 36 เรือง การดอ้ยค่า

    ของสินทรัพย์

2.4  มาตรฐานรายงานทางการเงินทีจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 

2564

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

ปรับปรุง ซึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง  หรือจดัใหม้ีขึนเพอืใหม้ีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหวา่งประเทศ   โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเกียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบั

ผูใ้ชม้าตรฐาน   ประกอบดว้ยการปรับปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   คาํนิยามของธุรกิจ 

คาํนิยามของความมีสาระสาํคญัและการปฏิรูปอตัราดอกเบียอา้งอิง

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัและกลุ่มบริษทั อยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปีทีเริมนาํมาตรฐาน

กลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั
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3.  สรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญั  

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนีจดัทาํขนึโดยใชน้โยบายการบญัชี และวธีิการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีใชใ้นงบการเงินสาํหรับปี

สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 ยกเวน้การเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีเรืองเครืองมือทางการเงินและสัญญาเช่า

3.1  เครืองมือทางการเงิน

การจัดประเภทรายการและวดัมูลค่า

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหนีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน    มูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน หรือราคาทุนตดัจาํหน่ายการจดัประเภทดงักล่าวจะขึนอยูก่บัโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพย์

และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนัน

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุน หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

หนีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจาํหน่าย 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนต่อสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจาํหน่าย โดย

ไม่จาํเป็นตอ้งรอใหเ้หตุการณ์ทีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึนก่อน  กลุ่มบริษทัพจิารณาการเปลียนแปลงในความเสียงดา้น

เครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั   และกาํหนดวธีิการวดัค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิต   และการคาํนวณดอกเบียที

แทจ้ริงทีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้สําหรับลูกหนีการคา้หรือสินทรัพยท์ีเกิดจากสัญญาทีไม่มีองคป์ระกอบ

เกียวกบัการจดัหาเงินทีมีนยัสาํคญั       ซึงกลุ่มบริษทัใชว้ธีิการอยา่งง่ายในการพจิารณาค่าเผอืผลขาดทุนทีคาดวา่จะเกิดขึน

ตลอดอายุ

3.2 สัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลสินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือมราคา

สะสมผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์

สิทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินของหนีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเริมแรก       ตน้ทุนทางตรงเริมแรกทีเกิดขึน   

จาํนวนเงินทีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือก่อนวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล    และหกัดว้ยสิงจูงใจตาม

สัญญาเช่าทีไดรั้บหากกลุ่มบริษทัไม่มีความเชือมนัอยา่งสมเหตุสมผลวา่ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้

แก่กลุ่มบริษทัเมือสินสุดอายสุัญญาเช่า    สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเสือมราคาโดยวธีิเส้นตรงนบัจากวนัทีสัญญาเช่า

เริมมีผลจนถึงวนัสินสุดของอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือ     วนัสินสุดอายสุัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะ

เกิดขึนก่อน

หนีสินตามสัญญาเช่า

ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล  กลุ่มบริษทัรับรู้หนีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า  

คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบียเงินกูย้ืมส่วนเพมิของกลุ่มบริษทั  หลงัจากวนัทีสัญญาเช่า

เริมมีผล  มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะเพมิขึนโดยสะทอ้นดอกเบียจากหนีสินตามสัญญาเช่า และลดลงโดย

สะทอ้นการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีจ่ายชาํระแลว้นอกจากนีมูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่

เมือมีการเปลียนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่
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สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าตาํ

จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าทีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือน  หรือนอ้ยกวา่นบัตงัแต่วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล หรือสัญญาเช่า

ซึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า

4. ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีเนืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั 

ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 2.3 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 

เรือง  สัญญาเช่า   มาถือปฏิบติัในระหวา่งงวดปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนทีแสดงเปรียบ

เทียบ  ทงันีกลุ่มบริษทัเลือกปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีกบัสัญญาเช่าทีก่อนหนา้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่า

ดาํเนินงาน โดยการรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นรายสัญญาโดยมีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยเ์สมือนวา่มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบันีไดถ้ือปฏิบติัมาตงัแต่วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียการกูย้มืส่วนเพมิของผูเ้ช่า ณ วนัที 1 มกราคม

2563

ผลกระทบต่อกาํไรสะสมตน้ปี 2563 จากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีเนืองจากการนาํมาตรฐานนีมาถือปฏิบตัิแสดงได้

ดงันี 

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2562 1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

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

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 184,484,774.16 (2,448,826.33) 182,035,947.83

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

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน(สิทธิการเช่า) 2,962,590.19 (1,367,942.83) 1,594,647.36

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หนีสินตามสัญญาเช่า -                        (12,816,823.90) (12,816,823.90)

ผลกระทบจาก

มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงินฉบบัที 16
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2562 1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

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

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 184,480,956.63 (2,448,826.33) 182,032,130.30

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

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน(สิทธิการเช่า) 2,962,590.19 (1,367,942.83) 1,594,647.36

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หนีสินตามสัญญาเช่า -                        (12,816,823.90) (12,816,823.90)

สัญญาเช่า

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16  มาถือปฏิบตัิครังแรก  กลุ่มบริษทัรับรู้หนีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับสัญญาเช่า

ทีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีเหลืออยู ่   คิดลดดว้ยอตัราดอกเบีย

เงินกูย้ืมส่วนเพมิของกลุ่มบริษทั  ณ วนัที 1 มกราคม 2563   สาํหรับสัญญาเช่าทีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน   กลุ่มบริษทั

รับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิม ก่อนวนัทีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 16 มาถือปฏิบตัิครังแรก

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม/

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าทีเปิดเผย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 3,000,000.00

หกั     สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าทีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ -                        

บวก  รายการปรับปรุง 12,000,000.00

หกั     ดอกเบียจ่ายรอตดับญัชี (2,183,176.10)

หนีสินตามสัญญาเช่าเพมิขึนจากการนาํมาตรฐานการรายงาน    

ทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบตัิครังแรก ณ วนัที 1 มกราคม 2563 12,816,823.90

ผลกระทบจาก

มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงินฉบบัที 16
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รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบตัิครังแรก ณ วนัที 

