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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
(มหาชน) และบริษทัย่อย (‘‘กลุ่มบริษทั’’) และของเฉพาะบริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)      
(‘’บริษทั’’) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563  งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้
ถือหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงิน
สดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมาย
เหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั กรังด์ปรีซ์ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และผลการด าเนินงานรวม และผลการด าเนินงาน
เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจ้า 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภา
วิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและขา้พเจา้ไดป้ฏิบติั
ตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี
ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า 
ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี ้
 
การรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการ และวิธีการตรวจสอบท่ีส าคญั มีดงัน้ี (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)  
เน่ืองจากบริษัทมีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลักหลายประเภท ทั้ งรายได้จากการขาย และรายได้จากการ
ให้บริการ ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5.1 ซ่ึงอาจเกิดความผิดพลาดจากการรับรู้รายได้
ในส่วนของรายไดจ้ากการใหบ้ริการแต่ละประเภท มีจุดรับรู้รายไดท่ี้แตกต่างกนั และเป็นรายไดส่้วนใหญ่ จึงมีความ
เส่ียงท่ีบริษทัไดรั้บขอ้มูล และรับรู้ซ่ึงรายไดไ้ม่ถูกตอ้ง ดงันั้นขา้พเจา้จึงพิจารณาเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
  
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการของบริษทั โดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได้  

โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ท าความเขา้ใจ และเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ี

บริษทัออกแบบไว ้

• สุ่มตรวจสอบสัญญาและเอกสารประกอบรายการระหว่างปี และช่วงใกล้ส้ินรอบระยะเวลาบญัชี เพื่อ

ตรวจสอบการเกิดขึ้นจริงของรายการและความถูกตอ้งของการบนัทึกรายการว่าเป็นไปตามนโยบายการ

รับรู้รายไดข้องบริษทั 

• สอบทานใบลดหน้ีท่ีบริษทัออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกย่อย  เพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีขึ้นของรายการตลอด

รอบระยะเวลาโดยเพาะรายการบญัชีท่ีผา่นใบส าคญัทัว่ไป 

• ตรวจสอบเอกสารเก่ียวกบัการให้ส่วนลดท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อ านาจ สุ่มทดสอบกบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

และทดสอบความถูกตอ้งในการค านวณ 

 
 
 
 
 
 



- 3 - 
 
ข้อมูลอ่ืน 
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงขา้พเจา้
ไดรั้บก่อนวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี และขอ้มูลอ่ืนในรายงานประจ าปีส่วนท่ีเหลือ ซ่ึงคาดว่าจะถูกเตรียมให้
ขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้
ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่าน
และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
 
หากในการปฏิบติังานขา้งตน้ต่อขอ้มูลอ่ืนท่ีขา้พเจา้ไดรั้บก่อนวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี ขา้พเจา้สรุปไดว้่า
ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งรายงานขอ้เทจ็จริงนั้น ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่
พบวา่มีเร่ืองดงักล่าวท่ีตอ้งรายงาน 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณา
ว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และ
การใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุด
ด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่าง
สมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า
รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของข้าพเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชีขา้พเจ้าไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจ
เก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูล
ท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผู ้บริหารจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ ว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ี
อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงาน
ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งหรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของ 
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ขา้พเจา้ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยุด
การด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง
การเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท า
ใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการ
ก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่
เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัใน
ระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพนัธ์ทั้ งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้
ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญมากท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ
เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงาน
ของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
 

 
(นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  8125 

 
วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2564 



(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 50,856,377.66 147,582,925.18 49,652,633.08 146,737,504.96

เงินลงทุนชวัคราว -                    357,201,913.58 -                    357,201,913.58

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอนื 8 45,077,383.42 43,162,643.45 46,534,104.71 45,528,891.20

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัร่วม 6.3.2 20,000,000.00 -                    20,000,000.00 -                    

สินคา้คงเหลือ 9 7,493,003.25 7,809,497.02 7,493,003.25 7,809,497.02

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอนื 10 200,049,621.70 -                    200,049,621.70 -                    

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 323,476,386.03 555,756,979.23 323,729,362.74 557,277,806.76

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

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

เงินลงทุนระยะยาวอนื -                    187,292,014.11 -                    187,292,014.11

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอนื 11 593,265.97 -                    593,265.97 -                    

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                    -                    -                    1,602,500.00

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 247,278,613.22 251,959,900.00 -                    

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลทีเกียวขอ้งกนั 6.3.3 271,449.00 508,308.00 271,449.00 508,308.00

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 14 32,239,860.10 32,239,860.10 32,239,860.10 32,239,860.10

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 180,096,379.60 184,484,774.16 180,093,509.64 184,480,956.63

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 16.1 15,370,257.69 -                    15,370,257.69 -                    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 10144933.28 8,877,779.41 10,144,933.28 8,877,779.41

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18.1 3,287,776.86 4,366,431.00 3,287,776.86 4,366,431.00

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอนื 988,587.24 2,962,590.19 988,587.24 2,962,590.19

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 490,594,422.96 421,055,056.97 495,272,839.78 422,653,739.44

รวมสินทรัพย์ 814,070,808.99 976,812,036.20 819,002,202.52 979,931,546.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินนีไดรั้บการอนุมตัิจากทีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ครังที …......................เมือวนัที …….............................................

ขอรับรองว่ารายการขา้งตน้เป็นความจริงและถูกตอ้งทุกประการ

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

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

        (นายอโณทยั   เอยีมลาํเนา)                 (นายพีระพงศ ์  เอยีมลาํเนา)
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งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(หน่วย : บาท)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอนื 19 31,930,988.87 31,014,565.41 25,914,393.10 29,854,021.21

รายไดรั้บล่วงหนา้ 20 1,217,720.49 141,223,453.41 1,217,720.49 138,470,911.59

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 16.2 5,264,513.84 -                    5,264,513.84 -                    

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 716,006.86 2,282,300.36 716,006.86 2,282,300.36

รวมหนีสินหมุนเวียน 39,129,230.06 174,520,319.18 33,112,634.29 170,607,233.16

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่า 16.2 5,433,466.71 -                    5,433,466.71 -                    

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน

สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 21.1 21,239,586.56 24,977,321.46 21,239,586.56 24,977,321.46

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 26,673,053.27 24,977,321.46 26,673,053.27 24,977,321.46

รวมหนีสิน 65,802,283.33 199,497,640.64 59,785,687.56 195,584,554.62

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 22 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 22,129,984.00 51,297,178.66 33,220,765.79 58,351,242.41

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้ 142,792.49 21,467.73 -                    -                    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 748,268,525.66 777,314,395.56 759,216,514.96 784,346,991.58

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 814,070,808.99 976,812,036.20 819,002,202.52 979,931,546.20

        (นายอโณทยั   เอยีมลาํเนา)                 (นายพีระพงศ ์  เอยีมลาํเนา)

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

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



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขายและบริการ 509,410,898.08 719,331,900.38 503,199,953.65 711,303,867.86

ตน้ทุนขายและบริการ (299,751,119.10) (430,680,567.28) (294,174,671.99) (419,110,107.47)

กําไรขันต้น 209,659,778.98 288,651,333.10 209,025,281.66 292,193,760.39

รายไดอื้น 2,592,114.51 2,824,568.32 2,886,447.84 3,536,629.15

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (51,598,788.52) (49,610,132.72) (51,140,036.80) (48,612,531.77)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (117,185,641.25) (122,701,053.17) (117,948,002.22) (121,965,214.82)

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 43,467,463.72 119,164,715.53 42,823,690.48 125,152,642.95 

รายไดท้างการเงิน 6,756,407.60 11,730,476.67 6,755,612.10 11,730,453.79

ตน้ทุนทางการเงิน (278,831.77) -                      (278,831.77) -                      

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย (4,681,286.78) -                      -                      -                      

กําไรก่อนภาษเีงินได้ 45,263,752.77 130,895,192.20 49,300,470.81 136,883,096.74

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18.3 (11,172,123.85) (28,179,030.55) (11,172,123.85) (28,179,030.55)

กําไรสําหรับปี 34,091,628.92 102,716,161.65 38,128,346.96 108,704,066.19

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 121,324.76 15,447.81 -                      -                      

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี 121,324.76 15,447.81 -                      -                      

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 18.4 2,741,165.42 5,153,887.20 2,741,165.42 5,153,887.20

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี 2,741,165.42 5,153,887.20 2,741,165.42 5,153,887.20

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 36,954,119.10 107,885,496.66 40,869,512.38 113,857,953.39

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 34,091,628.92 102,716,161.65 38,128,346.96 108,704,066.19

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                      -                      -                      -                      

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 36,954,119.10 107,885,496.66 40,869,512.38 113,857,953.39

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                      -                      -                      -                      

กําไรต่อหุ้น

กาํไรตอ่หุ้นขนัพนืฐาน 0.06                     0.17                     0.06                     0.18                     

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

        ( นายอโณทยั   เอียมลาํเนา )                (นายพรีะพงศ ์  เอียมลาํเนา)

- 3 -

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ ทุน ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน องคป์ระกอบอืน รวม

ทีออก มูลค่า จากการจ่าย  จดัสรร ยงัไม่ได้ ของ ส่วนของ

และ หุ้น โดยใชหุ้้น แลว้ จดัสรร ส่วนของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น

ชาํระแลว้ สามญั เป็นเกณฑ์ ผลต่างจาก

การแปลงค่า

งบการเงิน

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

เงินปันผล 23.2 (113,999,981.00) (113,999,981.00)

กาํไรสาํหรับปี 102,716,161.65 102,716,161.65 

กาํไรเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี 5,153,887.20 15,447.81 5,169,335.01

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 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 23.1 (65,999,989.00) (65,999,989.00)

กาํไรสาํหรับปี 34,091,628.92 34,091,628.92

กาํไรเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี 2,741,165.42 121,324.76 2,862,490.18

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 300,000,000.00 285,434,649.17 110,561,100.00 30,000,000.00 22,129,984.00 142,792.49 748,268,525.66

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

(นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)

- 4 -

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม

กาํไร(ขาดทุน)สะสม



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ ทุนทีออก 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 23.2 (113,999,981.00) (113,999,981.00)

กาํไรสาํหรับปี 108,704,066.19 108,704,066.19

กาํไรเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี 5,153,887.20       5,153,887.20       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 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 23.1 (65,999,989.00) (65,999,989.00)

กาํไรสาํหรับปี 38,128,346.96 38,128,346.96

กาํไรเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี 2,741,165.42 2,741,165.42

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 300,000,000.00 285,434,649.17 110,561,100.00 30,000,000.00 33,220,765.79 759,216,514.96

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

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

(นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)

- 5 -

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 34,091,628.92 102,716,161.65 38,128,346.96 108,704,066.19

รายการปรับปรุง

ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลง

มูลค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 433,419.02 416,579.81 433,419.02 416,579.81

หนีสูญ 748,823.74 877,951.89           748,823.74 877,951.89

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 

(2562:ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ(กลบัรายการ)) 141,548.97 (8,034,552.39) 141,548.97 (8,034,552.39)

ประมาณการรับคืนสินคา้(กลบัรายการ) (1,019,131.48) 249,086.01 (1,019,131.48) 249,086.01

ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้ลดลง (69,717.60) 159,457.32           (69,717.60) 159,457.32

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 4,681,286.78        -                       -                       -                       

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 135,407.16           3,358,826.87        1,737,907.16 3,358,826.87

ค่าเสือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย 20,291,386.21 16,460,746.00 20,290,438.64 16,459,857.18

(กาํไร)ขาดทุนจากการขาย/ตดัจา่ยทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (38,408.74) 48,871.00 (38,408.74) 48,871.00

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจา่ย -                       999,243.75 -                       999,243.75

ผลต่างจากการปรับลดค่าเช่า 217,764.71 -                       217,764.71 -                       

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (129,611.54) 3,190.27 (129,611.54) 3,190.27 

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าของ

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน(กลบัรายการ) (122,889.10) 5,678.53 (122,889.10) 5,678.53 

ประมาณการผลประโยชน์พนกังาน 2,249,525.21 6,849,884.05 2,249,525.21 6,849,884.05

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 278,831.77           -                       278,831.77           -                       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11,172,123.85 28,179,030.55 11,172,123.85 28,179,030.55

73,061,987.88 152,290,155.31 74,018,971.57 158,277,171.03

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน(เพมิขึน)ลดลง (2,730,345.35) 46,775,335.51 (1,820,818.89) 46,469,422.92

สินคา้คงเหลือ(เพมิขึน)ลดลง 386,211.37 2,286,732.86 386,211.37 2,286,732.86

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน(เพมิขึน)ลดลง 697,500.80 (278,995.99) 697,500.80 (278,995.99)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืนเพมิขึน(ลดลง) (918,785.09) (7,370,698.01) (5,774,836.66) (8,152,037.52)

รายไดรั้บล่วงหนา้เพมิขึน(ลดลง) (140,005,732.92) (4,836,951.26) (137,253,191.10) (5,347,675.61)

ประมาณการผลประโยชน์พนกังานเพมิขึน(ลดลง) (2,560,803.34) (504,864.65) (2,560,803.34) (504,864.65)

เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (72,069,966.65) 188,360,713.77 (72,306,966.25) 192,749,753.04

จ่ายภาษีเงินได้ (12,345,054.56) (37,008,309.42) (12,345,054.56) (37,008,309.42)

เงนิสดสุทธไิด้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน (84,415,021.21) 151,352,404.35 (84,652,020.81) 155,741,443.62

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

    (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)

- 6 -

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน(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 (99,650,840.98) 186,563,340.98 (99,650,840.98)

เงินสดจ่ายเงินให้กูย้มืระยะสนัแก่บริษทัร่วม (20,000,000.00) -                       (20,000,000.00) -                       

เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       (1,602,500.00)

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

เงินสดจ่ายเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลทีเกียวขอ้งกนั -                       (600,000.00) -                       (600,000.00)

เงินสดรับคืนเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลทีเกียวขอ้งกนั 236,859.00 492,486.00 236,859.00 492,486.00

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 487,198.59 -                       487,198.59 -                       

เงินสดจ่ายซือทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (12,298,925.61) (63,780,547.36) (12,298,925.61) (63,775,841.02)

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (1,881,605.89) -                       (1,881,605.89) -                       

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,798,702.00) (6,536,533.00) (2,798,702.00) (6,536,533.00)

เงนิสดสุทธไิด้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน 55,500,556.95 (160,383,588.57) 55,500,556.95 (161,981,382.23)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

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

จ่ายเงินปันผล (65,999,989.00) (113,999,981.00) (65,999,989.00) (113,999,981.00)

เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (67,499,989.00) (113,999,981.00) (67,499,989.00) (113,999,981.00)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพมิขึน 121,324.76 15,447.81 -                       -                       

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน(ลดลง)สุทธิ (96,293,128.50) (123,015,717.41) (96,651,452.86) (120,239,919.61)