1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งันี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม/

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ

ส่วนปรับปรุงทีดิน 2,455,657.49

เครืองมือ และเครืองใช ้ 294,495.79

รวม 2,750,153.28

หกั  ค่าเสือมราคาสะสม (301,326.95)

สุทธิ 2,448,826.33

กลุ่มเครืองมือทางการเงิน

กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัในระหวา่งงวดปัจจุบนัโดยกลุ่มบริษทัได้

เลือกไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบตน้ปี 2563 จากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีเนืองจากการนาํมาตรฐานเหล่านีมาถือปฏิบตัิ แสดงไดด้งันี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2562 1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินลงทุนชวัคราว 357,201,913.58 (357,201,913.58) -                        

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

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนระยะยาวอืน 187,292,014.11 (187,292,014.11) -                        

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน -                        187,292,014.11 187,292,014.11

ผลกระทบจาก

มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงินฉบบัที 9
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน)

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธันวาคม 2562

เงินสด 504,537.30 116,043.25 121,417.05 111,298.00

เงินฝากกระแสรายวนั 2,714,475.89 1,873,440.53 2,714,475.89 1,873,440.53

เงินฝากออมทรัพย์ 122,740,245.34 145,562,237.17 121,910,380.87 144,721,562.20

เงินฝากประจาํ 31,666.41 31,204.23 31,666.41 31,204.23

รวม 125,990,924.94 147,582,925.18 124,777,940.22 146,737,504.96

ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 และวนัที 31 ธันวาคม 2562  บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชี จาํนวน 23 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย MOR 

ต่อปี และวงเงินกูย้มืระยะสันจาํนวน 25 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย MLR ต่อปี วงเงินกูย้มืดงักล่าวคาํประกนัโดยจดจาํนองทีดิน

พร้อมสิงปลูกสร้างบางส่วนกรรมสิทธิของบริษทั ตามหมายเหตุ 13.3  ณ วนัสินงวดบริษทัไม่ไดใ้ชว้งเงินดงักล่าว   

6. เงินลงทุนในเงินฝากประจาํ

(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2563 31 ธันวาคม 2562

เงินฝากประจาํประเภทจ่ายคืนเมือสินระยะเวลา 200,049,621.70 357,201,913.58

ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 บริษทัมีเงินฝากประจาํประเภทจ่ายคืนเมือสินระยะเวลา อาย ุ12 เดือน กบัธนาคาร 2 แห่ง อตัราดอกเบีย

ร้อยละ 0.20 - 1.00 ต่อปี (ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 : อตัราดอกเบีย 0.90 - 1.95 ต่อปี)

7. ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน

(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธันวาคม 2562

ลูกหนีการคา้ :

กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 24.3.1) 663,138.92 57,331.67 1,076,670.48 57,331.67

บุคคลและกิจการอืน 25,262,247.48 37,279,470.14 25,044,370.69 37,215,086.78

25,925,386.40 37,336,801.81 26,121,041.17 37,272,418.45

หกั  ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (2,983,181.90) (3,875,077.11) (2,983,181.90) (3,875,077.11)

        ค่าเผอืรับคืนสินคา้ (944,615.66) (2,078,234.24) (944,615.66) (2,078,234.24)

สุทธิ 21,997,588.84 31,383,490.46 22,193,243.61 31,319,107.10

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธันวาคม 2562

ลูกหนีหมุนเวยีนอืน :

ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 

(หมายเหตุ 24.3.1) 2,894,035.00 1,186,360.71 3,991,590.44 4,652,062.99

รายไดค้า้งรับ 9,713,132.42 9,381,384.03 9,713,132.42 9,381,384.03

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 12,543,512.57 7,713,391.30 12,543,512.57 6,693,800.10

ลูกหนีกรมสรรพากร 7,712,928.75 -                        7,712,928.75 -                        

อืนๆ 1,362,991.38 694,278.63 1,130,424.19 678,798.66

34,226,600.12 18,975,414.67 35,091,588.37 21,406,045.78

หกั  ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ : (7,196,261.68) (7,196,261.68) (7,196,261.68) (7,196,261.68)

สุทธิ 27,030,338.44 11,779,152.99 27,895,326.69 14,209,784.10

รวม 49,027,927.28 43,162,643.45 50,088,570.30 45,528,891.20

บริษทัมีลูกหนีการคา้ แยกตามอายหุนีดงันี

(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธันวาคม 2562

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 19,436,364.64 22,292,945.86 19,436,364.64 22,292,945.86

เกินกาํหนดชาํระ :

1 - 90 วนั 3,230,000.37 10,387,265.98 3,643,531.93 10,387,265.98

91 - 180 วนั 1,062,634.30 425,416.86           1,062,634.30 361,033.50           

181- 365 วนั 117,815.29 342,400.00 50,000.00 342,400.00

มากกวา่ 365 วนัขึนไป 2,078,571.80 3,888,773.11 1,928,510.30 3,888,773.11

รวม 25,925,386.40 37,336,801.81 26,121,041.17 37,272,418.45

รายการเคลือนไหวของค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญทีเกิดขึนสาํหรับงวดเกา้เดือน สินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงันี

(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2562

ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญตน้งวด 11,071,338.79 19,983,843.07 11,071,338.79 19,983,843.07

ลดลงระหวา่งงวด (891,895.21) (8,822,454.69) (891,895.21) (8,822,454.69)

ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญปลายงวด 10,179,443.58 11,161,388.38 10,179,443.58 11,161,388.38

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน)

8. สินคา้คงเหลือ

(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2563 31 ธันวาคม 2562

สินคา้สาํเร็จรูป 3,417,381.33 3,196,670.51

งานระหวา่งทาํ 4,650,146.05 2,007,256.06

วตัถุดิบ 4,611,635.88 5,806,646.98

12,679,163.26 11,010,573.55

หกั ค่าเผอืการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (3,135,854.84) (3,201,076.53)

สุทธิ 9,543,308.42 7,809,497.02

รายการเคลือนไหวของการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือทีเกิดขึนสาํหรับงวดเกา้เดือน สินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 และ 2562 

มีดงันี

(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2562

ค่าเผอืการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือตน้งวด 3,201,076.53 3,041,619.21

เพมิขึน(ลดลง)ระหวา่งงวด (65,221.69) 166,143.30

ค่าเผอืการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือปลายงวด 3,135,854.84 3,207,762.51

9. สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน

(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2563 31 ธันวาคม 2562

เงินฝากระยะยาวกบัธนาคาร -                        186,563,340.98

มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)

ตราสารทุนอนืทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด :

เงินลงทุนในบริษทัอืน 4,087,500.00 4,087,500.00

หกั  ค่าเผอืการดอ้ยค่า (3,358,826.87) (3,358,826.87)

สุทธิ 728,673.13 728,673.13

รวม 728,673.13 187,292,014.11

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีเงินฝากประจาํประเภทจ่ายคืนเมือสินระยะเวลา อาย ุ13 และ 14 เดือน กบัธนาคารแห่งหนึง 

อตัราดอกเบียร้อยละ 1.60 - 1.95 ต่อปี  

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อนิเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

10. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม มีรายละเอียดดงันี

(หน่วย : บาท)

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตงัขึน 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

ในประเทศ 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

บริษทั ออโตเมทริคซ์ โซลูชนั จาํกดั เป็นตลาดกลาง ไทย 4,000,000.00       4,000,000.00       48.99         -             1,137,891.45 -                      1,959,900.00 -                      

ซือขายสินคา้และ

บริการทางสือ

อิเล็กทรอนิกส์

ผา่นระบบเครือ

ข่ายอินเทอร์เน็ต

บริษทั ทรูเอ็นเนอร์จี จาํกดั ไทย 275,000,000.00   250,000,000.00   25.45         -             247,339,946.96 -                      250,000,000.00 -                      

   248,477,838.41                          -      251,959,900.00                          -   

ผลิตและ

จาํหน่าย

กระแสไฟฟ้า

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย ราคาทุน
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

การเปลียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 สรุปไดด้งันี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

เงินลงทุนตน้งวด                              -   

เงินลงทุนเพิมขึน 251,959,900.00

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (3,482,061.59)

เงินลงทุนปลายงวด 248,477,838.41

11. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามทีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงันี

สดัส่วนเงินลงทุน

USD บาท USD บาท

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

เมือวนัที 12 พฤศจิกายน 2561 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 6/2561 ไดอ้นุมติัใหบ้ริษทัเขา้ลงทุนในบริษทั GPI Myanmar

Co.,Ltd. ซึงบริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเมือวนัที 28 พฤศจิกายน 2561 และจากการเขา้ลงทุนดงักล่าวทาํใหบ้ริษทั GPI Myanmar 

Co.,Ltd. มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ตงัแต่วนัที 28 พฤศจิกายน 2561

12. อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน

ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 และวนัที 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีทีดินเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนราคาตามบญัชี จาํนวน 32.24

ลา้นบาท และมีราคายติุธรรมซึงใชร้าคาซือขายทีดินบริเวณใกลเ้คียง จาํนวน 49.64 ลา้นบาท 

13. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

13.1  รายการเปลียนแปลงของบญัชีทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 สรุปไดด้งันี

(หน่วย : บาท)

งบการเงิน

งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิทางบญัชีตน้งวด 184,484,774.16 184,480,956.63

ซือเพิม - ราคาทุน 11,544,735.89 11,544,735.89

รับโอนจากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน - ราคาทุน 350,467.29 350,467.29

โอนออกไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (353,577.29) (353,577.29)

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

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (65,226.46) (65,226.46)

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (11,558,696.20) (11,558,152.06)

มูลค่าสุทธิทางบญัชีปลายงวด 181,953,651.06 181,950,377.67

ทุนเรียกชาํระแลว้ ราคาทุน

ชือบริษทั
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

13.2 ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 ราคาตามบญัชีของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ก่อนหกัค่าเสือมราคาสะสมซึงไดรั้บการคิดค่าเสือมราคา

เตม็มูลค่าแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยูมี่จาํนวน 120.94 ลา้นบาท (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 : 116.93 ลา้นบาท)

13.3 ณ วนัที 30 กนัยายน 2563  ทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างบางส่วน มูลค่าตามบญัชี จาํนวน 44.67 ลา้นบาท นาํไปใชเ้ป็นหลกัประกนั

สาํหรับวงเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงินแห่งหนึง (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 : 42.49 ลา้นบาท) 

ตามหมายเหต ุ5

14. สินทรัพยสิ์ทธิการใช้

รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 สรุปไดด้งันี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม/งบ

การเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิทางบญัชีตน้งวด -                          

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัครังแรก 15,290,877.44

รับโอนมาจากทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - มูลค่าสุทธิตามบญัชี 2,448,826.33

ซือเพิม - ราคาทุน 1,791,790.47

ค่าตดัจาํหน่าย (2,633,709.28)

ผลต่างจากการลดค่าเช่า (534,486.90)

มูลค่าสุทธิทางบญัชีปลายงวด 16,363,298.06

15. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 สรุปไดด้งันี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม/งบ

การเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัตน้งวด 8,877,779.41

ซือเพิม - ราคาทุน 2,787,425.00

ค่าตดัจาํหน่าย (1,131,965.66)

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัปลายงวด 10,533,238.75
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

16. ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี / ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

16.1 สินทรัพย ์และหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีภายหลงัจากการนาํมาหกักลบลบกนัตามความเหมาะสม ไดแ้สดงรวมไวใ้น

งบแสดงฐานะการเงิน มีรายละเอียดดงันี

(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 4,956,048.87 5,635,679.60

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (1,660,525.31) (1,269,248.60)

สุทธิ 3,295,523.56 4,366,431.00

16.2 รายการเคลือนไหวของสินทรัพย ์และหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดขึน สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน

2563 และ 2562  มีดงันี

(หน่วย : บาท)

ณ วนัที 1 ณ วนัที 30

มกราคม กาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุน กนัยายน

2563 เบด็เส็รจอืน 2563

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :

ค่าเผอืการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 640,215.32 (13,044.34) -                          627,170.98

ประมาณการหนีสิน-ผลประโยชน์พนกังาน 4,995,464.28 (24,944.73) (641,641.66) 4,328,877.89