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

ปรับปรุงผลกระทบจากอตัราแลกเปลียน (433,419.02) (416,579.81) (433,419.02) (416,579.81)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 50,856,377.66 147,582,925.18 49,652,633.08 146,737,504.96

การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบักระแสเงินสดเพมิเติม ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

    (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

- 7 -



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

1. ข้อมูลทวัไป

1.1    การจดทะเบียน :

บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) "บริษทั"  เป็นนิติบุคคลทีจดัตงัขึนในประเทศไทย เมือวนัที 

30 เมษายน 2525 และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมือวนัที 1 ธนัวาคม 2560  

สถานประกอบการ:

สาํนกังานใหญ ่ 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.  ธุรกิจใหบ้ริการพนืทีจดังานแสดงรถยนตแ์ละสินคา้ทีเกียวขอ้งกบัยานยนต ์และจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด

2.  ธุรกิจใหบ้ริการโฆษณาในสือสิงพิมพ ์โฆษณาสือโทรทศัน์และเวบ็ไซต ์

3.  ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายหนงัสือ   

4.  ธุรกิจรับจา้งพิมพ์

ผูถื้อหุน้รายใหญ ่:   

กลุ่มเอียมลาํเนา โดยถือหุน้ในอตัราร้อยละ 60.19  (2562 : ร้อยละ 60.65)

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ทีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ ่อาจนาํมา

ซึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั   ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบ

หนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนีสินและหนีสินทีอาจเกิด

ขึนอยา่งต่อเนือง ทงันี ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมือสถานการณ์มีการเปลียนแปลง

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 เกณฑก์ารถือปฏิบติั

งบการเงินนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกาํหนดในพระราชบญัญตัิวิชาชีพ พ.ศ. 2547 และการแสดงรายการ

ในงบการเงินนีไดท้าํขึนเพือใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

ที สธ. 6/2562 เรืองแบบงบการเงินสาํหรับบริษทัหลกัทรัพย ์(ฉบบัที 3) ลงวนัที 8 มกราคม 2562
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บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

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

 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงิน

ฉบบัภาษาไทยนี

งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอืนในนโยบายการบญัชี

2.2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม

ในการจดัทาํงบการเงินรวมสาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย  งบการเงินของบริษทั กรังดป์รีซ์ -

อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) ซึงเป็นบริษทัใหญ ่ โดยเขา้ถือหุน้ในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย ดงันี

ประเภทธุรกิจ ความสัมพนัธ์

2563 2562

บริษทัยอ่ย :

GPI Myanmar Co., Ltd. 100.00 100.00 บริษทัยอ่ย, ผูถื้อหุน้

ควบคุมโดยกรรมการ

บริษทัร่วม :

บริษทั ออโตเมทริคซ์ โซลูชนั จาํกดั 48.99    -         บริษทัร่วม

-         

บริษทั ทรูเอน็เนอร์จี จาํกดั 25.45    ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า  บริษทัร่วม

บริษทัยอ่ย :

ก. บริษทันาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตงัแต่วนัทีบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึง

วนัทีบริษทัสินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนนั  

ข. งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึนโดยใชน้โยบายการบญัชีทีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั

ค. ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัทีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมนีแลว้

ง. ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม  คือ  จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนทีไม่ไดเ้ป็นของ

บริษทั  และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวม   และส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

บริษทัร่วม

บริษทัร่วมเป็นกิจการทีบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั โดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกียวกบันโยบายทางการเงิน

และการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัทีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว
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 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)

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

ใหบ้ริการพนืทีจดังานแสดง

รถยนตแ์ละสินคา้ทีเกียวขอ้ง

กบัยานยนต์

เป็นตลาดกลางซือขายสินคา้

และบริการทางสือ

อิเลก็ทรอนิกส์ผา่นระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

อตัราการถือหุน้

ร้อยละ



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก.     มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง

(ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบัซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 

1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั  มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึนเพือใหมี้เนือหาเท่าเทียม

กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ  โดยส่วนใหญเ่ป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเกียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี  และ

การใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน    การนาํมาตรฐานการรายงาน ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันีไม่มีผลกระทบ

อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั    อยา่งไรกต็าม   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึงไดมี้การเปลียน

แปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน

ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที 32 การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที 16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบบัที 19 การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเครืองมือทางการ

เงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน   ลกัษณะของกระแสเงินสดตาม

สญัญาและแผนธุรกิจของกิจการ  (Business Model)  หลกัการเกียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครืองมือทางการเงินโดยใช้

แนวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน   และหลกัการเกียวกบัการบญัชีป้องกนัความเสียง รวมถึงการแสดงรายการ

และการเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน

การนาํมาตรฐานกลุ่มนีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปนี

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต - กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนต่อสินทรัพยท์างการเงินโดย

ไม่จาํเป็นตอ้งรอใหเ้หตุการณ์ทีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึนก่อน   กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผอืผล

ขาดทุนทีคาดวา่จะเกิดขึนตลอดอายสุาํหรับลูกหนีการคา้     โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้วา่การรับรู้รายการผล

ขาดทุนดา้นเครดิต  ขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัใหม้ีการปรับปรุงกาํไรขาดทุนในปีทีถือปฏิบติั
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(ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 เรือง สญัญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 เรือง สญัญาเช่า  และการตีความมาตรฐาน

บญัชีทีเกียวขอ้ง มาตรฐานฉบบันีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า  การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้

มูลของสญัญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนีสินสาํหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 

12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนนัมีมูลค่าตาํ

การบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปลียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประ

เภทสญัญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีมาถือปฏิบติัครังแรกโดยปรับปรุงกบั

กาํไรสะสม ณ วนัที 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ

ผลสะสมของเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 4

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับทางเลือกเพมิเติมทางบัญชีเพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบตัิทางการบญัชี เรือง  มาตรการผอ่นปรนชวัคราวสาํหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีเพือ

รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พอืลดผล

กระทบในบางเรืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั      และเพอืใหเ้กิดความชดัเจนในวิธีปฏิบตัิทาง

บญัชีในช่วงเวลาทียงัมีความไม่แน่นอนเกียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมือวนัที 22 เมษายน 2563 และมีผลบงัคบัใชส้าํหรับการจดัทาํ

งบการเงินของกลุ่มบริษทัทีมีรอบระยะเวลารายงานสินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัที 1 มกราคม 2563  ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2563

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชวัคราวสาํหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีดงัต่อไปนี

  -    เลือกทีจะไม่นาํการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้หเ้ช่า (ถา้มี)  มาถือเป็นการเปลียนแปลงสญัญาเช่า  โดยทยอยปรับลดหนีสิน

ตามสญัญาเช่าทีครบกาํหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนทีไดส่้วนลด    พร้อมทงักลบัรายการค่าเสือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการ

ใชแ้ละดอกเบียจากหนีสินตามสัญญาเช่าทียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสดัส่วนของค่าเช่าทีลดลง และบนัทึกผลต่างทีเกิดขึน

ในกาํไรหรือขาดทุน

  -    เลือกทีจะไม่นาํสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่าตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 36 เรือง การดอ้ยค่า

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

 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลังวนัท ี1 มกราคม 2564

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงซึง 

จะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที  1 มกราคม 2564  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง  หรือจดัใหมี้ขึนเพือใหมี้เนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วน

ใหญเ่ป็นการอธิบาย ใหช้ดัเจนเกียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบตัิทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปีทีเริมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั

4. ผลสะสมจากการเปลยีนแปลงนโยบายการบัญชีเนืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ 

ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงิน  และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัในระหวา่งปีปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปลียน

แปลงโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัที 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน :

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

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน :

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

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

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 2,962,590.19 (1,367,942.83) 1,594,647.36

หนีสินไม่หมุนเวียน :

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

 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)
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ผลกระทบจาก

มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงินฉบบัที 16

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



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน :

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

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน :

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

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

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 2,962,590.19 (1,367,942.83) 1,594,647.36

หนีสินไม่หมุนเวียน :

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

สญัญาเช่า

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16  มาถือปฏิบติัครังแรก  กลุ่มบริษทัรับรู้หนีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับสัญญาเช่าทีเคยจดั

ประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าทีเหลืออยู ่   คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียเงินกูย้มืส่วนเพมิ

ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที 1 มกราคม 2563  สาํหรับสญัญาเช่าทีเคยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าเงินทุน   กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสิน

ทรัพยแ์ละหนีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิม ก่อนวนัทีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัครังแรก

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม/

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ

ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าทีเปิดเผย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 3,000,000.00

บวก   ภาระผูกพนัจากการต่ออายขุองสัญญาเช่า 12,000,000.00

หกั     ดอกเบียจ่ายรอตดับญัชี (2,183,176.10)

หนีสินตามสัญญาเช่าเพมิขึนจากการนาํมาตรฐานการรายงาน    

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

มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงินฉบบัที 16

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

 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัครังแรก ณ วนัที 

1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งันี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม/

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ

ส่วนปรับปรุงทีดิน 2,455,657.49

เครืองตกแต่ง ติดตงัและเครืองใชส้าํนกังาน 294,495.79

รวมราคาทุน 2,750,153.28

หกั  ค่าเสือมราคาสะสม (301,326.95)

สุทธิ 2,448,826.33

กลุ่มเครืองมือทางการเงิน

กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงินมาถือปฏิบตัิในระหวา่งงวดปัจจุบนัโดยกลุ่มบริษทัได้

เลือกไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบตน้ปี 2563 จากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีเนืองจากการนาํมาตรฐานเหล่านีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งันี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

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

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน -                       357,201,913.58 357,201,913.58

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

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

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน -                       187,292,014.11 187,292,014.11
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ผลกระทบจาก

มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงินฉบบัที 9

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

 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

5. สรุปนโยบายการบญัชีทีสําคญั

5.1 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย

ก. รายไดจ้ากการใหบ้ริการพนืทีจดังานแสดงสินคา้ รับรู้เมือใหบ้ริการเสร็จ โดยวิธีเสน้ตรงตามระยะเวลาการใหบ้ริการหลงัจาก

หกัส่วนลดแลว้

ข. รายไดจ้ากการบริการจดักิจกรรม รับรู้เมือใหบ้ริการเสร็จ   กรณีการจดักิจกรรมทีมีระยะเวลานานจะรับรู้ตามวิธีอตัราส่วนของ

งานทีทาํเสร็จ

ค. รายไดบ้ริการโฆษณาสือสิงพิมพรั์บรู้เมือมีการวางจาํหน่าย  รายไดบ้ริการโฆษณาสือโทรทศัน์  และเวบ็ไซตรั์บรู้ตามระยะเวลา

ทีโฆษณาออกอากาศแลว้

ง. รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับจา้งพิมพ ์ รับรู้เมือใหบ้ริการเสร็จ

จ. รายไดจ้ากการขายสินคา้ รับรู้เมือบริษทัไดโ้อนความเสียง และผลตอบแทนทีเป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บั

ผูซื้อแลว้   รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้หลงัจากหกัสินคา้รับคืนและส่วนลดแลว้   กรณีการขายทีมี

เงอืนไขในการรับคืนสินคา้ภายในระยะเวลาทีกาํหนด บริษทัจะบนัทึกประมาณการรับคืนสินคา้ ณ วนัสินรอบระยะเวลาบญัชี  

ฉ. รายไดจ้ากการบริการอืน รับรู้เมือการใหบ้ริการแลว้เสร็จ

ช. รายไดด้อกเบียรับ  

รายไดด้อกเบียรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบียทีแทจ้ริง โดยจะนาํมูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพยท์างการเงินมาคูณ

กบัอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินทีเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตในภายหลงั ทีจะนาํมูลค่าตามบญัชีสุทธิของ

สินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน) มาคูณกบัอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง

ซ. รายไดอื้นและค่าใชจ่้าย  รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง

ฌ รายไดเ้งินปันผล เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล

5.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  หมายถึง  เงินสด  และเงินฝากธนาคาร  และเงินลงทุนระยะสนัทีมีความคล่องสูงซึงถึงกาํหนด

จ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นบัจากวนัทีนาํฝากและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้

5.3 สินคา้คงเหลือ

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่า   สินคา้สาํเร็จรูปแสดงมูลค่าในราคาทุนโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  ส่วนตน้ทุนของวตัถุดิบ  และวสัดุสินเปลืองแสดงมูลค่าในราคาทุนโดยใชว้ิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั ตน้ทุนสินคา้ประ

กอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ  ตน้ทุนการผลิตทีใชใ้นการแปลงสภาพวตัถุดิบทางตรงใหเ้ป็นสินคา้สาํเร็จรูปโดย  การปันส่วนของค่าใช้

จ่ายการผลิตคงทีจะคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ

5.4 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม

ก. เงินลงทุนในบริษทัร่วมทีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย

ข. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผอืการดอ้ยค่า (ถา้มี)
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

5.5 อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน หมายถึง อสงัหาริมทรัพยที์ถือครองเพอืหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า หรือจากการเพมิขึนของมูลค่า

ของสินทรัพยห์รือทงัสองอยา่ง ซึงแสดงไวใ้นราคาทุนหกัค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี)

5.6 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพยที์เป็นกรรมสิทธิของกิจการ

ทีดินแสดงดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี)

อาคารและอุปกรณ์ แสดงดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) โดยราคาทุนรวมถึงรายจ่ายทีเกียวขอ้ง

โดยตรงเพอืใหไ้ดม้าซึงสินทรัพยอ์ยูใ่นสถานทีและสภาพทีพร้อมใชง้าน 

ค่าซ่อมแซมและค่าบาํรุงรักษาจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนในระหวา่งปีบญัชีทีเกิดรายการขึน   ส่วนตน้ทุนของการปรับปรุงสินทรัพย์

ใหดี้ขึนอยา่งสาํคญั   ตน้ทุนทีเกิดจากการเปลียนแทนส่วนประกอบของรายการ  ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์   ตามระยะเวลาทีกาํหนด

กลุ่มบริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวไวเ้ป็นส่วนหนึงของราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์  และคิดค่าเสือมราคา  ทงันีสาํหรับกรณีทีมีการ

เปลียนแทนและไดบ้นัทึกเป็นส่วนหนึงของราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์บริษทัและบริษทัยอ่ยจะตดัมูลค่าตามบญัชีของส่วน

ประกอบทีถูกเปลียนแทนออก

ค่าเสือมราคา

ค่าเสือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่

ละรายการซึงพิจารณาแต่ละส่วนประกอบแยกต่างหากจากกนัเมือแต่ละส่วนประกอบนนัมีสาระสาํคญั และประมาณ

การอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งันี

อายกุารใหป้ระโยชน์

อาคาร 20 ปี

ส่วนปรับปรุงอาคาร 3 - 20 ปี

เครืองจกัร 5, 10, 20 ปี

เครืองมือเครืองใช้ 2 - 10 ปี

เครืองตกแต่ง 5, 10 ปี

เครืองใชส้าํนกังาน 2 - 10 ปี

ยานพาหนะ 5, 7, 10 ปี

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดินและสินทรัพยที์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง

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

 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

5.7 สญัญาเช่า

ณ วนัเริมตน้ของสญัญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สญัญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่  โดยสญัญาจะเป็น

สญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สญัญานนัมีการใหสิ้ทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยที์ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหนึงเพอื

เป็นการแลกเปลียนกบัสิงตอบแทน

กลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่า

นโยบายการบญัชีทีถือปฏิบติัตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการบญัชีเดียวสาํหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสญัญา เวน้แต่สญัญาเช่าระยะสนัและสญัญา

เช่าทีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ ณ วนัทีสญัญาเช่าเริมมีผล (วนัทีสินทรัพยอ์า้งอิงพร้อมใชง้าน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการ

ใชซึ้งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหนีสินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่า

ของหนีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินของหนีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้

เริมแรก ตน้ทุนทางตรงเริมแรกทีเกิดขึนจาํนวนเงินทีจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า ณ วนัทีสญัญาเช่าเริมมีผลหรือก่อนวนัทีสญัญาเช่า

เริมมีผล และหกัดว้ยสิงจูงใจตามสญัญาเช่าทีไดรั้บ

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเสน้ตรงตามอายสุัญญาเช่า หรืออายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ

ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสนักวา่ ดงันี

สิทธิการเช่าทีดิน 6 ปี

ส่วนปรับปรุงอาคาร 10, 20 ปี

เครืองตกแต่ง ติดตงัและเครืองใชส้าํนกังาน 5, 10, 20  ปี

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนใหก้บักลุ่มบริษทัเมือสินสุดอายสุญัญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพยด์งักล่าวไดร้วม

ถึงการใชสิ้ทธิเลือกซือ ค่าเสือมราคาจะคาํนวณจากอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

หนีสินตามสัญญาเช่า

หนีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายสุญัญาเช่า จาํนวนเงินทีตอ้งจ่าย

ตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงทีหกัดว้ยสิงจูงใจตามสญัญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรทีขึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา จาํนวนเงินทีคาดวา่

จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซือซึงมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีกลุ่มบริษทั

จะใชสิ้ทธินนั และการจ่ายค่าปรับเพอืการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสัญญาเช่าแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิใน

การยกเลิกสญัญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรทีไม่ขึนอยูก่บัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใชจ่้ายในงวดทีเหตุการณ์หรือเงือนไขซึง

เกียวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนนัไดเ้กิดขึน 
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบียตามนยัของสญัญาเช่าหรืออตัราดอกเบีย

การกูย้มืส่วนเพมิของกลุ่มบริษทัหลงัจากวนัทีสญัญาเช่าเริมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะเพิมขึนจากดอกเบีย

ของหนีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า นอกจากนีมูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะ

ถูกวดัมูลค่าใหม่เมือมีการเปลียนแปลงอายสุญัญาเช่า  การเปลียนแปลงการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า   หรือการเปลียนแปลงในการ

ประเมินสิทธิเลือกซือสินทรัพยอ์า้งอิง

สญัญาเช่าระยะสนัและสญัญาเช่าซึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ

สญัญาเช่าทีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือน หรือนอ้ยกวา่นบัตงัแต่วนัทีสญัญาเช่าเริมมีผล   หรือสญัญาเช่าซึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ

 จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า

นโยบายการบญัชีทีถือปฏิบติัก่อนวนัที 1 มกราคม 2563

สญัญาเช่าทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญไ่ดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสญัญา

เช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยที์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวน

เงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตาํกว่า ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนีสินระยะ

ยาว ส่วนดอกเบียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่า สินทรัพยที์ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิด

ค่าเสือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยที์เช่าหรืออายขุองสญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะตาํกว่า 

สญัญาเช่าทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญไ่ม่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญา

เช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินทีจ่ายตามสญัญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า

5.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีบริษทัและบริษทัยอ่ยซือมา และมีอายกุารใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม  และค่าเผอื

การดอ้ยค่า (ถา้มี)   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนถูกตดัจาํหน่ายและบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ดงันี

ก. โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ตดัจ่ายโดยวิธีเสน้ตรงตามเกณฑร์ะยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนบัจากวนัทีอยูใ่น

สภาพพร้อมใชง้าน ภายในระยะเวลา 10 ปี

ข. ค่าลิขสิทธินิตยสาร ตดัจ่ายตามจาํนวนเล่มนิตยสารตามทีระบุไวใ้นสญัญาลิขสิทธิ โดยขึนอยูก่บัจาํนวนเล่มทีผลิตในแต่ละรอบ

ระยะเวลาบญัชี ภายใตร้ะยะเวลาทีระบุไวใ้นสญัญาลิขสิทธิแต่ละฉบบั

ไม่มีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีอยูร่ะหวา่งพฒันา
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

5.9 การดอ้ยค่าของสินทรัพยที์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน

ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน  กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของทีดิน  อาคารและอุปกรณ์   สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนหรือสินทรัพยที์ไม่มีตวัตนอืนของกลุ่มบริษทั  หากมีขอ้บ่งชีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า  และจะทาํ

การประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยม และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นรายปี กลุ่มบริษทัรับรู้

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมือมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตาํกว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์นั  ทงันีมูลค่าทีคาดวา่

จะไดรั้บคืน หมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ ในการ

ประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์ กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณ

คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีทีสะทอ้นถึงการประเมินความเสียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลา  

และความเสียงซึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยที์กาํลงัพิจารณาอยู ่  ในการประเมินมูลค่ายตุิธรรมหกัตน้ทุนในการขาย   กลุ่มบริษทั

ใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าทีดีทีสุดซึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์  ซึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงินทีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่าย

สินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย   โดยการจาํหน่ายนนัผูซื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปลียน  และสามารถต่อ

รองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้ไม่มีความเกียวขอ้งกนั

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยมี์ขอ้บ่งชีทีแสดงใหเ้ห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์รับรู้ในงวดก่อนได้

หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์นั และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ทีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมือมีการเปลียนแปลงประมาณการทีใชก้าํหนดมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าครังล่าสุด   โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์เพมิขึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่า

ตามบญัชีทีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์น งวดก่อนๆ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการ

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงังบกาํไรขาดเบด็เสร็จทุนทนัที

5.10 ประมาณการทางบญัชี

การจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ในบางกรณีฝ่ายบริหารอาจตอ้งใชก้ารประมาณการและตงัขอ้

สมมุติฐานบางประการ ซึงอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดงไวใ้นงบการเงิน และการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ซึงผลทีเกิดขึนจริงภายหลงัอาจแตกต่างไปจากจาํนวนเงินทีประมาณไวอ้นัอาจทาํใหต้อ้งมีการปรับปรุงบญัชีในรอบถดัไป ประมาณ

การทางบญัชีทีสาํคญั  ไดแ้ก่  ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนและค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย์

5.11 ประมาณการหนีสิน

ประมาณการหนีสินจะรับรู้ก็ต่อเมือกลุ่มบริษทัมีภาระหนีสินตามกฎหมายทีเกิดขึนในปัจจุบนัหรือทีก่อตวัขึนอนัเป็นผลมาจากเหตุ

การณ์ในอดีต          และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพอืชาํระภาระหนีสินดงักล่าว 

ประมาณการหนีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคต    โดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษี

เงินได ้เพือใหส้ะทอ้นจาํนวนทีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึงแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมีต่อหนีสิน ประมาณการหนีสิน

ส่วนทีเพมิขึนเนืองจากเวลาผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน
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(ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
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5.12 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีทีสาํคญั

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ  และการประมาณการในเรืองทีมี

ความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้

มูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพนิิจและการ     

ประมาณการทางบญัชีทีสาํคญัไดแ้ก่

ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนีการค้าและสินทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา

ในการประมาณค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนของลูกหนีการคา้  และสินทรัพยที์เกิดจากสญัญา  ฝ่ายบริหารจาํเป็น

ตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนจากลูกหนีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเกบ็

เงินในอดีต อายขุองหนีทีคงคา้ง  และสภาวะเศรษฐกิจทีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ทีมีความเสียงดา้นเครดิตทีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ 

ทงันี  ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต  และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ไดบ้่งบอกถึง

การผิดสญัญาของลูกคา้ทีเกิดขึนจริงในอนาคต

ทดีิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือมราคา สินทรัพย์สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการคาํนวณค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ฝ่ายบริหาร

จาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเกิดขึน

นอกจากนี ฝ่ายบริหารจะตอ้งพิจารณาการดอ้ยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนหากมี

ขอ้บ่งชี และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนตาํกว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์นั

ขอ้บ่งชีดงักล่าว รวมถึงการลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัของมูลค่าตลาด   หรือมูลค่าทีไดรั้บจากการใชป้ระโยชน์ในอนาคตของสินทรัพย ์

การเปลียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัของกลยทุธ์ทางธุรกิจของกิจการทีมีผลกระทบต่อ  การใชสิ้นทรัพยน์นัในอนาคต แนวโนม้ในทาง

ลบของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกิจทีเกียวขอ้ง การสูญเสียส่วนแบ่งตลาดทีสาํคญัของกิจการ รวมถึง กฎระเบียบขอ้บงัคบั

ทีสาํคญัหรือคาํตดัสินของศาลทีมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ เป็นตน้ 

การทดสอบการดอ้ยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

ในการประมาณการกระแสเงินสดทีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือหน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสด  รวมทงัการเลือก

อตัราคิดลดทีเหมาะสมในการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนนั ๆ ทงันี  กระแสเงินสดประมาณการบนพนืฐานของขอ้มูล

การดาํเนินงานทีมีอยู ่  ณ ปัจจุบนั  ซึงฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจทีเกียวขอ้งกบัขอ้สมมติฐาน  เกียวกบัสภาวะตลาดในอนาคต 

รวมถึงรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึงเกียวเนืองกบัสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดนนั โดยประมาณการกระแส

เงินสดดงักล่าว  อาจเปลียนแปลงไดเ้นืองจากภาวการณ์แข่งขนั  แนวโนม้การเปลียนแปลงของรายได ้ โครงสร้างตน้ทุน  การเปลียน

แปลงของอตัราคิดลด ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะตลาดทีเกียวขอ้ง

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

 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)
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สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีซึงคาํนวณขึนจากผลแตกต่างชวัคราว ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานระหวา่งฐาน

ภาษีของสินทรัพยห์รือหนีสินกบัราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหนีสินนนั   เมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัจะมี

กาํไรทางภาษีจากการดาํเนินงานในอนาคตเพียงพอทีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษเีงินไดน้นั  ในการนีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง

ประมาณการวา่กลุ่มบริษทัควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด   โดยพิจารณาถึงกาํไรทางภาษีที

คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

หนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติ

ฐานต่างๆ ในการประมาณการ เช่น อตัราคิดลด จาํนวนเงินเดือนทีคาดวา่จะเพมิในอนาคต อตัรามรณะและอตัราการเปลียนแปลงใน

จาํนวนพนกังาน เป็นตน้

สัญญาเช่า

อัตราดอกเบียเงินกู้ยืมส่วนเพมิของสัญญาเช่า

กลุ่มบริษทัไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบียตามนยัของสญัญาเช่า   ดงันนัฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการกาํหนดอตัรา

ดอกเบียการกูย้มืส่วนเพมิของบริษทัในการคิดลดหนีสินตามสัญญาเช่า โดยอตัราดอกเบียการกูย้มืส่วนเพมิเป็นอตัราดอกเบียทีบริษทั

จะตอ้งจ่ายในการกูยื้มเงินทีจาํเป็นเพอืใหไ้ดม้าซึงสินทรัพยที์มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ

ทีคลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัทีคลา้ยคลึง

การกําหนดอายุสัญญาเช่าทมีีสิทธิการเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่าหรือยกเลกิสัญญาเช่า

ในการกาํหนดอายสุญัญาเช่า  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินวา่กลุ่มบริษทัมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลหรือ

ไม่ทีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่าหรือยกเลิกสญัญาเช่า โดยคาํนึงถึงขอ้เทจ็จริงและสภาพแวดลอ้มทีเกียวขอ้งทงัหมดที

ทาํใหเ้กิดสิงจูงใจในทางเศรษฐกิจสาํหรับกลุ่มบริษทัในการใชสิ้ทธิเลือกนนั ภายหลงัจากวนัทีสญัญาเช่ามีผล บริษทัจะประเมินอายุ

สญัญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์  หรือสถานการณ์ทีมีนยัสาํคญัซึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผล

ทีจะใชสิ้ทธิเลือก

5.13 ประมาณการหนีสินและค่าใชจ่้าย และสินทรัพยที์อาจเกิดขึน

กลุ่มบริษทับนัทึกประมาณการหนีสินและค่าใชจ่้ายในงบการเงิน เมือบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือเป็นภาระผูกพนัทีค่อน

ขา้งแน่นอนทีมีผลสืบเนืองจากเหตุการณ์ในอดีต ซึงอาจทาํใหบ้ริษทัฯ ตอ้งชาํระหรือชดใชต้ามภาระผูกพนันนั และจาํนวนทีตอ้งชด

ใชด้งักล่าวสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล สินทรัพยที์อาจเกิดขึนจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหาก เมือมีปัจจยัสนบัสนุน

วา่จะไดรั้บคืนแน่นอน

5.14 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน

ก. กองทุนสาํรองเลียงชีพพนกังาน

กลุ่มบริษทัจดัใหมี้กองทุนสาํรองเลียงชีพซึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามทีไดก้าํหนดการจ่ายสมทบไวแ้ลว้สินทรัพย์

ของกองทุนสาํรองเลียงชีพไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องบริษทั   และไดรั้บการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก
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กองทุนสาํรองเลียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนกังาน    และเงินสมทบจากบริษทัเงินจ่ายสมทบกองทุนสาํรอง

เลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเกิดรายการนนั

ข. ผลประโยชน์ของพนกังาน

ภาระผูกพนัของบริษทัและบริษทัยอ่ย  เกียวกบัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ไดบ้นัทึกในงบการเงินดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วย

ทีประมาณการไว ้ (Projected  Unit  Credit Method)  ซึงคาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีไดรั้บอนุญาตโดยใชเ้ทคนิคการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial Technique) อนัเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดที

คาดวา่ จะตอ้งจ่ายในอนาคต และคาํนวณคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบียของพนัธบตัรรัฐบาลทีมีกาํหนดเวลาใกลเ้คียงกบัระยะเวลา

ของหนีสินดงักล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดทีคาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคตนนัประมาณการจากเงินเดือนพนกังาน อตัรา

การลาออก อายงุาน และปัจจยัอืนกาํไรหรือขาดทุนจากการเปลียนแปลงประมาณการจะรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเกิดรายการนนั   ส่วนค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบัผลประโยชน์พนกังานจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน     

เพอืกระจายตน้ทุนดงักล่าวตลอดระยะเวลาของการจา้งงาน 

5.15 การแปลงค่างบการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ

ก. สกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงินทีใชน้าํเสนองบการเงิน

รายการทีรวมในงบการเงินของบริษทัยอ่ยถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกัทีบริษทัดาํเนินงาน

อยู ่(สกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาทซึงเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงิน

ทีใชน้าํเสนองบการเงินของกลุ่มบริษทั

ข. รายการและยอดคงเหลือ

รายการทีเป็นสกุลเงินตราตา่งประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ

หรือวนัทีตีราคาหากรายการนนัถูกวดัมูลค่าใหม่  รายการกาํไรและรายการขาดทุนทีเกิดจากการรับหรือจ่ายชาํระทีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ และทีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย ์และหนีสินทีเป็นตวัเงินต่างประเทศไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

เมือมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการทีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน องคป์ระกอบของอตัราแลก

เปลียนทงัหมดของกาํไรหรือขาดทุนนนัจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนดว้ย     ในทางตรงขา้มหากมีการรับรู้กาํไรหรือ

ขาดทุนของรายการทีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน   องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลียนทงัหมดของกาํไรหรือขาดทุน

นนัจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย

ค. บริษทัยอ่ย

การแปลงค่าผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัยอ่ย (ทีมิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจทีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง) ซึงมี

สกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินทีใชน้าํเสนองบการเงินไดถู้กแปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใชน้าํเสนองบการเงิน 

ดงันี

•   สินทรัพยแ์ละหนีสินทีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าดว้ยอตัราปิด  ณ  วนัทีของแต่ละงบแสดงฐานะ

     การเงินนนั

•  รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ แปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉลีย 

•  ผลต่างของอตัราแลกเปลียนทงัหมดรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน
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5.16 รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา

ปิด ณ วนันนั  กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีไม่เป็นตวัเงิน  ซึงเกิดจากรายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศบนัทึกตามเกณฑร์าคาทุนเดิมแปลงค่าเป็น

เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 

5.17 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษเีงินไดง้วดปัจจุบนั และภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี

ก. ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัตามจาํนวนทีตอ้งจ่ายในแต่ละงวดเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ และ

คาํนวณภาษเีงินไดต้ามทีกาํหนดไวใ้นประมวลรัษฎากร

ข. ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชวัคราวระหวา่งราคาตามบญัชี ของสินทรัพยแ์ละหนีสิน ณ วนัสิน

รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษขีองสินทรัพย ์ และหนีสินทีเกียวขอ้งนนัโดยใชอ้ตัราภาษีทีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน

รอบระยะเวลารายงาน  

กลุ่มบริษทัรับรู้หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชวัคราวทีตอ้งเสียภาษีทุกรายการและรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ

การตดับญัชี    สาํหรับผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้กัภาษี     รวมทงัผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าทีมีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ทีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้กัภาษี   และผลขาด

ทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชน้นั 

บริษทัและบริษทัยอ่ย จะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสินรอบระยะเวลารายงานและจะปรับ

ลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษี

เงินไดร้อการตดับญัชีทงัหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์   

บริษทัและบริษทัยอ่ย จะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  หากภาษีทีเกิดขึนเกียวขอ้งกบัรายการที

ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้

5.18 กาํไรตอ่หุน้

กาํไรตอ่หุน้ทีแสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเป็นกาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐานซึงคาํนวณโดยการหารยอดกาํไรสาํหรับปีดว้ยจาํนวน

หุน้สามญัทีออกจาํหน่าย และเรียกชาํระแลว้ถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั         
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5.19 รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัและบริษทัยอ่ย  หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมบริษทัหรือถูกควบคุมโดย

บริษทัไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัรวมถึงบริษทัทีทาํหนา้ทีถือหุน้บริษทัยอ่ย

และกิจการทีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั   นอกจากนีบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม  และบุคคลซึง

ถือหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม   และมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทัและบริษทัยอ่ย   ผูบ้ริหารสาํคญั

กรรมการ หรือพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยตลอดทงัสมาชิกในครอบครัวทีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว  และกิจการทีเกียวขอ้ง

กบับุคคลเหล่านนั   ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัและ  บริษทัยอ่ยแต่ละรายการ

บริษทัและบริษทัยอ่ยคาํนึงถึงเนือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

5.20 เครืองมือทางการเงิน

นโยบายการบญัชีทีถือปฏิบติัตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมือเริมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายตุิธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการทาํรายการเฉพาะในกรณีที

เป็นสินทรัพยท์างการเงินทีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  อยา่งไรกต็าม  สาํหรับลูกหนีการคา้ทีไม่มีองค์

ประกอบเกียวกบัการจดัหาเงินทีมีนยัสาํคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามทีกล่าวไว้

ในนโยบายการบญัชีเรืองการรับรู้รายได้

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีรับรู้รายการเริมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคา

ทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน และสินทรัพยท์างการ

เงินทีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพย์

ทางการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เมือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงินนนัเพือรับกระแส

เงินสดตามสญัญา  และเงือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดทีเป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้  และ

ดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัทีระบุไวเ้ท่านนั สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบียที

แทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า ทงันี ผลกาํไรและขาดทุนทีเกิดขึนจากการตดัรายการ การเปลียนแปลง หรือการดอ้ยค่า

ของสินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายตุิธรรมโดย

รับรู้การเปลียนแปลงสุทธิของมูลค่ายตุิธรรมในงบกาํไรขาดทุน

ทงันี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยที์ถือไวเ้พอืคา้ เงินลงทุนในตราสารทุน

ซึงกลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน     และสินทรัพยท์างการเงินทีมี

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

 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

หนีสินทางการเงิน

กลุ่มบริษทัจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าหนีสินทางการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย หนีสินทางการเงินดงักล่าวรับรู้รายการเมือ

เริมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมและวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

การตดัรายการของเครืองมือทางการเงิน

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เมือสิทธิทีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์นัไดสิ้นสุดลง หรือไดมี้การโอน

สิทธิทีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์นั รวมถึงไดมี้การโอนความเสียงและผลตอบแทนเกือบทงัหมดของสินทรัพยน์นั หรือมี

การโอนการควบคุมในสินทรัพยน์นั แมว้า่จะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซึ้งความเสียงและผลตอบแทนเกือบทงัหมดของสินทรัพยน์นั  

กลุ่มบริษทัตดัรายการหนีสินทางการเงินกต็่อเมือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหนีสินนนัแลว้ มีการยกเลิกภาระผูกพนันนั หรือ

มีการสินสุดลงของภาระผูกพนันนั  ในกรณีทีมีการเปลียนหนีสินทางการเงินทีมีอยูใ่หเ้ป็นหนีสินใหม่จากผูใ้หกู้ร้ายเดียวกนัซึงมีขอ้

กาํหนดทีแตกต่างกนัอยา่งมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้กาํหนดของหนีสินทีมีอยูอ่ยา่งเป็นสาระสาํคญั จะถือวา่เป็นการตดัรายการหนีสิน

เดิมและรับรู้หนีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของงบกาํไรหรือขาดทุน

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนของตราสารหนีทงัหมดทีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไร

หรือขาดทุน  ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนคาํนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดทีจะครบกาํหนดชาํระตามสญัญา กบั

กระแสเงินสดทงัหมดทีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บชาํระและคิดลดดว้ยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง  โดยประมาณของสินทรัพยท์างการ

เงิน ณ วนัทีไดม้า

ในกรณีทีความเสียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พมิขึนอยา่งมีนยัสาํคญันบัตงัแต่การรับรู้รายการเริมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผล

ขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน โดยพิจารณาจากการผิดสัญญาทีอาจจะเกิดขึนใน 12 เดือนขา้งหนา้ ในขณะทีหากความเสียง

ดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พมิขึนอยา่งมีนยัสาํคญันบัตงัแต่การรับรู้รายการเริมแรก  กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจาํนวนเงินที

เท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนตลอดอายทีุเหลืออยูข่องเครืองมือทางการเงิน

กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่ความเสียงดา้นเครดิตจะเพมิขึนอยา่งมีนยัสาํคญั  เมือมีการคา้งชาํระการจ่ายเงินตามสญัญาเกินกวา่ 30 วนั 

และพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินนนัมีการผิดสัญญา  เมือมีการคา้งชาํระการจ่ายเงินตามสญัญาเกินกวา่ 90 วนั  อยา่งไรกต็าม 

ในบางกรณีกลุ่มบริษทัอาจพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินนนัมีการเพมิขึนของความเสียงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัสาํคญั และมีการ

ผิดสญัญา โดยพิจารณาจากขอ้มูลภายในหรือขอ้มูลภายนอกอืน เช่น อนัดบัความน่าเชือถือดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนสาํหรับลูกหนีการคา้  ดงันนั  ทุกวนัสินรอบ

ระยะเวลารายงาน  กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปลียนแปลงของความเสียงทางดา้นเครดิต  แต่จะรับรู้ค่าเผือผลขาดทุนจาก

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนตลอดอายขุองลูกหนีการคา้โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์

ในอดีตปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกียวกบัลูกหนีนนัและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เมือกิจการคาดวา่จะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตามสญัญาอีกต่อไป 
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(ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

การหกักลบของเครืองมือทางการเงิน

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินจะนาํมาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน กต็อ่เมือกิจการ

มีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจาํนวนเงินทีรับรู้ และกิจการมีความตงัใจทีจะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตงัใจ

ทีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนีสินพร้อมกนั

นโยบายการบญัชีทีถือปฏิบติัก่อนวนัที 1 มกราคม 2563

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน แสดงในราคาตามใบแจง้หนีหกัค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ

ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ ประมาณการขึนจากการเรียกเกบ็เงินจากลูกหนีไม่ได ้โดยพจิารณาจากประสบการณ์ในการเกบ็เงินในอดีต 

 และสถานะปัจจุบนัของลูกหนีคงคา้ง ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน และการวิเคราะห์อายหุนีหนีสูญทีเกิดขึนจะรับรู้ไวใ้นงบ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ โดยถือเป็นส่วนหนึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

เงินลงทุนชวัคราว

เป็นเงินลงทุนในเงินฝากสถาบนัการเงินซึงถึงกาํหนดจ่ายคืนในระยะเวลาเกิน 3 เดือนแต่ไม่ เกิน 1 ปี แสดงดว้ยราคาทุน

เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนระยะยาวอืนทีเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดแสดงดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเผอืการดอ้ยค่า

(ถา้มี)

5.21 การวดัมูลค่ายติุธรรม

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาทีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะตอ้งจ่ายเพอืโอนหนีสินใหผู้อื้น โดยรายการ

ดงักล่าว เป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหวา่งผูซื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด)   ณ วนัทีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซือ

ขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์        และหนีสินซึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้ง

กาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีมีลกัษณะเดียว

กนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมิน

มูลค่าทีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์   และพยายามใชข้อ้มูลทีสามารถสงัเกตไดที้เกียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมูลค่า

ยติุธรรมนนัใหม้ากทีสุด 

ลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรมทีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบั

ตามประเภทของขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซือขายของสินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดทีมีสภาพคล่อง

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอืนทีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลทีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกียวกบักระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการประมาณขึน 

ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรมสาํหรับ

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีถืออยู ่ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีมีการวดัมูลค่ายตุิธรรมแบบเกิดขึนประจาํ

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

 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

6. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการทเีกยีวข้องกนั

6.1  ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทักบับุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั สรุปไดด้งันี

GPI Myanmar Co.,Ltd. บริษทัยอ่ย มีผูถื้อหุ้น/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 

สังการและควบคุมกิจการต่างๆ ของกิจการไม่วา่ทาง

ตรงหรือทางออ้ม     ทงันีรวมถึงกรรมการของบริษทั 

(ไม่วา่จะทาํหนา้ทีในระดบับริหารหรือไม)่ 

ใหบ้ริการพืนทีจดังานแสดง และบริการสาธารณูโภค ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอืน

รับจา้งพมิพง์าน ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอืน

รับจา้งโฆษณา ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอืน

ใหบ้ริการจดัทาํ ART WORK ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอืน

ใหเ้ช่าพนืทีสาํนกังาน ตามราคาทีกาํหนดในสัญญา

รายไดบ้ริหารจดัการ ตามราคาทีกาํหนดในสัญญา

ค่าสิทธิการเช่าและค่าเช่าพนืทีจดักิจกรรม ตามราคาทีกาํหนดในสัญญา

ค่าจา้งโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอืน

ค่าสถานทีและบริการสาํหรับจดัสัมนา ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงลูกคา้รายอืน

ดอกเบียรับ อตัราร้อยละ 7 ต่อปี

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

                                                       (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                 (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)   
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ชือบริษทัและบุคคลทีเกียวขอ้งกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์

รายการธุรกิจทีสาํคญั นโยบายการกาํหนดราคา



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

6.2 รายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการทีสาํคญั สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  กบับุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนัสรุปไดด้งันี

 

(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562

รายไดค้่าบริการ :

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

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด์ วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 654,281.50 1,121,090.60 654,281.50       1,121,090.60

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

รวม 804,281.50 1,121,090.60 3,437,831.50 1,214,587.20

รายไดอื้น :

GPI Myanmar Co.,Ltd. -                    -                    294,333.33 829,222.11

บริษทั ทรูเอน็เนอร์จี จาํกดั 280,000.00 -                    280,000.00 -                    

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด์ วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 517,802.99 607,000.00 517,802.99 607,000.00

รวม 797,802.99 607,000.00 1,092,136.32 1,436,222.11

ตน้ทุนบริการ :

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด์ วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 2,710,846.34 3,819,741.97    2,710,846.34 3,819,741.97    

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย :

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด์ วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 130,000.00 170,000.00 130,000.00 170,000.00

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

                                                       (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                 (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)   
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งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

(หน่วย : บาท)

2563 2562

ค่าตอบแทนทีจ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารสาํคญั :

ค่าตอบแทนกรรมการ 5,117,000.00 5,180,000.00

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร :

     ผลประโยชน์ระยะสัน 29,615,290.19 37,015,455.22

     ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 957,311.96 2,592,355.44

30,572,602.15 39,607,810.66

รวม 35,689,602.15 44,787,810.66

6.3 รายการในงบแสดงฐานะการเงิน

ยอดคงคา้งทีมีสาระสาํคญั กบับุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั สรุปไดด้งันี

(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562

6.3.1 ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 

ลูกหนีการคา้ :

 GPI Myanmar Co., Ltd. -                    -                    413531.56 -                    

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด์ วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 656,687.89 57,331.67 656,687.89 57,331.67

บริษทั ออโตเมทริคซ์ โซลูชนั จาํกดั -                    -                    -                    -                    

656,687.89 57,331.67 1,070,219.45 57,331.67

ลูกหนีหมุนเวียนอืน :

GPI Myanmar Co., Ltd. -                    -                    1,123,555.44 3,465,702.28

บริษทั ทรูเอน็เนอร์จี จาํกดั 280,000.00 -                    280,000.00 -                    

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด์ วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 3,026,120.00 1,186,360.71 3,026,120.00 1,186,360.71