5,635,679.60 (37,989.07) (641,641.66) 4,956,048.87

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :

ผลแตกต่างระยะเวลา 

- ค่าเสือมราคาสินทรัพยถ์าวร (1,239,907.64) (27,267.84) -                          (1,267,175.48)

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                        (132,945.95) -                          (132,945.95)

หนีสินตามสญัญาเช่า (29,340.96) (231,062.92) -                          (260,403.88)

(1,269,248.60) (391,276.71) -                          (1,660,525.31)

สินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอการตดับญัชี - สุทธิ 4,366,431.00 (429,265.78) (641,641.66) 3,295,523.56

บนัทึกเป็น(รายจ่าย)รายไดใ้น

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

(หน่วย : บาท)

ณ วนัที 1 ณ วนัที 30

มกราคม กาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุน กนัยายน

2562 เบด็เส็รจอืน 2562

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :

ค่าเผอืการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 608,323.86 33,228.64 -                          641,552.50

ประมาณการหนีสิน-ผลประโยชน์พนกังาน 5,014,932.20 1,196,422.62 (1,775,637.22) 4,435,717.60

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

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :

ผลแตกต่างระยะเวลา 

-  ค่าเสือมราคาสินทรัพยถ์าวร (232,078.24) (1,065,017.80) -                          (1,297,096.04)

หนีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (86,630.68) 50,954.34 -                          (35,676.34)

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

สินทรัพยภ์าษีเงินได้

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

16.3 ภาษีเงินไดที้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563  และ 2562  มีดงันี

(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18,324,628.66 38,016,898.62 18,324,628.66 38,016,898.62

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :

การเปลียนแปลงของผลแตกต่างชวัคราว 429,265.78 (215,587.80) 429,265.78 (215,587.80)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้แสดงอยู่

ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 18,753,894.44 37,801,310.82 18,753,894.44 37,801,310.82

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

บนัทึกเป็น(รายจ่าย)รายไดใ้น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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16.4 ภาษีเงินไดที้รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงันี

(หน่วย : บาท)

กาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของ

ผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 3,208,208.28 (641,641.66) 2,566,566.62

กาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของ

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

16.5 รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีทีใช ้สาํหรับงวดเกา้เดือน

สินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 และ 2562 สามารถแสดงไดด้งันี

2563 2562 2563 2562

กาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้ 87,475,836.54 184,902,860.79 91,750,035.32 190,218,664.66

บวกกลบัผลขาดทุนของบริษทัยอ่ย

ทีไม่ตอ้งเสียภาษี 792,137.19 5,315,803.87 -                          -                          

คงเหลือ 88,267,973.73 190,218,664.66 91,750,035.32 190,218,664.66

อตัราภาษีร้อยละ 20.00 20.00 20.00 20.00

จาํนวนภาษีเงินได้ 17,653,594.75 38,043,732.93 18,350,007.06 38,043,732.93

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ :

รายจ่ายทีเกณฑบ์ญัชีต่างจากเกณฑภ์าษี 178,140.65 132,715.63 178,140.65 132,715.63

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 251,507.80 (199,390.30) 251,507.80 (199,390.30)

ค่าใชจ่้ายหกัไดเ้พิม (25,761.07) (175,747.44) (25,761.07) (175,747.44)

อืนๆ 696,412.31 -                        -                          -                          

1,100,299.69 (242,422.11) 403,887.38 (242,422.11)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้แสดง

อยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 18,753,894.44 37,801,310.82 18,753,894.44 37,801,310.82

อตัราภาษีเงินไดที้แทจ้ริง 21.25 19.87                     20.44 19.87                       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562

ก่อนภาษีเงินได้
รายได(้ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได้
   สุทธิจากภาษีเงินได้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563

ก่อนภาษีเงินได้
รายได(้ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได้
   สุทธิจากภาษีเงินได้
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

17. เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน (หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

เจา้หนีการคา้ :

เจา้หนีการคา้ - บุคคลและกิจการอืน 6,424,404.58 6,005,625.91 6,424,404.58 5,505,621.71

6,424,404.58 6,005,625.91 6,424,404.58 5,505,621.71

เจา้หนีหมุนเวียนอืน :

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 16,762,266.95 6,261,944.14 16,743,483.62 5,997,386.85

เจา้หนีกรมสรรพากร -                        5,289,930.40 -                          5,000,830.04

ภาษีขายรอเรียกเก็บ 1,657,233.45 2,240,442.70 1,657,233.45 2,240,442.70

ภาษีหกั ณ ทีจ่ายรอนาํส่ง 1,393,106.61 4,059,317.85 1,393,106.61 4,058,657.84

อืน ๆ 5,337,035.02 7,157,304.41 4,119,738.90 7,051,082.07

25,149,642.03 25,008,939.50 23,913,562.58 24,348,399.50

รวม 31,574,046.61 31,014,565.41 30,337,967.16 29,854,021.21

18.  รายไดรั้บล่วงหนา้

(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

รายไดรั้บล่วงหนา้งานมอเตอร์โชว์ -                        140,886,007.42 -                          138,133,465.60

รายไดรั้บล่วงหนา้งานกิจกรรมอืนๆ 986,915.89 202,000.00 986,915.89 202,000.00

อืนๆ 5,451,184.75 135,445.99 451,184.75 135,445.99

รวม 6,438,100.64 141,223,453.41 1,438,100.64 138,470,911.59

19. หนีสินตามสญัญาเช่า

(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

หนีสินตามสญัญาเช่า (หมายเหตุ 24.3.5) 10,697,980.55 -                          

หกั  ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (5,264,513.84) -                          

สุทธิ 5,433,466.71 -                          

บริษทัไดท้าํสญัญาเช่าพืนทีสนามกบับริษทัทีเกียวขอ้งกนัแห่งหนึง เพือใชใ้นการดาํเนินการจดักิจกรรม  อายสุญัญาเช่าสินสุด

วนัที 14 พฤษภาคม 2567

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 และวนัที 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีภาระผกูพนัทีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขนัตาํตามสญัญาเช่า ดงันี