3,306,120.00 1,186,360.71 4,429,675.44 4,652,062.99

รวม 3,962,807.89 1,243,692.38 5,499,894.89 4,709,394.66

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

                                                       (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                 (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)   

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

6.3.2 เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัร่วม

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัใหกู้ย้มืเงินแก่บริษทั ทรูเอน็เนอร์จี จาํกดั (บริษทัร่วม) จาํนวน 20 ลา้นบาท เพอืใชส้าํหรับ

ค่าใชจ่้ายก่อนการเดินเครืองจกัร และค่าจดัหาเชือเพลิงเพือก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าเพอืใหส้ามารถจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบ

เชิงพาณิชย ์(“SCOD”)ไดภ้ายในกาํหนดวนัที 24 พฤษภาคม 2564โดยมีสัญญากูย้มืเงินอาย ุ1 ปี เป็นหลกัฐาน อตัราดอกเบีย

ร้อยละ 7 ต่อปี ไม่มีหลกัประกนั

รายการเคลือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัร่วม มีดงันี

(หน่วย : บาท)

2563 2562

ยอดคงเหลือตน้ปี -                    -                    

ใหกู้ร้ะหวา่งปี 20,000,000.00 -                    

ยอดคงเหลือสินปี 20,000,000.00 -                    

6.3.3 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลทีเกียวขอ้งกนั 

(หน่วย : บาท)

2563 2562

พนกังานบริษทั 271,449.00 508,308.00

 บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน กาํหนดชาํระคืนภายในระยะเวลา 2 ปี โดยหักจากเงินเดือนและค่าจา้งรายเดือน และไม่คิด

 ดอกเบียตามเงอืนไขสวสัดิการพนกังาน 

รายการเคลือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลทีเกียวขอ้งกนั มีดงันี

(หน่วย : บาท)

2563 2562

ยอดคงเหลือตน้ปี 508,308.00 400,794.00

ใหกู้เ้พมิ -                    600,000.00

รับชาํระคืน (236,859.00) (492,486.00)

ยอดคงเหลือสินปี 271,449.00 508,308.00

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

                                                       (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                 (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)   
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งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562

6.3.4  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (สิทธิการเช่า)

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

แอนด์ วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั -                    1,367,942.83 -                    1,367,942.83

6.3.5  หนีสินตามสัญญาเช่า

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

 แอนด์ วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 10,697,980.55 -                    10,697,980.55 -                    

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562

เงินสด 472,311.29 116,043.25 121,568.00 111,298.00

เงินฝากกระแสรายวนั 1,868,196.47 1,873,440.53 1,868,196.47 1,873,440.53

เงินฝากออมทรัพย์ 48,484,133.71 145,562,237.17 47,631,132.42 144,721,562.20

เงินฝากประจาํ 31,736.19 31,204.23 31,736.19 31,204.23

รวม 50,856,377.66 147,582,925.18 49,652,633.08 146,737,504.96

บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวน 23.00 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย MOR  ต่อปี และวงเงินกูย้มืระยะสนัจาํนวน 25.00 ลา้นบาท 

อตัราดอกเบีย MLR ต่อปี     วงเงินกูย้มืดงักล่าวคาํประกนัโดยจดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างบางส่วนกรรมสิทธิของบริษทั 

ตามหมายเหตุ 15 ณ วนัสินปีบริษทัไม่ไดใ้ชว้งเงินดงักล่าว   

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

                                                       (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                 (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

8. ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน

(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562

ลูกหนีการคา้ :

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 

(หมายเหตุ 6.3.1) 656,687.89 57,331.67 1,070,219.45 57,331.67

ลูกหนีการคา้ - บุคคลและกิจการอืน 22,484,202.90 37,279,470.14 22,441,834.50 37,215,086.78

23,140,890.79 37,336,801.81 23,512,053.95 37,272,418.45

หกั  ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่

        จะเกิดขึน(2562:ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ) (4,016,626.08) (3,875,077.11) (4,016,626.08) (3,875,077.11)

        ค่าเผอืรับคืนสินคา้ (1,059,102.76) (2,078,234.24) (1,059,102.76) (2,078,234.24)

สุทธิ 18,065,161.95 31,383,490.46 18,436,325.11 31,319,107.10

ลูกหนีหมุนเวียนอืน :

ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 

(หมายเหตุ 6.3.1) 3,306,120.00 1,186,360.71 4,429,675.44 4,652,062.99

รายไดค้า้งรับ 12,246,462.82 9,381,384.03 12,246,462.82 9,381,384.03

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 10,926,627.65 7,713,391.30 10,926,627.65 6,693,800.10

ลูกหนีกรมสรรพากร 6,898,129.94 -                    6,898,129.94 -                      

อืนๆ 831,142.74 694,278.63 793,145.43 678,798.66

34,208,483.15 18,975,414.67 35,294,041.29 21,406,045.78

หกั  ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่

        จะเกิดขึน(2562:ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ) (7,196,261.68) (7,196,261.68) (7,196,261.68) (7,196,261.68)

สุทธิ 27,012,221.47 11,779,152.99 28,097,779.61 14,209,784.10

รวม 45,077,383.42 43,162,643.45 46,534,104.72 45,528,891.20

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัมีลูกหนีการคา้ แยกตามอายหุนีดงันี (หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 12,432,204.69 22,292,945.86 12,432,204.69 22,292,945.86

เกินกาํหนดชาํระ :

1 - 90 วนั 7,195,387.64 10,387,265.98 7,608,919.20 10,387,265.98

91 - 180 วนั 801,374.90 425,416.86 801,374.90          361,033.50          

181- 365 วนั 816,693.26 342,400.00 774,324.86 342,400.00

มากกวา่ 365 วนัขึนไป 1,895,230.30 3,888,773.11 1,895,230.30 3,888,773.11

รวม 23,140,890.79 37,336,801.81 23,512,053.95 37,272,418.45

รายการเคลือนไหวของค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (2562 : ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ) ทีเกิดขึนในระหวา่งปี มีดงันี

(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562

ยอดยกมาตน้ปี 11,071,338.79 19,983,843.07 11,071,338.79 19,983,843.07

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 141,548.97 -                    141,548.97 -                      

หนีสูญทีตดัจาํหน่ายระหวา่งปี -                    (877,951.89) -                      (877,951.89)

หนีสูญทีไดรั้บคืนระหวา่งปี -                    (8,034,552.39) -                      (8,034,552.39)

ยอดคงเหลือสินปี 11,212,887.76 11,071,338.79 11,212,887.76 11,071,338.79

9. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย : บาท)

2563 2562

สินคา้สาํเร็จรูป 3,290,229.59 3,196,670.51

งานระหวา่งทาํ 3,650,641.40 2,007,256.06

วตัถุดิบ 3,683,491.19 5,806,646.98

10,624,362.18 11,010,573.55

หกั การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (3,131,358.93) (3,201,076.53)

สุทธิ 7,493,003.25 7,809,497.02
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

รายการเคลือนไหวของการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือทีเกิดขึนในระหวา่งปี มีดงันี (หน่วย : บาท)

2563 2562

ยอดยกมาตน้ปี 3,201,076.53 3,041,619.21

เพมิขึน(ลดลง) (69,717.60) 159,457.32

ยอดคงเหลือสินปี 3,131,358.93 3,201,076.53

10. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีเงินฝากประจาํประเภทจ่ายคืนเมือสินระยะเวลา อาย ุ12 เดือน กบัธนาคาร 2 แห่ง จาํนวน 

200 ลา้นบาท อตัราดอกเบียร้อยละ 0.20 - 1.00 ต่อปี  

11. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน

(หน่วย : บาท)

2563 2562

เงินฝากระยะยาวกบัธนาคาร -                      186,563,340.98

มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)

ตราสารทุนอืนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด :

เงินลงทุนในบริษทัอืน 4,087,500.00 4,087,500.00

หกั  ค่าเผอืขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน

           (ปี 2562 : ค่าเผอืการดอ้ยค่าเงินลงทุน) (3,494,234.03) (3,358,826.87)

สุทธิ 593,265.97          728,673.13          

รวม 593,265.97          187,292,014.11   

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

อตัราดอกเบียร้อยละ 1.60 - 1.95 ต่อปี  

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามทีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงันี

USD บาท USD บาท

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

หกั  ค่าเผอืการวดัมูลค่าเงินลงทุน (1,602,500.00)

สุทธิ -                      

บริษทัยอ่ยจดทะเบียนเมือวนัที 28 พฤศจิกายน 2561 ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ทุนเรียกชาํระแลว้    สัดส่วนเงิน

ลงทุน

ราคาทุน

ชือบริษทั



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม มีรายละเอียดดงันี (หน่วย : บาท)

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตงัขึน

ใน

ประเทศ

ทุนเรียกชาํระ

แลว้

สัดส่วน

เงินลงทุน

มูลค่าตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย

ราคาทุน

ก. บริษทั ออโตเมทริคซ์ เป็นตลาดกลาง ไทย 4,000,000.00 48.99        722,460.43 1,959,900.00

        โซลูชนั จาํกดั ซือขายสินคา้และ

บริการทางสือ

อิเลก็ทรอนิกส์

ผา่นระบบเครือ

ข่ายอินเทอร์เน็ต

ข. บริษทั ทรูเอน็เนอร์จี จาํกดั ไทย 275,000,000.00 25.45        246,556,152.79 250,000,000.00

  247,278,613.22   251,959,900.00

      ก.  เมือวนัที 8 พฤศจิกายน 2562 ทีประชุมคณะกรรมการ ครังที 4/2562 ไดมี้มติใหล้งทุนในบริษทั ออโตเมทริคซ์ โซลูชนั จาํกดั 

           ซึงมีทุนจดทะเบียนหุน้สามญั จาํนวน 40,000 หุน้ๆละ 100 บาท 

       ข. เมือวนัที 31 มีนาคม 2563 ทีประชุมคณะกรรมการ ครังที 6/2563 ไดมี้มติใหล้งทุนในบริษทั ทรูเอน็เนอร์จี จาํกดัซึงมีทุนจด

           ทะเบียนหุ้น สามญัจาํนวน 2,750,000 หุน้ๆละ 100 บาท 

การเปลียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งันี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

เงินลงทุนตน้ปี -                     

เงินลงทุนเพมิขึน 251,959,900.00

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (4,681,286.78)

เงินลงทุนสินปี 247,278,613.22

14. อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีทีดินเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนราคาตามบญัชี จาํนวน 32.24 ลา้นบาท

และมีราคายติุธรรมซึงใชร้าคาซือขายทีดินบริเวณใกลเ้คียง จาํนวน 49.64  ลา้นบาท 

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

                                                                      (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)
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ผลิตและ

จาํหน่าย

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563



         บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

15. ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ (หน่วย : บาท)

ทีดิน อาคาร ส่วนปรับปรุง เครืองตกแต่ง เครืองจกัร เครืองมือ เครืองใช้ ยานพาหนะ งานระหวา่ง รวม

อาคาร เครืองใช้ สาํนกังาน ก่อสร้าง

ราคาทุน

ณ วนัที 1 มกราคม 2562 66,418,013.23 94,676,393.71 9,973,232.38 7,251,833.88 36,697,968.26 13,839,240.34 29,158,744.32 38,599,130.78 2,972,488.65         299,587,045.55

ซือ -                         -                         5,471,697.74 622,838.28 37,944,509.86 5,750,348.28 3,002,518.39 5,350,002.66 8,115,365.99 66,257,281.20

ตดัจาํหน่าย/ตดัจ่าย -                         (96,535.00)             -                         -                         -                         -                         (147,351.82) -                         -                         (243,886.82)

โอนเขา้(โอนออก) -                         -                         2,572,488.65 -                         -                         -                         -                         -                         (2,572,488.65)        -                         

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 66,418,013.23 94,579,858.71 18,017,418.77 7,874,672.16 74,642,478.12 19,589,588.62 32,013,910.89 43,949,133.44 8,515,365.99 365,600,439.93

ซือ -                         -                         1,029,024.00 542,295.80 -                         982,407.85 4,445,804.25 242,383.17 6,503,280.71 13,745,195.78

ตดัจาํหน่าย/ตดัจ่าย -                         (64,200.00)             -                         (174,800.00)           -                         (276,200.00)           (829,441.67)           (300,000.00)           -                         (1,644,641.67)

โอนไปสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                         -                         (2,455,657.49)        -                         -                         (60,845.79)             (233,650.00)           -                         -                         (2,750,153.28)

โอนเขา้(โอนออก) -                         -                         982,380.00 -                         -                         -                         (749,299.14)           350,467.29            (982,380.00)           (398,831.85)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 66,418,013.23 94,515,658.71 17,573,165.28 8,242,167.96 74,642,478.12 20,234,950.68 34,647,324.33 44,241,983.90 14,036,266.70 374,552,008.91

ค่าเสือมราคาสะสม

ณ วนัที 1 มกราคม 2562 -                         67,837,787.79 4,875,991.77 5,898,363.04 36,607,952.35 5,513,949.88 21,982,800.31 24,292,364.11 -                         167,009,209.25

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี -                         1,785,454.35 2,026,115.69 610,640.74 1,360,413.76 2,819,319.97 3,172,070.32 2,528,405.08 -                         14,302,419.91

ตดัจาํหน่าย/ตดัจ่าย -                         (62,302.34) -                         -                         -                         -                         (66,222.56) (66,490.92) -                         (195,015.82)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 -                         69,560,939.80 6,902,107.46 6,509,003.78 37,968,366.11 8,333,269.85 25,088,648.07 26,754,278.27 -                         181,116,613.34

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี -                         1,794,316.81 2,109,760.20 658,032.62 1,577,225.52 3,237,750.19 3,399,270.63 2,619,730.58 -                         15,396,086.55

ตดัจาํหน่าย/ตดัจ่าย -                         (42,408.86) -                         (152,911.68) -                         (46,623.48) (653,908.80) (299,999.00) -                         (1,195,851.82)

โอนไปสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                         -                         (297,916.12) -                         -                         (1,421.04) (1,989.79) -                         -                         (301,326.95)

โอนเขา้(โอนออก) -                         -                         -                         -                         -                         -                         (559,891.81) -                         -                         (559,891.81)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 -                         71,312,847.75        8,713,951.54         7,014,124.72         39,545,591.63        11,522,975.52        27,272,128.30        29,074,009.85        -                         194,455,629.31      

มูลค่าสุทธิทางบญัชี

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 66,418,013.23 25,018,918.91 11,115,311.31 1,365,668.38 36,674,112.01 11,256,318.77 6,925,262.82 17,194,855.17 8,515,365.99 184,483,826.59

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 66,418,013.23 23,202,810.96 8,859,213.74 1,228,043.24 35,096,886.49 8,711,975.16 7,375,196.03 15,167,974.05 14,036,266.70 180,096,379.60
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(ลงชือ)………………..….........................................................................................……………………………………………กรรมการ

(นายอโณทยั   เอยีมลาํเนา)                           (นายพีระพงศ ์  เอยีมลาํเนา)