(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

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

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

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

หกั ดอกเบียจ่ายในอนาคตของสญัญาเช่าการเงิน (1,302,019.45) -                        -                          -                          

มูลค่าปัจจุบนัของหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 10,697,980.55 -                        10,697,980.55 -                          

20.  ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน

20.1 การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 

30 กนัยายน 2563 มีดงันี 

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม/งบ

การเงินเฉพาะกิจการ

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานตน้งวด 24,977,321.46

ตน้ทุนบริการงวดปัจจุบนั 1,412,391.18

ตน้ทุนดอกเบีย 285,601.50

ผลประโยชน์พนกังานทีจ่ายระหวา่งงวด (1,822,716.34)

กาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ (3,208,208.28)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานปลายงวด 21,644,389.52

20.2 ค่าใชจ่้ายผลประโยน์พนกังานทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน

2563 และ 2562 มีดงันี

(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562

ตน้ทุนขายและบริการ 263,542.35 300,147.76 790,626.69 3,291,869.65

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 27,125.04 31,011.52 81,375.12 322,805.63

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 275,330.29 233,930.73 825,990.87 2,670,118.79

รวม 565,997.68 565,090.01 1,697,992.68 6,284,794.07

สาํหรับงวดสามเดือน 

จาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่าย มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่าย

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือน 
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20.3 กาํไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนก่อนภาษีเงินได ้สาํหรับงวดเกา้เดือน

สินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 และ 2562 เกิดขึนจาก

30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2562

อตัราคิดลด (218,469.00) (342,564.00)

อตัราการขึนเงินเดือน 3,803,554.00 6,410,531.00

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 3,499.00 1,422,298.00

การปรับปรุงจากประสบการณ์ (380,375.72) 1,387,921.12

รวม 3,208,208.28 8,878,186.12

20.4 ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 และวนัที 31 ธนัวาคม 2562 ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ณ วนัทีรายงานของบริษทั (แสดงโดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั) ดงันี

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

อตัราคิดลด ร้อยละ 1.61 ร้อยละ 1.71

อตัราการเพิมขึนของเงินเดือน 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 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 5/2563  เมือวนัที 27 มีนาคม 2563  มีมติยกเลิกการอนุมติัจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2562

ทีมีการประชุมคณะกรรมการบริษทัไวค้รังที 2/2563  เมือวนัที 18 กมุภาพนัธ์ 2563  อยา่งไรก็ตามการประชุมคณะกรรมการ

บริษทัครังนีมีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากกาํไรสะสม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 (บางส่วนทีเหลือ) ใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้สามญั จาํนวน 600 ลา้นหุน้ อตัราหุน้ละ 0.08 บาท  เป็นจาํนวนเงิน 48 ลา้นบาท  โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล

แลว้ในวนัที 24 เมษายน 2563 ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดรั้บทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักล่าวแลว้จากการประชุมผูถื้อ

หุน้ประจาํปี 2563  เมือวนัที 7 กรกฏาคม 2563

21.2 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562  เมือวนัที 28 มีนาคม 2562  มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานส่วนที

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

จาํนวนเงิน 54 ลา้นบาท โดยบริษทัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักล่าวแลว้ในวนัที 19 เมษายน 2562 

22. กองทุนสาํรองเลียงชีพพนกังาน

บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนสาํรองเลียงชีพ สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงันี

(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562

กองทุนสาํรองเลียงชีพพนกังาน 1,087,325.00 1,023,626.00 3,285,183.00 2,950,476.00

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดเกา้เดือน 

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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23. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะของค่าใชจ่้ายทีสาํคญั สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงันี

(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562

การเปลียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป

และงานระหวา่งทาํ         (1,542,633.16) 681,654.76 (1,542,633.16) 681,654.76

วตัถุดิบใชไ้ป 3,647,348.90 5,079,190.71 3,647,348.90 5,079,190.71

ค่าจา้งทาํเพลท ตน้ฉบบั อาร์ตเวิร์ค และอืนๆ 4,693,001.62 6,435,125.43 4,693,001.62 6,435,125.43

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 41,156,486.86 39,015,480.41 41,156,486.86 39,015,480.41

ค่าเช่าและบริการสถานทีจดักิจกรรม 85,577,836.07 928,793.96 85,577,836.07 928,793.96

ค่าตกแต่งสถานทีจดักิจกรรม 22,280,660.00 1,079,105.52 22,280,660.00 1,079,105.52

ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 18,941,334.77 2,584,023.27 18,941,334.77 2,584,023.27

ค่าจา้งบุคคลภายนอกจดักิจกรรม 7,431,452.72 4,091,766.97 7,431,452.72 4,091,766.97

ค่าเสือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย 4,913,164.14 4,388,133.35 4,913,164.14 4,387,896.44

(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562

การเปลียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป

และงานระหวา่งทาํ         (2,863,600.81) 515,300.16 (2,863,600.81) 515,300.16

วตัถุดิบใชไ้ป 9,029,584.28 17,686,479.49 9,029,584.28 17,686,479.49

ค่าจา้งทาํเพลท ตน้ฉบบั อาร์ตเวิร์ค และอืนๆ 12,193,051.67 20,567,878.79 12,193,051.67 20,567,878.79

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 122,093,890.91 130,652,980.00 122,093,890.91 130,652,980.00

ค่าเช่าและบริการสถานทีจดักิจกรรม 89,901,312.12 113,334,399.30 87,687,788.84 113,334,399.30

ค่าตกแต่งสถานทีจดักิจกรรม 28,622,274.77 55,354,744.97 27,965,115.00 52,120,284.44

ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 26,214,108.69 27,262,672.37 26,151,521.15 26,322,308.62

ค่าจา้งบุคคลภายนอกจดักิจกรรม 17,304,534.97 24,995,023.08 12,342,827.21 24,995,023.08

ค่าเสือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย 15,324,371.14 12,481,824.01 15,323,827.00 12,481,161.21

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน
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24. รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั

24.1 ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทักบับุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั สรุปไดด้งันี

GPI Myanmar Co.,Ltd. บริษทัยอ่ย มีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั บริษทัทีเกียวขอ้งกนั มีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั

บริษทั ออโตเมทริคซ์ โซลูชนั จาํกดั บริษทัร่วม กรรมการร่วมกนั

บริษทั ทรูเอน็เนอร์จี จาํกดั บริษทัร่วม กรรมการร่วมกนั

กรรมการ / ผูถื้อหุน้ กรรมการ/ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั

ผูบ้ริหารสาํคญั บุคคลทีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน 

สงัการและควบคุมกิจการต่างๆ ของกิจการไมว่า่ทาง

ตรงหรือทางออ้ม     ทงันีรวมถึงกรรมการของบริษทั 

(ไม่วา่จะทาํหนา้ทีในระดบับริหารหรือไม่) 

ใหบ้ริการพืนทีจดังานแสดง และบริการสาธารณูโภค ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอืน

รับจา้งพิมพง์าน ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอืน

รับจา้งโฆษณา ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอืน

ใหบ้ริการจดัทาํ ART WORK ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอืน

ใหเ้ช่าพืนทีสาํนกังาน ตามราคาทีกาํหนดในสญัญา

รายไดบ้ริหารจดัการ ตามราคาทีกาํหนดในสญัญา

ค่าสิทธิการเช่าและค่าเช่าพืนทีจดักิจกรรม ตามราคาทีกาํหนดในสญัญา

ค่าจา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอืน

ค่าสถานทีและบริการสาํหรับจดัสมันา ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอืน

ชือบริษทัและบุคคลทีเกียวขอ้งกนั

รายการธุรกิจทีสาํคญั

ลกัษณะความสมัพนัธ์

นโยบายการกาํหนดราคา
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24.2 รายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายกบับุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนัทีมีสาระสาํคญั สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัท ี30 

กนัยายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี

(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562

รายไดค้่าบริการ :

GPI Myanmar Co., Ltd. -                         -                         -                         -                         

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 269,576.00 247,403.60 269,576.00 247,403.60

บริษทั ออโตเมทริคซ์ โซลูชนั จาํกดั 150,000.00 -                         150,000.00 -                         

รวม 419,576.00 247,403.60 419,576.00 247,403.60

รายไดอื้น :

GPI Myanmar Co., Ltd. -                         -                         26,000.00 194,102.26

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

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

รวม 112,500.00 112,500.00 138,500.00 306,602.26

ตน้ทุนบริการ :

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 881,357.89 1,034,053.96 881,357.89 1,034,053.96

ค่าใชจ่้ายในการขาย :

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 65,000.00 -                         65,000.00 -                         

ค่าตอบแทนทีจ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารสาํคญั

ค่าตอบแทนกรรมการ : 860,000.00 760,000.00 860,000.00 760,000.00

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร :

ผลประโยชน์ระยะสนั 6,680,076.00 7,768,000.00 6,680,076.00 7,768,000.00

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 234,990.49 285,876.60 234,990.49 285,876.60

6,915,066.49 8,053,876.60 6,915,066.49 8,053,876.60

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562

รายไดค้่าบริการ :

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

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 505,590.50 1,074,850.60 505,590.50 1,074,850.60

บริษทั ออโตเมทริคซ์ โซลูชนั จาํกดั 150,000.00 -                         150,000.00 -                         

รวม 655,590.50 1,074,850.60 3,289,140.50 1,168,347.20

รายไดอื้น :

GPI Myanmar Co., Ltd. -                         -                         287,116.66 801,584.51

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00

รวม 337,500.00 337,500.00 624,616.66 1,139,084.51

ตน้ทุนบริการ :

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 2,626,147.67 3,068,231.01 2,626,147.67 3,068,231.01

ค่าใชจ่้ายในการขาย :

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 130,000.00            170,000.00 130,000.00            170,000.00            

ค่าตอบแทนทีจ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารสาํคญั

ค่าตอบแทนกรรมการ : 2,920,000.00 2,200,000.00 2,920,000.00 2,200,000.00

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร :

ผลประโยชน์ระยะสนั 20,617,635.93 24,798,430.00 20,617,635.93 24,798,430.00

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 722,321.47 2,253,978.84 722,321.47 2,253,978.84

21,339,957.40 27,052,408.84 21,339,957.40 27,052,408.84

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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24.3  รายการในงบแสดงฐานะการเงิน

ยอดคงคา้งกบับุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนัทีมีสาระสาํคญั ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 และวนัที 31 ธนัวาคม 2562

สรุปไดด้งันี

(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

24.3.1 ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 

 ลูกหนีการคา้ :

 GPI Myanmar Co., Ltd. -                         -                         413,531.56 -                         

 บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 502,638.92 57,331.67 502,638.92 57,331.67

 บริษทั ออโตเมทริคซ์ โซลูชนั จาํกดั 160,500.00 -                         160,500.00 -                         

663,138.92 57,331.67 1,076,670.48 57,331.67

 ลูกหนีหมุนเวยีนอืน 

 GPI Myanmar Co., Ltd. -                         -                         1,097,555.44 3,465,702.28

 บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 2,894,035.00 1,186,360.71 2,894,035.00 1,186,360.71

2,894,035.00 1,186,360.71 3,991,590.44 4,652,062.99

  รวม 3,557,173.92 1,243,692.38 5,068,260.92 4,709,394.66

24.3.2 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลทีเกียวขอ้งกนั  

(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

 พนกังานบริษทั 325,708.00 508,308.00

 บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน กาํหนดชาํระคืนภายในระยะเวลา 2 ปี โดยหกัจากเงินเดือนและค่าจา้งรายเดือน และไม่คิด

 ดอกเบียตามเงือนไขสวสัดิการพนกังาน 

 รายการเคลือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวกบับุคคลทีเกียวขอ้งกนัระหวา่งงวดเกา้เดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2563 และ 

 2562 มีดงันี

(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2562

 ยอดคงเหลือตน้งวด 508,308.00 400,794.00

 ใหกู้ย้มืเพิม -                         140,000.00

 รับชาํระคืน (182,600.00) (305,694.00)

 ยอดคงเหลือปลายงวด 325,708.00 235,100.00

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

24.3.3 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (สิทธิการเช่า)

 บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

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

24.3.4 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้

 บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

 แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 12,664,729.77 -                         12,664,729.77 -                         