งบการเงินรวม



         บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

(หน่วย : บาท)

ทีดิน อาคาร ส่วนปรับปรุง เครืองตกแต่ง เครืองจกัร เครืองมือ เครืองใช้ ยานพาหนะ งานระหวา่ง รวม

อาคาร เครืองใช้ สาํนกังาน ก่อสร้าง

ราคาทุน

ณ วนัที 1 มกราคม 2562 66,418,013.23 94,676,393.71 9,973,232.38 7,251,833.88 36,697,968.26 13,839,240.34 29,158,744.32 38,599,130.78 2,972,488.65         299,587,045.55

ซือ -                         -                         5,471,697.74 622,838.28 37,944,509.86 5,750,348.28 2,997,812.05 5,350,002.66         8,115,365.99         66,252,574.86

ตดัจาํหน่าย/ตดัจ่าย -                         (96,535.00)             -                         -                         -                         -                         (147,351.82)           -                         -                         (243,886.82)           

โอนเขา้(โอนออก) -                         -                         2,572,488.65 -                         -                         -                         -                         -                         (2,572,488.65)        -                         

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 66,418,013.23 94,579,858.71 18,017,418.77 7,874,672.16 74,642,478.12 19,589,588.62 32,009,204.55 43,949,133.44 8,515,365.99 365,595,733.59

ซือ -                         -                         1,029,024.00 542,295.80 -                         982,407.85 4,445,804.25 242,383.17 6,503,280.71 13,745,195.78

ตดัจาํหน่าย/ตดัจ่าย -                         (64,200.00)             -                         (174,800.00)           -                         (276,200.00) (829,441.67) (300,000.00) -                         (1,644,641.67)

โอนไปสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                         -                         (2,455,657.49)        -                         -                         (60,845.79) (233,650.00) -                         -                         (2,750,153.28)

โอนเขา้(โอนออก) -                         -                         982,380.00 -                         -                         -                         (749,299.14) 350,467.29            (982,380.00)           (398,831.85)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 66,418,013.23 94,515,658.71 17,573,165.28 8,242,167.96 74,642,478.12 20,234,950.68 34,642,617.99 44,241,983.90 14,036,266.70 374,547,302.57

ค่าเสือมราคาสะสม

ณ วนัที 1 มกราคม 2562 -                         67,837,787.79 4,875,991.77 5,898,363.04 36,607,952.35 5,513,949.88 21,982,800.31 24,292,364.11 -                         167,009,209.25

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี -                         1,785,454.35 2,026,115.69 610,640.74 1,360,413.76 2,819,319.97 3,170,233.94 2,528,405.08 -                         14,300,583.53

ตดัจาํหน่าย/ตดัจ่าย -                         (62,302.34) -                         -                         -                         -                         (66,222.56) (66,490.92) -                         (195,015.82)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 -                         69,560,939.80 6,902,107.46 6,509,003.78 37,968,366.11 8,333,269.85 25,086,811.69 26,754,278.27 -                         181,114,776.96

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี -                         1,794,316.81 2,109,760.20 658,032.62 1,577,225.52 3,237,750.19 3,399,270.63 2,619,730.58 -                         15,396,086.55

ตดัจาํหน่าย/ตดัจ่าย -                         (42,408.86) -                         (152,911.68) -                         (46,623.48) (653,908.80) (299,999.00) -                         (1,195,851.82)

โอนไปสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                         -                         (297,916.12) -                         -                         (1,421.04) (1,989.79) -                         -                         (301,326.95)

โอนเขา้(โอนออก) -                         -                         -                         -                         -                         -                         (559,891.81) -                         -                         (559,891.81)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 -                         71,312,847.75        8,713,951.54         7,014,124.72         39,545,591.63        11,522,975.52        27,270,291.92        29,074,009.85        -                         194,453,792.93      

มูลค่าสุทธิทางบญัชี

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 66,418,013.23 25,018,918.91 11,115,311.31 1,365,668.38 36,674,112.01 11,256,318.77 6,922,392.86 17,194,855.17 8,515,365.99 184,480,956.63

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 66,418,013.23 23,202,810.96 8,859,213.74 1,228,043.24 35,096,886.49 8,711,975.16 7,372,326.07 15,167,974.05 14,036,266.70 180,093,509.64

- ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 ราคาตามบญัชีของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมซึงไดรั้บการคิดค่าเสือมราคาเตม็มูลค่าแลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยูมี่ จาํนวน 123.39 ลา้นบาท  (2562 : 116.93  ลา้นบาท)

- ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 ทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างบางส่วน มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 43.90 ลา้นบาท (2562 : 42.49 ลา้นบาท) นาํไปใชเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรับเงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้มืระยะสนัจากธนาคาร  ตามหมายเหตุ 7 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

(นายอโณทยั   เอยีมลาํเนา)                           (นายพีระพงศ ์  เอยีมลาํเนา)
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน)

16. สัญญาเช่า

บริษทัทาํสญัญาเช่าพืนทีสนามกบับริษทัทีเกียวขอ้งกนัแห่งหนึง เพอืใชใ้นการดาํเนินการจดักิจกรรม  อายสุญัญาเช่าระยะเวลา  3 ปี สินสุด

วนัที 14 พฤษภาคม 2564  และบริษทัไดป้ระมาณการใชสิ้ทธิการเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่าไปอีก 3 ปี สินสุดวนัที 14 พฤษภาคม 2567

16.1  สินทรัพย์สิทธิการใช้

(หน่วย : บาท)

สิทธิการ ส่วนปรับปรุง รวม

เช่าทีดิน อาคาร

ราคาทุน :

1 มกราคม 2563 – การเปลียนแปลง

ทีเกิดจากการนาํมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั 15,290,877.44 2,455,657.49 294,495.79 18,041,030.72

ซือเพมิระหวา่งปี -                     1,881,605.89 -                     1,881,605.89

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 15,290,877.44 4,337,263.38 294,495.79 19,922,636.61

ค่าเสือมราคาสะสม :

1 มกราคม 2563 – การเปลียนแปลง

ทีเกิดจากการนาํมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั -                     297,916.12        3,410.83 301,326.95

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 2,619,257.55     709,313.55 34,232.86 3,362,803.96

ผลต่างจากการลดค่าเช่า 888,248.01 -                     -                     888,248.01

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 3,507,505.56 1,007,229.67 37,643.69 4,552,378.92

มูลค่าสุทธิทางบญัชี :

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 11,783,371.88 3,330,033.71 256,852.10 15,370,257.69

16.2 หนีสินตามสัญญาเช่า

(หน่วย : บาท)

2563 2562

หนีสินตามสญัญาเช่า 10,697,980.55 -                     

หกั  ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (5,264,513.84) -                     

สุทธิ 5,433,466.71 -                     

บริษทัไดท้าํสญัญาเช่าพนืทีสนามกบับริษทัทีเกียวขอ้งกนัแห่งหนึง เพอืใชใ้นการดาํเนินการจดักิจกรรม  อายสุญัญาเช่าสินสุด

วนัที 14 พฤษภาคม 2567

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะ

 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)

เครืองตกแต่ง 

เครืองใชส้าํนกังาน

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



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีภาระผกูพนัทีจะตอ้งจา่ยค่าเช่าขนัตาํตามสญัญาเช่า ดงันี

(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 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 ดอกเบียจ่ายในอนาคตของสญัญาเช่าการเงิน (1,302,019.45) -                     -                     -                     

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

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัสญัญาเช่าทีรับรู้ในรายการต่อไปนีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม/

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 3,362,803.96

ดอกเบียจ่ายจากหนีสินตามสญัญาเช่า 278,831.77

ค่าใชจ่้ายทีเกียวกบัสญัญาเช่าซึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ 359,873.63
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งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

จาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจา่ย มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่าย

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

 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน)

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย : บาท)

โปรแกรม โปรแกรม รวม

คอมพิวเตอร์ ระหวา่งติดตงั

ราคาทุน

ณ วนัที 1 มกราคม 2562 6,857,285.80 1,329,000.00 8,186,285.80

เพิมขึน 4,918,140.00 1,960,900.00 6,879,040.00

จาํหน่าย (850,000.00) -                     (850,000.00)

โอนเขา้(โอนออก) 1,057,770.00 (1,329,000.00) (271,230.00)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 11,983,195.80 1,960,900.00 13,944,095.80

เพิมขึน 12,000.00 2,786,702.00 2,798,702.00

จาํหน่าย -                     (71,277.00) (71,277.00)

โอนเขา้(โอนออก) 120,000.00 (120,000.00) -                     

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 12,115,195.80 4,556,325.00 16,671,520.80

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม

ณ วนัที 1 มกราคม 2562 3,757,042.74 -                     3,757,042.74

เพิมขึน 1,309,273.65 -                     1,309,273.65

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 5,066,316.39 -                     5,066,316.39

เพิมขึน 1,460,271.13 -                     1,460,271.13

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 6,526,587.52 -                     6,526,587.52

มูลค่าสุทธิทางบญัชี

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 6,916,879.41 1,960,900.00 8,877,779.41

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 5,588,608.28 4,556,325.00 10,144,933.28

18. ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี / ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

18.1 สินทรัพย ์และหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีภายหลงัจากการนาํมาหกักลบลบกนัตามความเหมาะสม 

ไดแ้สดงรวมไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน มีรายละเอียดดงันี (หน่วย : บาท)

2563 2562

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 4,874,189.06 5,635,679.60

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (1,586,412.20) (1,269,248.60)

สุทธิสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 3,287,776.86 4,366,431.00

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน)

18.2   รายการเคลือนไหวของสินทรัพย ์และหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ตามทีแสดงในงบการเงินรวม และ

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ทีเกิดขึนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563  และ 2562  มีดงันี

(หน่วย : บาท)

ณ วนัที 1 ณ วนัที 31

มกราคม กาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุน ธนัวาคม

2563 เบด็เสร็จอืน 2563

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :

ค่าเผอืการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 640,215.32 (13,943.53) -                     626,271.79

ประมาณการหนีสิน - ผลประโยชน์พนกังาน 4,995,464.28 (62,255.66) (685,291.35) 4,247,917.27

5,635,679.60 (76,199.19) (685,291.35) 4,874,189.06

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :

ผลแตกต่างระยะเวลา - ค่าเสือมราคาสินทรัพยถ์าวร (1,239,907.64) 46,845.28 -                     (1,193,062.36)

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

หนีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (29,340.96) (231,062.93) -                     (260,403.89)

(1,269,248.60) (317,163.60) -                     (1,586,412.20)

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 4,366,431.00 (393,362.79) (685,291.35) 3,287,776.86

(หน่วย : บาท)

ณ วนัที 1 ณ วนัที 31

มกราคม กาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุน ธนัวาคม

2562 เบด็เสร็จอืน 2562

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :

ค่าเผอืการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 608,323.86 31,891.46 640,215.32

ประมาณการหนีสิน - ผลประโยชน์พนกังาน 5,014,932.20 1,269,003.88 (1,288,471.80) 4,995,464.28

5,623,256.06 1,300,895.34 (1,288,471.80) 5,635,679.60

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :

ผลแตกต่างระยะเวลา 

         -  ค่าเสือมราคาสินทรัพยถ์าวร (232,078.24) (1,007,829.40) -                     (1,239,907.64)

หนีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (86,630.68) 57,289.72 -                     (29,340.96)

(318,708.92) (950,539.68) -                     (1,269,248.60)

สินทรัพยภ์าษีเงินได ้รอการตดับญัชี - สุทธิ 5,304,547.14 350,355.66 (1,288,471.80) 4,366,431.00

 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)
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งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

บนัทึกเป็น(รายจา่ย)รายไดใ้น

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

บนัทึกเป็น(รายจา่ย)รายไดใ้น



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน)

18.3  ภาษีเงินไดที้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563  และ 2562  มีดงันี

(หน่วย : บาท)

2563 2562

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 10,778,761.06 28,529,386.21

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีการเปลียนแปลงของผลแตกต่างชวัคราว 393,362.79 (350,355.66)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 11,172,123.85 28,179,030.55

18.4  ภาษีเงินไดที้รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี

(หน่วย : บาท)

2563 2562

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัสาํหรับภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,426,456.77 6,442,359.00

หกั ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (685,291.35) (1,288,471.80)

สุทธิจากภาษีเงินได้ 2,741,165.42 5,153,887.20

18.5  รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีทีใช ้สาํหรับปีสินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม  2563  และ 2562 สามารถแสดงได ้ดงันี

(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้ 45,263,752.77 130,895,192.20 49,300,470.81 136,883,096.74

บวกกลบัผลขาดทุนของบริษทัยอ่ยทีไม่ตอ้งเสียภาษี 957,931.26 5,987,904.54 -                     -                     

คงเหลือ 46,221,684.03 136,883,096.74 49,300,470.81 136,883,096.74

อตัราภาษีร้อยละ 20 20 20 20

จาํนวนภาษีเงินได้ 9,244,336.81 27,376,619.35 9,860,094.16 27,376,619.35

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

 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม /

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม /
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ :

รายได(้รายจา่ย)ทีเกณฑบ์ญัชีต่างจากเกณฑภ์าษี 218,697.37 183,585.79 218,697.37 183,585.79

รายจา่ยทีไม่สามารถนาํมาหกัภาษีได้ 804,158.21 2,647,029.13 1,124,658.21 2,647,029.13

รายจา่ยทีหกัไดเ้พิม (59,635.68) (245,702.86) (59,635.68) (245,702.86)

ขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน

      (2562 : ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ) (กลบัรายการ) 28,309.79 (1,782,500.86) 28,309.79 (1,782,500.86)

ส่วนแบ่งขาดทุนของส่วนไดเ้สียบริษทัร่วม 936,257.35 -                     -                     -                     

1,927,787.04 802,411.20 1,312,029.69 802,411.20

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้แสดงอยูใ่นงบกาํไร

    ขาดทุนเบด็เสร็จ 11,172,123.85 28,179,030.55 11,172,123.85 28,179,030.55

อตัราภาษีเงินไดที้แทจ้ริง 24.17                 20.59                 22.66                 20.59                 

19. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน

(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562

เจา้หนีการคา้ :

เจา้หนีการคา้ - บุคคลและกิจการอืน 7,326,912.44 5,942,909.43 7,326,912.44 5,442,905.23

เช็คจ่ายล่วงหนา้ 2,783,064.80 62,716.48 2,783,064.80 62,716.48

10,109,977.24 6,005,625.91 10,109,977.24 5,505,621.71

เจา้หนีหมุนเวยีนอืน :

ค่าใชจ่้ายคา้งจา่ย 5,698,013.15 6,261,944.14 4,994,876.66 5,997,386.85

เจา้หนีกรมสรรพากร 299,511.29 5,289,930.40 -                     5,000,830.04

ภาษีขายรอเรียกเก็บ 1,498,133.53 2,240,442.70 1,498,133.53 2,240,442.70

ภาษีหกั ณ ทีจ่ายรอนาํส่ง 4,142,069.78 4,059,317.85 4,128,121.79 4,058,657.84

อืน ๆ 10,183,283.88 7,157,304.41 5,183,283.88 7,051,082.07

21,821,011.63 25,008,939.50 15,804,415.86 24,348,399.50

รวม 31,930,988.87 31,014,565.41 25,914,393.10 29,854,021.21
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งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

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

 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน)

20. รายได้รับล่วงหน้า

(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562

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

รายไดรั้บล่วงหนา้อืนๆ 1,217,720.49 337,445.99 1,217,720.49 337,445.99

รวม 1,217,720.49 141,223,453.41 1,217,720.49 138,470,911.59

21. ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

21.1 การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังาน มีดงันี

(หน่วย : บาท)

2563 2562

ยอดยกมาตน้ปี 24,977,321.46 25,074,661.06

ตน้ทุนบริการงวดปัจจุบนั 1,883,188.00 1,606,499.00

ตน้ทุนดอกเบีย 380,802.00 653,861.00

รายการปรับปรุง (14,465.13) -                     

ตน้ทุนบริการในอดีต -                     4,589,524.05

ผลประโยชน์พนกังานทีจ่ายระหวา่งปี (2,560,803.00) (504,864.65)

กาํไรจากประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (3,426,456.77) (6,442,359.00)

ยอดคงเหลือสินปี 21,239,586.56 24,977,321.46

21.2 ค่าใชจ่้ายผลประโยน์พนกังานทีรับรู้ในรายการต่อไปนีในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดงันี

(หน่วย : บาท)

2563 2562

ตน้ทุนขายและบริการ 1,054,168.92 3,592,017.38

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 108,500.16 353,817.15

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,086,855.67 2,904,049.52

รวม 2,249,524.75 6,849,884.05

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน)

21.3 (กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน สาํหรับปีสินสุด

วนัที  31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เกิดขึนจากขอ้สมมติฐานหลกั ดงันี

(หน่วย : บาท)

2563 2562

อตัราคิดลด 218,469.00 342,564.00

อตัราการเพมิขึนของเงินเดือน (3,803,553.00) (6,410,531.00)

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน (3,499.00) (1,138,033.00)

การปรับปรุงจากประสบการณ์ 162,126.23 763,641.00

รวม (3,426,456.77) (6,442,359.00)

21.4 ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัทีรายงานของบริษทั (แสดงโดยวธีิถวัเฉลียถ่วง

นาํหนกั) ดงันี

2563 2562

อตัราคิดลด ร้อยละ 1.61 ร้อยละ 1.71

อตัราการเพมิขึนของเงินเดือน ร้อยละ 5.01 ร้อยละ 7.02

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน (ขึนอยูก่บัระยะเวลาการทาํงานของพนกังาน) 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

21.5 การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปลียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานทีเกียวขอ้ง ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุ

สมผล  ณ วนัทีรายงาน    โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอืนๆ  คงทีจะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีกาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงิน 

ดงัต่อไปนี

เพิมขึน ลดลง เพิมขึน ลดลง

อตัราคิดลด(เปลียนแปลงร้อยละ 0.50) (849,289.00) 900,022.00 (1,050,800.00) 1,118,847.00

อตัราการเพมิขึนของเงินเดือน

(เปลียนแปลงร้อยละ 0.50) 971,061.00 (923,571.00) 1,178,191.00 (1,116,745.00)

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน

(เปลียนแปลงร้อยละ 0.50) (1,077,936.00) 1,143,106.00 (1,326,997.00) 1,414,552.00

แมว้า่การวเิคราะห์นีไม่ไดค้าํนึงการกระจายตวัแบบเตม็รูปแบบของกระแสเงินสดทีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว    แต่ไดแ้สดง

ประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ

 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)
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(หน่วย : บาท)

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

2563 2562

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน)

22. สํารองตามกฎหมาย

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ย

กวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา(ถา้มี)จนกวา่ทุนสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุน

จดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจา่ยเป็นเงินปันผลได้

23. เงินปันผล       

23.1 ในระหวา่งปี 2563 บริษทัจ่ายเงินปันผล 2 ครัง รวมจาํนวน 66 ลา้นบาท ดงันี

‐ การประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 5/2563 เมือวนัที 27 มีนาคม 2563 อนุมติัยกเลิกการจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2562 ทีมีการ

ประชุมคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที 18 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยอนุมติัให้จา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลแทน  จากกาํไรสะสม ณ วนัที

31 ธนัวาคม 2562 (บางส่วนทีเหลือ) ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญั จาํนวน 600 ลา้นหุ้น อตัราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นเงิน 48 ลา้นบาท  และ

บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลแลว้ในวนัที 24 เมษายน 2563  และผูถื้อหุ้นของบริษทัไดรั้บทราบการจา่ยเงินปันผลระหวา่ง

กาลดงักล่าวแลว้จากการประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563  เมือวนัที 7 กรกฏาคม 2563

‐ ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 11/2563 เมือวนัที 11 พฤศจิกายน 2563 อนุมติัให้บริษทัจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลจาก

ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563  ให้แก่ผูถื้อหุ้น จาํนวน 600 ลา้นหุ้น  ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท  เป็นเงิน 18 ลา้นบาท โดยบริษทัจะ

จ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัที 1 ธนัวาคม 2563

23.2 ในระหวา่งปี 2562 บริษทัจ่ายเงินปันผล 2 ครัง รวมจาํนวน 114 ลา้นบาท ดงันี

‐ ตามมติทีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 2562  เมือวนัที 28 มีนาคม 2562  อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการส่วนทีเหลือ

ของไตรมาส 2 ปี 2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 600 ลา้นหุ้น  ในอตัราหุ้นละ 0.09 บาท เป็นจาํนวนเงิน 54 ลา้นบาท  โดยบริษทัจา่ย

เงินปันผลดงักล่าวแลว้ในวนัที 19 เมษายน 2562 

‐ ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทัครังที 3/2562  เมือวนัที 8 สิงหาคม 2562 อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลประกอบ

การส่วนทีเหลือของไตรมาส 2 ปี 2561  และผลประกอบการของไตรมาส 1 ปี 2562  ให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 600 ลา้นหุ้น ในอตัราหุ้น

ละ 0.10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 60 ลา้นบาท โดยบริษทัจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในแลว้วนัที 6 กนัยายน 2562

24. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการนีเป็นผลประโยชน์ทีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทั ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัโดยไม่รวม

เงินเดือนและผลประโยชน์ทีเกียวขอ้งทีจ่ายให้กบักรรมการในฐานะผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  ประกอบดว้ยเงินเดือน  ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืนให้กบักรรมการเฉพาะในฐานะผูบ้ริหาร  และให้กบัผูบ้ริหาร

ตามนิยามในประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์อนัไดแ้ก่ผูจ้ดัการหรือผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหาร

สีรายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา และผูซึ้งดาํรงตาํแหน่ง เทียบเท่าระดบับริหารรายทีสีทุกราย และให้หมายความรวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั

บริหารในสายงานบญัชี หรือการเงินทีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึนไป หรือเทียบเท่า 

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

 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน)

25. กองทุนสํารองเลยีงชีพพนักงาน

บริษทัและพนกังานบริษทัไดร่้วมกนัจดัตงักองทุนสาํรองเลียงชีพ   ตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลียงชีพ พ.ศ. 2530   โดยบริษทัและ

พนกังานจะจ่ายเงินสมทบ  และเงินสะสมเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมือพนกังาน

นนัออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุน  ของบริษทักองทุนสาํรองเลียงชีพนีบริหารโดยบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนทิสโก ้จาํกดั

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31  ธนัวาคม 2563 บริษทัจ่ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพพนกังาน จาํนวน 4.36 ลา้นบาท (2562 : 4.05 ลา้นบาท) 

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะของค่าใชจ่้ายทีสาํคญัสาํหรับปี มีดงันี

(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562

การเปลียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ         (1,736,944.42) 1,446,517.61 (1,736,944.42) 1,446,517.61

วตัถุดิบใชไ้ป 13,807,704.63 22,520,084.57 13,807,704.63 22,520,084.57

ค่าจา้งทาํของ เพลท ตน้ฉบบั อาร์ตเวคิ เขา้เล่ม และอืนๆ 19,208,886.32 27,831,548.51 19,208,886.32 27,831,548.51

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 122,635,714.03 128,606,487.80 122,635,714.03 128,606,487.80

ค่าตอบแทนกรรมการ 5,117,000.00 5,180,000.00 5,117,000.00 5,180,000.00

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (ตามหมายเหตุ 6.2) 30,572,602.15 39,607,810.66 30,572,602.15 39,607,810.66

ค่าเช่าและบริการสถานทีจดักิจกรรม 91,045,650.10 121,031,475.66 88,832,126.82 115,234,811.82

ค่าตกแต่งสถานทีจดักิจกรรม 29,265,974.77 57,993,360.63 28,608,815.00 54,718,353.57

ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 28,054,260.27 31,603,424.36 27,991,672.73 31,003,082.13

ค่าจา้งบุคคลภายนอกจดักิจกรรม 16,950,336.21 28,777,490.86 14,706,670.58 27,921,492.43

ค่าเสือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย 20,291,386.21 16,460,746.00 20,290,438.64 16,459,857.18

(ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
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 (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน)

27. ข้อมูลเพมิเติมเกยีวกบักระแสเงินสด

27.1 รายการไม่กระทบเงินสด สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563  มีรายละเอียดดงันี

-  บริษทัโอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน(สินคา้บาร์เทอร์) จาํนวน 0.35 ลา้นบาท เป็นทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

    และโอนทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ราคาสุทธิ จาํนวน 0.19 ลา้นบาท

-  บริษทัซืออุปกรณ์และเครืองใชส้าํนกังานเป็นเงินเชือ จาํนวน 1.45 ลา้นบาท 

27.2 รายการไม่กระทบเงินสด สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562  มีรายละเอียดดงันี

-  บริษทัซืออุปกรณ์และเครืองใชส้าํนกังานเป็นเงินเชือ จาํนวน 2.48 ลา้นบาท 

-  บริษทัซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นเงินเชือ จาํนวน 0.07 ลา้นบาท 

28. ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกดิขึน

28.1 บริษทัมีภาระผกูพนัทีตอ้งจา่ยในอนาคตเกียวกบัสัญญาเช่าและบริการ ดงัต่อไปนี 

(หน่วย : บาท)

2563 2562

ถึงกาํหนดภายใน 1 ปี 4,277,853.13 9,302,497.58

ถึงกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ ไม่เกิน 5 ปี 447,368.26 22,300.00

รวม 4,725,221.39 9,324,797.58

28.2 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าทีปรึกษาผูเ้ชียวชาญประมาณ 8.89 ลา้นบาทโดยสัญญามีกาํหนด

ระยะเวลา 1 ปี เมือสินสุดอายสุัญญาหากไม่มีฝ่ายหนึงฝ่ายใดบอกเลิกให้ถือวา่ต่อสัญญาโดยอตัโนมติั (2562: 5.96 ลา้นบาท)

28.3 บริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าสนบัสนุนการดาํเนินงานใหแ้ก่สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย (สมาคมฯ) ซึงเป็นผูร่้วม

จดังานแสดงยานยนต ์  " Bangkok International Motor Show"   กบับริษทั   และเป็นสมาชิกของ  Organisation International 

Des Constructeurs D'Automobiles (OICA)   ซึงเป็นองคก์รสากลระหวา่งประเทศ และไดใ้หก้ารรับรองมาตรฐานการจดังาน

แสดงยานยนตด์งักล่าวทุกๆ 2  ปี โดยบริษทัจะจ่ายเงินสนบัสนุนดงักล่าวใหแ้ก่สมาคมฯ จาํนวน 5.00 ลา้นบาท สาํหรับปีที

ไดรั้บการรับรองมาตรฐานจาก OICA และจาํนวน 4.00 ลา้นบาท สาํหรับปีทีไม่ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน

28.4 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีหนีสินทีอาจเกิดขึนจากการใหธ้นาคารออกหนงัสือคาํประกนัการใชไ้ฟฟ้ากบัการ

ไฟฟ้านครหลวง  จาํนวน 0.31 ลา้นบาท     และการฝากส่งไปรษณียเ์ป็นรายเดือนกบับริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั  จาํนวน 0.01 

ลา้นบาท รวมจาํนวน 0.32 ลา้นบาท คาํประกนัโดยเงินฝากประจาํของบริษทั

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

                                                            (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                 (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)   

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรังดป์รีซ ์อนิเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

29. ข้อมูลเกยีวกบัการดําเนินงานจําแนกตามส่วนงาน

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทั ทีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมาํเสมอ เพือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร

ใหก้บัส่วนงาน  และประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทงันีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินการของบริษทัคือ กรรมการผูจ้ดัการของบริษทั

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานทีรายงานสาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี 

(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขายและบริการ 437,839,320.37 617,533,850.18 42,985,787.75 49,919,112.74 28,585,789.96 51,878,937.46 509,410,898.08 719,331,900.38

ตน้ทุนขายและบริการ (220,724,478.40) (334,145,877.62) (47,017,902.77) (50,478,920.61) (32,008,737.93) (46,055,769.05) (299,751,119.10) (430,680,567.28)

กาํไร(ขาดทุน)ขนัตน้ 217,114,841.97 283,387,972.56 (4,032,115.02) (559,807.87) (3,422,947.97) 5,823,168.41 209,659,778.98 288,651,333.10

รายไดอื้น 2,592,114.51 2,824,568.32

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (51,598,788.52) (49,610,132.72)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (117,185,641.25) (122,701,053.17)

รายไดท้างการเงิน 6,756,407.60 11,730,476.67

ตน้ทุนทางการเงิน (278,831.77) -                     

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมทีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (4,681,286.78) -                     

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 45,263,752.77 130,895,192.20

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (11,172,123.85) (28,179,030.55)

กาํไรสาํหรับี 34,091,628.92 102,716,161.65
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งบการเงินรวม

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

กิจกรรม สือโฆษณา และจาํหน่ายสิงพิมพ์ รับจา้งพิมพ์ รวม

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

( นายอโณทยั   เอยีมลาํเนา )                      (นายพีระพงศ ์  เอยีมลาํเนา)



บริษทั กรังดป์รีซ ์อนิเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขายและบริการ 431,628,375.94 609,505,817.66 42,985,787.75 49,919,112.74 28,585,789.96 51,878,937.46 503,199,953.65 711,303,867.86

ตน้ทุนขายและบริการ (215,148,031.29) (322,575,417.81) (47,017,902.77) (50,478,920.61) (32,008,737.93) (46,055,769.05) (294,174,671.99) (419,110,107.47)

กาํไร(ขาดทุน)ขนัตน้ 216,480,344.65 286,930,399.85 (4,032,115.02) (559,807.87) (3,422,947.97) 5,823,168.41 209,025,281.66 292,193,760.39

รายไดอื้น 2,886,447.84 3,536,629.15

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (51,140,036.80) (48,612,531.77)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (117,948,002.22) (121,965,214.82)