24.3.5 หนีสินตามสญัญาเช่า

 บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

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

25. ขอ้มูลเพมิเติมเกียวกบักระแสเงินสด

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ และยอดคงเหลือในธนาคาร  

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด  ประกอบขึนจากรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ดงันี

25.1 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดตน้งวด  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 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด มีรายละเอียดดงันี

(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2562

เงินสด 504,537.30 175,901.50 121,417.05 112,712.50

เงินฝากกระแสรายวนั 2,714,475.89 1,899,695.63 2,714,475.89 1,899,695.63

เงินฝากออมทรัพย์ 122,740,245.34 82,372,442.38 121,910,380.87 82,184,902.06

เงินฝากประจาํ 31,666.41 32,552.36 31,666.41 32,552.36

รวม 125,990,924.94 84,480,591.87 124,777,940.22 84,229,862.55

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน)

25.3 รายการไม่กระทบเงินสด สาํหรับงวดเกา้เดือน สินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2563  มีรายละเอียดดงันี

-  บริษทัโอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน(สินคา้บาร์เทอร์) จาํนวน 0.35 ลา้นบาท เป็นทีดิน อาคาร และอุปกรณ์

25.4 รายการไม่กระทบเงินสด สาํหรับงวดเกา้เดือน สินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2562  มีรายละเอียดดงันี

-  บริษทัซืออุปกรณ์และเครืองใชส้าํนกังานเป็นเงินเชือ จาํนวน 0.43 ลา้นบาท 

-  บริษทัซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนเป็นเงินเชือ จาํนวน 2.04 ลา้นบาท 

26. ภาระผกูพนัและหนีสินทีอาจเกิดขึน

26.1 บริษทัมีภาระผกูพนัทีตอ้งจ่ายในอนาคตเกียวกบัสญัญาเช่าและบริการหลายสญัญา ดงัต่อไปนี

(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

ถึงกาํหนดภายใน 1 ปี 4,243,133.88 9,302,497.58 4,243,133.88 9,302,497.58

ถึงกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 528,215.80 22,300.00 528,215.80 22,300.00

รวม 4,771,349.68 9,324,797.58 4,771,349.68 9,324,797.58

26.2 ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 และวนัที 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีหนีสินทีอาจเกิดขึนจากการใหธ้นาคารออกหนงัสือคาํประกนั

การใชไ้ฟฟ้า  กบัการไฟฟ้านครหลวง จาํนวน 0.31 ลา้นบาท  และการฝากส่งไปรษณียเ์ป็นรายเดือนกบับริษทั ไปรษณียไ์ทย 

จาํกดั จาํนวน 0.01 ลา้นบาท รวมจาํนวน 0.32 ลา้นบาท คาํประกนัโดยเงินฝากประจาํของบริษทั 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อนิเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

27. ขอ้มูลเกียวกบัการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงาน

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทั ทีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมาํเสมอ เพอืใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร

ให้กบัส่วนงาน  และประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทงันีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินการของบริษทัคือ กรรมการผูจ้ดัการของบริษทั

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานทีรายงาน สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงันี

(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขายและบริการ 415,573,302.73 8,811,805.94 11,289,424.40 11,345,877.94 6,793,814.00 13,557,753.10 433,656,541.13 33,715,436.98

ตน้ทุนขายและบริการ (163,742,763.56) (21,101,092.44) (9,468,444.61) (12,798,197.56) (8,112,801.81) (12,550,743.84) (181,324,009.98) (46,450,033.84)

กาํไร(ขาดทุน)ขนัตน้ 251,830,539.17 (12,289,286.50) 1,820,979.79 (1,452,319.62) (1,318,987.81) 1,007,009.26 252,332,531.15 (12,734,596.86)

รายไดอื้น 1,411,794.60 3,690,458.96

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (22,856,873.26) (6,506,759.60)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (28,610,408.15) (31,288,860.07)

ตน้ทุนทางการเงิน (111,049.88) -                        

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (763,423.65) -                        

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 201,402,570.81 (46,839,757.57)

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (18,287,980.00) 9,585,633.59

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 183,114,590.81 (37,254,123.98)

งบการเงินรวม

กิจกรรม สือโฆษณา และจาํหน่ายสิงพิมพ์ รับจา้งพมิพ์ รวม

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อนิเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขายและบริการ 426,987,349.92 600,015,394.79 31,686,012.58 39,196,852.14 16,600,321.96 40,273,941.36 475,273,684.46 679,486,188.29

ตน้ทุนขายและบริการ (203,194,521.98) (297,350,195.91) (35,919,270.60) (46,151,094.39) (19,533,816.16) (35,252,995.70) (258,647,608.74) (378,754,286.00)

กาํไร(ขาดทุน)ขนัตน้ 223,792,827.94 302,665,198.88 (4,233,258.02) (6,954,242.25) (2,933,494.20) 5,020,945.66 216,626,075.72 300,731,902.29

รายไดอื้น 8,085,006.33 10,595,782.02

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (44,270,242.69) (40,761,329.16)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (89,315,159.34) (85,663,494.36)

ตน้ทุนทางการเงิน (167,781.89) -                        

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (3,482,061.59) -                        

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 87,475,836.54 184,902,860.79

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (18,753,894.44) (37,801,310.82)

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 68,721,942.10 147,101,549.97

กิจกรรม สือโฆษณา และจาํหน่ายสิงพิมพ์ รับจา้งพมิพ์ รวม

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน

งบการเงินรวม
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อนิเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขายและบริการ 415,552,043.03 8,811,805.94 11,289,424.40 11,345,877.94 6,793,814.00 13,557,753.10 433,635,281.43 33,715,436.98

ตน้ทุนขายและบริการ (161,360,053.43) (21,101,092.44) (11,851,154.74) (12,798,197.56) (8,112,801.81) (12,550,743.83) (181,324,009.98) (46,450,033.83)

กาํไร(ขาดทุน)ขนัตน้ 254,191,989.60 (12,289,286.50) (561,730.34) (1,452,319.62) (1,318,987.81) 1,007,009.27 252,311,271.45 (12,734,596.85)