รายไดท้างการเงิน 6,755,612.10 11,730,453.79

ตน้ทุนทางการเงิน (278,831.77) -                     

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 49,300,470.81 136,883,096.74

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (11,172,123.85) (28,179,030.55)

กาํไรสาํหรับปี 38,128,346.96 108,704,066.19

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

( นายอโณทยั   เอยีมลาํเนา )                      (นายพีระพงศ ์  เอยีมลาํเนา)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

กิจกรรม สือโฆษณา และจาํหน่ายสิงพิมพ์ รับจา้งพิมพ์ รวม



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

30. เครืองมือทางการเงนิ

วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสียงทางการเงิน

เครืองมือทางการเงินทีสาํคญัของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ย  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน เงินให้กูย้ืมแก่ระยะสนัแก่บริษทัร่วม เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่

บุคคลทีเกียวขอ้งกนั เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน และหนีสินตามสญัญาเช่า กลุ่มบริษทั

มีความเสียงทีเกียวขอ้งกบัเครืองมือทางการเงินดงักล่าวและมีนโยบายการบริหารความเสียงดงันี

ความเสียงด้านเครดิต

ความเสียงทางดา้นสินเชือคือ  ความเสียงทีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหนีแก่บริษทั ตามเงือนไขทีตกลงไวเ้มือครบกาํหนด

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเชือเพอืควบคุมความเสียงทางดา้นสินเชือดงักล่าวอยา่งสมาํเสมอ โดยการวเิคราะห์ฐานะ

ทางการเงินของลูกคา้ทุกรายทีขอวงเงินสินเชือในระดบัหนึงๆ     ณ วนัทีรายงานไม่พบวา่มีความเสียงจากสินเชือทีเป็นสาระสาํคญั

ความเสียงสูงสุดทางดา้นสินเชือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อยา่งไร

ก็ตาม เนืองจากบริษทัมีฐานลูกคา้จาํนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าดวา่จะเกิดผลเสียหายทีมีสาระสาํคญัจากการเก็บหนีไม่ได้

ความเสียงด้านตลาด

ความเสียงจากอตัราดอกเบีย

ความเสียงดา้นอตัราดอกเบียหมายถึง  ความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงทีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบียในตลาด  ซึงส่งผล

กระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั  บริษทัมีความเสียงดา้นอตัราดอกเบียทีเกิดจากเงินลงทุนระยะยาว ฝ่ายบริหาร

ไดพ้ิจารณาแลว้วา่ความเสียงดา้นอตัราดอกเบียของบริษทัมีระดบัตาํ เนืองจากอตัราดอกเบียส่วนใหญ่เป็นอตัราคงที ดงันี

อตัราดอกเบีย อตัรา ไม่มี รวม อตัรา

ปรับขึนลง ดอกเบีย อตัรา ดอกเบีย

ตามราคาตลาด คงที ดอกเบีย ร้อยละ

สินทรัพย์ทางการเงิน :

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 48,484,133.71 31,736.19         2,340,507.76 50,856,377.66 0.05 - 0.50

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 45,077,383.42 45,077,383.42 -              

เงินให้กูย้มืระยะสนัแก่บริษทัร่วม -                   20,000,000.00 -                   20,000,000.00 7.00

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน -                   200,049,621.70 -                   200,049,621.70 0.20 - 1.00

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน -                   -                   593,265.97      593,265.97 -              

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลทีเกียวขอ้งกนั -                   -                   271,449.00      271,449.00 -              

หนีสินทางการเงิน :

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน -                   -                   31,930,988.87 31,930,988.87 -              

หนีสินตามสญัญาเช่า -                   5,433,466.71 -                   5,433,466.71 6.875

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

                                                                  (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                 (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)   
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งบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

อตัราดอกเบีย อตัรา ไม่มี รวม อตัรา

ปรับขึนลง ดอกเบีย อตัรา ดอกเบีย

ตามราคาตลาด คงที ดอกเบีย ร้อยละ

สินทรัพย์ทางการเงิน :

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 47,631,132.42 31,736.19         1,989,764.47 49,652,633.08 0.05 - 0.50

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน -                   -                   46,534,104.72 46,534,104.72 -              

เงินให้กูย้มืระยะสนัแก่บริษทัร่วม -                   20,000,000.00 -                   20,000,000.00 7.00

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน -                   200,049,621.70 -                   200,049,621.70 0.20 - 1.00

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน -                   -                   593,265.97 593,265.97 -              

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลทีเกียวขอ้งกนั -                   -                   271,449.00 271,449.00 -              

หนีสินทางการเงิน :

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน -                   -                   25,914,393.10 25,914,393.10 -              

หนีสินตามสญัญาเช่า -                   5,433,466.71 -                   5,433,466.71 6.875

อตัราดอกเบีย อตัรา ไม่มี รวม อตัรา

ปรับขึนลง ดอกเบีย อตัรา ดอกเบีย

ตามราคาตลาด คงที ดอกเบีย ร้อยละ

สินทรัพย์ทางการเงิน :

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 145,562,237.17 31,204.23         1,989,483.78 147,582,925.18 0.05 - 1.00

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน -                   -                   43,162,643.45 43,162,643.45 -              

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน -                   357,201,913.58 -                   357,201,913.58 0.90 - 1.95

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 186,563,340.98 -                   728,673.13 187,292,014.11 1.60-1.95

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลทีเกียวขอ้งกนั -                   -                   508,308.00 508,308.00 -              

หนีสินทางการเงิน :

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน -                   -                   31,014,565.41 31,014,565.41 -              

หนีสินตามสญัญาเช่า -                   12,816,823.90 -                   12,816,823.90 6.875

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

                                                                  (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                 (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)   
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งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563

งบการเงินรวม ณ วนัที 1 มกราคม 2563



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

อตัราดอกเบีย อตัรา ไม่มี รวม อตัรา

ปรับขึนลง ดอกเบีย อตัรา ดอกเบีย

ตามราคาตลาด คงที ดอกเบีย ร้อยละ

สินทรัพย์ทางการเงิน :

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 144,721,562.20 31,204.23         1,984,738.53 146,737,504.96 0.05 - 1.00

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน -                   -                   45,528,891.20 45,528,891.20 -              

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน -                   357,201,913.58 -                   357,201,913.58 0.90 - 1.95

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 186,563,340.98 -                   728,673.13 187,292,014.11 1.60-1.95

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลทีเกียวขอ้งกนั -                   -                   508,308.00 508,308.00 -              

หนีสินทางการเงิน :

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน -                   -                   29,854,021.21 29,854,021.21 -              

หนีสินตามสญัญาเช่า -                   12,816,823.90 -                   12,816,823.90 6.875

การวเิคราะห์ผลกระทบของการเปลียนแปลงอตัราดอกเบีย

กลุ่มบริษทัไม่มีผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากการเปลียนแปลงของดอกเบียทีปรับขึนลงตามอตัราตลาด 

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

                                                                  (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                 (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)   

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 1 มกราคม 2563

- 46 -



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

31. มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงนิ

เนืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินบางส่วนจดัอยูใ่นประเภทระยะสนัหรือมีอตัราดอกเบียใกลเ้คียงกบัอตัราตลาด 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินดงักล่าวใกลเ้คียงกบัมูลค่าตาม

บญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน มีดงัต่อไปนี

(หน่วย : บาท)

มูลค่ายติุธรรม

มูลค่ายติุธรรมผา่น ราคาทุน รวม

กาํไรหรือขาดทุน ตดัจาํหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงิน :

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -                        50,856,377.66 50,856,377.66 50,856,377.66

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน -                        45,077,383.42 45,077,383.42 45,077,383.42

เงินให้กูย้มืระยะสนัแก่บริษทัร่วม 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน -                        200,049,621.70 200,049,621.70 200,049,621.70

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 593,265.97           -                        593,265.97 593,265.97

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลทีเกียวขอ้งกนั -                        271,449.00 271,449.00 271,449.00

รวม 593,265.97           316,254,831.78 316,848,097.75 316,848,097.75

หนีสินทางการเงิน :

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน -                        26,930,988.87 26,930,988.87 26,930,988.87

หนีสินตามสญัญาเช่า -                        5,433,466.71 5,433,466.71 5,433,466.71

รวม -                        32,364,455.58 32,364,455.58 32,364,455.58

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

                                                                  (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                 (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)   
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งบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563

มูลค่าตามบญัชี



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

(หน่วย : บาท)

มูลค่ายติุธรรม

มูลค่ายติุธรรมผา่น ราคาทุน รวม

กาํไรหรือขาดทุน ตดัจาํหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงิน :

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -                        49,652,633.08 49,652,633.08 49,652,633.08

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน -                        46,534,104.71 46,534,104.71 46,534,104.71

เงินให้กูย้มืระยะสนัแก่บริษทัร่วม 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน -                        200,049,621.70 200,049,621.70 200,049,621.70

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 593,265.97           -                        593,265.97 593,265.97

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลทีเกียวขอ้งกนั -                        271,449.00 271,449.00 271,449.00

รวม 593,265.97           316,507,808.49 317,101,074.46 317,101,074.46

หนีสินทางการเงิน :

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน -                        25,914,393.10 25,914,393.10 25,914,393.10

หนีสินตามสญัญาเช่า 5,433,466.71 5,433,466.71 5,433,466.71

รวม -                        25,914,393.10 25,914,393.10 25,914,393.10

(หน่วย : บาท)

มูลค่ายติุธรรม

มูลค่ายติุธรรมผา่น ราคาทุน รวม

กาํไรหรือขาดทุน ตดัจาํหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงิน :

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -                        147,582,925.18 147,582,925.18 147,582,925.18

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน -                        43,162,643.45 43,162,643.45 43,162,643.45

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน -                        357,201,913.58 357,201,913.58 357,201,913.58

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 728,673.13           186,563,340.98    187,292,014.11 187,292,014.11

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลทีเกียวขอ้งกนั -                        508,308.00 508,308.00 508,308.00

รวม 728,673.13           735,019,131.19 735,747,804.32 735,747,804.32

หนีสินทางการเงิน :

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน -                        31,014,565.41 31,014,565.41 31,014,565.41

หนีสินตามสญัญาเช่า -                        12,816,823.90 12,816,823.90 12,816,823.90

รวม -                        43,831,389.31 43,831,389.31 43,831,389.31

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

                                                                  (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                 (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)   
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มูลค่าตามบญัชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563

งบการเงินรวม ณ วนัที 1 มกราคม 2563

มูลค่าตามบญัชี



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

(หน่วย : บาท)

มูลค่ายติุธรรม

มูลค่ายติุธรรมผา่น ราคาทุน รวม

กาํไรหรือขาดทุน ตดัจาํหน่าย

สินทรัพยท์างการเงิน :

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -                        146,737,504.96 146,737,504.96 146,737,504.96

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน -                        45,528,891.20 45,528,891.20 45,528,891.20

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน -                        357,201,913.58 357,201,913.58 357,201,913.58

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 728,673.13           186,563,340.98    187,292,014.11 187,292,014.11

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลทีเกียวขอ้งกนั -                        508,308.00 508,308.00 508,308.00

รวม 728,673.13           736,539,958.72 737,268,631.85 737,268,631.85

หนีสินทางการเงิน :

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน -                        29,854,021.21 29,854,021.21 29,854,021.21

หนีสินตามสญัญาเช่า -                        12,816,823.90 12,816,823.90 12,816,823.90

รวม -                        42,670,845.11 42,670,845.11 42,670,845.11

กลุ่มบริษทัมีการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งันี

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนคาํนวณโดยประเมินและพิจารณาจากการเปลียนแปลง

ในฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการทีถูกลงทุน รวมถึงปัจจยัอืนๆ ซึงสรุปไดว้า่ราคาทุนของเงินลงทุนในตราสารทุน

ดงักล่าวไดส้ะทอ้นมูลค่ายติุธรรม

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม

ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม 

กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยที์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ดงันี 

(หน่วย : บาท)

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน :

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน -                        -                        593,265.97 593,265.97

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน :

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 186,563,340.98 -                        728,673.13 187,292,014.11

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

                                                                  (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                 (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)   
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งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 1 มกราคม 2563

มูลค่าตามบญัชี

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 1 มกราคม 2563



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

32. การบริหารจัดการทุน

วตัถุประสงคข์องบริษทัในการบริหารทางการเงิน คือ การดาํรงไวซึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนือง และการดาํรง

ไวซึ้งโครงสร้างของทุนทีเหมาะสม 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีอตัราส่วนหนีสินรวมต่อทุน สรุปไดด้งันี

2563 2562 2563 2562

อตัราส่วนหนีสินรวมต่อ

ส่วนของผูถื้อหุ้น(เท่า) 0.09 0.26 0.08 0.25

33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

33.1 ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2564 เมือวนัที 20 มกราคม 2564 มีมติ ดงันี

ก.  อนุมติัให้บริษทัเพมิส่วนงานดา้นธุรกิจขายรถยนตส์ะสม และรถแต่ง โดยมีวตัถุประสงคเ์พือซือ-ขาย แลก-เปลียน                  

  ฝากขายอะไหล่รถ และอุปกรณ์  ให้บริการตกแต่งและบูรณะรถยนตต์ามความตอ้งการของลูกคา้                              

ข.  อนุมติัให้บริษทัขอสินเชือระยะสนัประเภทเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคารแห่งหนึงวงเงิน 50 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบีย

    F/D บวกดว้ยร้อยละ 0.90 ต่อปี โดยมีวตัถุประสงคเ์พือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั

ค.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              อนุมติัให้บริษทัให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทั ทรูเอน็เนอร์จี จาํกดั(บริษทัร่วม)วงเงินไม่เกิน 30 ลา้นบาท อตัรา

                                                                                                          ดอกเบียร้อยละ 6 ต่อปี อายสุญัญาเงินกู ้1 ปี โดยมีทีดินและสิงปลูกสร้างเป็นหลกัคาํประกนั วงเงินรวม 50 ลา้นบาท

และเมือวนัที 25 มกราคม 2564 บริษทัไดใ้ห้เงินกูย้มืแก่บริษทัร่วมดงักล่าวแลว้จาํนวน 13 ลา้นบาท

33 ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 2/2564 เมือวนัที 19 กุมภาพนัธ์ 2564 มีมติ ดงันี

ก.  อนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 (ส่วนทีเหลือ) ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัจาํนวน 600 ลา้นหุ้น  

อตัราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงิน 30 ลา้นบาท  โดยบริษทัจะนาํเสนอให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 2564  ของบริษทั

พิจารณาอนุมติัต่อไป

ข.  อนุมติัให้ลงทุนในบริษทั ออโตเมทริกซ์ โซลูชนัส์ จาํกดั (บริษทัร่วม) เพิมอีกตามสดัส่วนการถือหุ้นของบริษทัเดิม

      ร้อยละ 48.99 จาํนวน 1.96 ลา้นบาท 

34. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทั เมือวนัที 19 กุมภาพนัธ์ 2564

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

                                                                  (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                 (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)   

- 50 -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ


	AUDITOR_REPORT
	f
	n