รายไดอื้น 1,759,936.77 3,768,811.28

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (22,856,885.54) (6,506,777.20)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (28,314,546.12) (31,077,947.09)

ตน้ทุนทางการเงิน (111,049.88) -                        

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 202,788,726.68 (46,550,509.86)

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (18,287,980.00) 9,585,633.59

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 184,500,746.68 (36,964,876.27)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กิจกรรม สือโฆษณา และจาํหน่ายสิงพิมพ์ รับจา้งพมิพ์ รวม
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อนิเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขายและบริการ 420,877,359.72 591,893,865.67 31,686,012.58 39,196,852.14 16,600,321.96 40,367,437.96 469,163,694.26 671,458,155.77

ตน้ทุนขายและบริการ (197,618,713.27) (286,013,418.19) (35,919,270.60) (46,151,094.39) (19,533,816.16) (35,346,492.29) (253,071,800.03) (367,511,004.87)

กาํไร(ขาดทุน)ขนัตน้ 223,258,646.45 305,880,447.48 (4,233,258.02) (6,954,242.25) (2,933,494.20) 5,020,945.67 216,091,894.23 303,947,150.90

รายไดอื้น 8,371,327.49 11,281,090.31

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (43,811,489.08) (39,820,965.41)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (88,733,915.43) (85,188,611.14)

ตน้ทุนทางการเงิน (167,781.89) -                        

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 91,750,035.32 190,218,664.66

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (18,753,894.44) (37,801,310.82)

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 72,996,140.88 152,417,353.84

กิจกรรม สือโฆษณา และจาํหน่ายสิงพิมพ์ รับจา้งพมิพ์ รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

28. มูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงิน

เนืองจากสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสันหรือมีอตัราดอกเบียใกลเ้คียงกบัอตัรา

ดอกเบียในตลาด   กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตาม

บญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 มีดงัต่อไปนี

(หน่วย : บาท)

มูลค่ายติุธรรม

มูลค่ายติุธรรมผา่น ราคาทุน รวม

กาํไรหรือขาดทุน ตดัจาํหน่าย

สินทรัพยท์างการเงิน :

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -                        125,990,924.94 125,990,924.94 125,990,924.94

เงินลงทุนในเงินฝากประจาํ -                        200,049,621.70 200,049,621.70 200,049,621.70

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน -                        49,027,927.28 49,027,927.28 49,027,927.28

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 728,673.13           -                        728,673.13 728,673.13

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว -                        325,708.00 325,708.00 325,708.00

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 728,673.13           375,394,181.92 376,122,855.05 376,122,855.05

หนีสินทางการเงิน :

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน -                        31,574,046.61 31,574,046.61 31,574,046.61

รวมหนีสินทางการเงิน -                        31,574,046.61 31,574,046.61 31,574,046.61

มูลค่ายติุธรรม

มูลค่ายติุธรรมผา่น ราคาทุน รวม

กาํไรหรือขาดทุน ตดัจาํหน่าย

สินทรัพยท์างการเงิน :

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -                        124,777,940.22 124,777,940.22 124,777,940.22

เงินลงทุนในเงินฝากประจาํ -                        200,049,621.70 200,049,621.70 200,049,621.70

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน -                        50,088,570.30 50,088,570.30 50,088,570.30

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 728,673.13           0.00 728,673.13 728,673.13

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวบุคคลทีเกียวขอ้งกนั -                        325,708.00 325,708.00 325,708.00

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 728,673.13           375,241,840.22 375,970,513.35 375,970,513.35

หนีสินทางการเงิน :

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน -                        30,337,967.16 30,337,967.16 30,337,967.16

รวมหนีสินทางการเงิน -                        30,337,967.16 30,337,967.16 30,337,967.16

งบการเงินรวม ณ วนัที 30 กนัยายน 2563

มูลค่าตามบญัชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563

มูลค่าตามบญัชี
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

กลุ่มบริษทัมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งันี

- สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสัน ไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหนีและ

เจา้หนี แสดงมูลค่ายตุิธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

- เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืทีมีดอกเบียในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบียในตลาดแสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่า

ตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

- มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนคาํนวณโดยประเมินและพจิารณาจากการ

เปลียนแปลงในฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการทีถูกลงทุนรวมถึงปัจจยัอืนๆ ซึงสรุปไดว้า่ราคาทุนของ

เงินลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวไดส้ะทอ้นมูลค่ายติุธรรมแลว้

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชนัของมูลค่ายตุิธรรม

29. การบริหารจดัการทุน

วตัถุประสงคข์องบริษทัในการบริหารทางการเงิน คือ การดาํรงไวซึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนือง และการดาํรง

ไวซึ้งโครงสร้างของทุนทีเหมาะสม 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 และวนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีอตัราส่วนหนีสินรวมต่อทุน สรุปไดด้งันี

30 กนัยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธันวาคม 2562

อตัราส่วนหนีสินรวมต่อ

ส่วนของผูถ้ือหุน้(เท่า) 0.10 0.26 0.09 0.25

30. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

-  ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 10/2563 เมือวนัที 8 กนัยายน 2563 อนุมติัใหบ้ริษทัใหค้วามช่วยเหลือทางการ

เงินแก่บริษทั ทรูเอน็เนอร์จี จาํกดั (บริษทัร่วม) วงเงินไม่เกิน 25 ลา้นบาท อตัราดอกเบียร้อยละ 7 ต่อปี กาํหนดคืนภายใน

วนัที 20 ตุลาคม 2564  โดยบริษทัใหเ้งินกูย้มืแก่บริษทัร่วมดงักล่าวแลว้ จาํนวน 20 ลา้นบาท ณ วนัทีทาํสัญญา 

(วนัที 20 ตุลาคม 2563)

-  ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 11/2563 เมือวนัที 11 พฤศจิกายน 2563 อนุมติัใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลระหวา่ง

กาลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จาํนวน 600 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท เป็นเงิน 18 ลา้นบาท

โดยบริษทัจะจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัที 1 ธันวาคม 2563

30. การอนุมตัิขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนีไดรั้บการอนุมติัจากกรรมการผูมี้อาํนาจใหเ้ผยแพร่ในวนัที 11 พฤศจิกายน 2563                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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