
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 รายงานของผู้สอบบัญชีและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

               สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

                 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน)  

ขา้พเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบ

แสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนั

เดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อของบริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 

กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึง

ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนําเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการ

ใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาล โดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ

สอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและ

วิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้

ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น

ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการ

บญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั 

 

(นางสุวิมล   กฤตยาเกียรณ์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  2982 

วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 



(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

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

สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5 242,779,454.93 50,856,377.66 241,673,160.91 49,652,633.08

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 6 97,927,242.68 45,077,383.42 99,402,466.23 46,534,104.71

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัร่วม 7 43,000,000.00 20,000,000.00 43,000,000.00 20,000,000.00

สินคา้คงเหลือ 8 13,704,988.90 7,493,003.25 13,704,988.90 7,493,003.25

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 9 150,049,621.70 200,049,621.70 150,049,621.70 200,049,621.70

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 547,461,308.21 323,476,386.03 547,830,237.74 323,729,362.74

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 10 593,265.97 593,265.97 593,265.97 593,265.97

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                       -                       -                        -                       

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 245,955,767.32 247,278,613.22 251,959,900.00 251,959,900.00

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 236,849.00 271,449.00 236,849.00 271,449.00

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 13 32,239,860.10 32,239,860.10 32,239,860.10 32,239,860.10

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 178,088,694.74 180,096,379.60 178,085,939.00 180,093,509.64

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 15 14,641,851.65 15,370,257.69      14,641,851.65 15,370,257.69      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 16 9,828,039.54 10,144,933.28 9,828,039.54 10,144,933.28

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17.1 4,129,245.11 3,287,776.86 4,129,245.11 3,287,776.86

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน

ทีไม่ใช่เงินสดทีเป็นหลกัประกนั 18 50,323,300.00 323,300.00 50,323,300.00 323,300.00

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 1,690,587.21 988,587.24 1,690,587.21 988,587.24

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 537,727,460.64 490,594,422.96 543,728,837.58 495,272,839.78

รวมสินทรัพย์ 1,085,188,768.85 814,070,808.99 1,091,559,075.32 819,002,202.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชันแนล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที 31 มีนาคม 2564

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

        (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

1



(หน่วย : บาท)

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

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

สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)

หนสิีนหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 19 95,550,237.74 31,930,988.87 89,520,744.79 25,914,393.10

เงินปันผลคา้งจ่าย 30,000,000.00 -                       30,000,000.00 -                       

รายไดรั้บล่วงหนา้ 20 96,029,115.38 1,217,720.49 96,029,115.38 1,217,720.49

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 21 5,264,513.84 5,264,513.84 5,264,513.84 5,264,513.84

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 14,572,699.92 716,006.86 14,572,699.92 716,006.86

รวมหนีสินหมุนเวียน 241,416,566.88 39,129,230.06 235,387,073.93 33,112,634.29

หนสิีนไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่า 21 5,433,466.71 5,433,466.71 5,433,466.71 5,433,466.71

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน

สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 22.1 21,780,599.27 21,239,586.56 21,780,599.27 21,239,586.56

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 27,214,065.98 26,673,053.27 27,214,065.98 26,673,053.27

รวมหนีสิน 268,630,632.86 65,802,283.33 262,601,139.91 59,785,687.56

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนทีออกและชาํระแลว้

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

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

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

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 90,402,994.93 22,129,984.00 102,962,186.24 33,220,765.79

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 159,391.89 142,792.49 -                        -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 816,558,135.99 748,268,525.66 828,957,935.41 759,216,514.96

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,085,188,768.85 814,070,808.99 1,091,559,075.32 819,002,202.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

        (นายอโณทยั   เอียมลาํเนา)                (นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา)

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชันแนล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ(ต่อ)

ณ วันที 31 มีนาคม 2564

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

รายไดจ้ากการขายและบริการ 324,087,707.88 27,032,926.70 324,087,707.88 21,424,602.55

ตน้ทุนขายและบริการ (151,933,580.37) (50,837,915.23) (151,933,580.37) (45,262,106.20)

กําไร(ขาดทุน)ขันต้น 172,154,127.51 (23,804,988.53) 172,154,127.51 (23,837,503.65)

รายไดอื้น 545,502.17 1,385,618.29 571,182.28 1,817,748.82

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (21,679,110.69) (11,241,560.97) (21,679,110.69) (10,782,771.32)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (28,378,472.01) (30,916,653.14) (28,258,588.50) (30,653,504.96)

กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงาน 122,642,046.98 (64,577,584.35) 122,787,610.60 (63,456,031.11)

รายไดท้างการเงิน 1,106,990.40 2,927,804.05 1,106,990.40 2,927,804.05

ตน้ทุนทางการเงิน (108,635.75) -                      (108,635.75) -                      

กาํไร(ขาดทุน)ของบริษทัร่วมทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 12.2 (1,322,845.90) (219,322.12) -                      -                      

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 122,317,555.73 (61,869,102.42) 123,785,965.25 (60,528,227.06)

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษเีงินได้ 17.2 (24,044,544.80) 202,878.89 (24,044,544.80) 202,878.89

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 98,273,010.93 (61,666,223.53) 99,741,420.45 (60,325,348.17)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 16,599.40 43,105.99 -                      -                      

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี 16,599.40 43,105.99 -                      -                      

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :

กาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 22.3 -                      3,208,208.28 -                      3,208,208.28

ภาษเีงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 17.3 -                      (641,641.66) -                      (641,641.66)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี -                      2,566,566.62 -                      2,566,566.62

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 98,289,610.33 (59,056,550.92) 99,741,420.45 (57,758,781.55)

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 98,273,010.93 (61,666,223.53) 99,741,420.45 (60,325,348.17)

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                      -                      

98,273,010.93    (61,666,223.53)

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 98,289,610.33 (59,056,550.92) 99,741,420.45 (57,758,781.55)

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                      -                      

98,289,610.33    (59,056,550.92)

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขนัพนืฐาน 0.16 (0.10) 0.17 (0.10)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

    ( นายอโณทยั   เอยีมลาํเนา )                  ( นายพรีะพงศ ์  เอยีมลาํเนา )

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม

3



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ ทุนทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน องคป์ระกอบอืนของ รวม

ชาํระแลว้ หุ้นสามญั จากการจ่าย จดัสรรแลว้ ยงัไม่ได้ ส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนของ

โดยใชหุ้้น สาํรองตามกฎหมาย จดัสรร ผลต่างจากการ ผูถื้อหุ้น

เป็นเกณฑ์ แปลงค่างบการเงิน

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 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

เงินปันผล 23.1 (30,000,000.00) (30,000,000.00)

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 98,273,010.93 98,273,010.93

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                         16,599.40 16,599.40

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 300,000,000.00 285,434,649.17 110,561,100.00 30,000,000.00 90,402,994.93 159,391.89 816,558,135.99

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 300,000,000.00 285,434,649.17 110,561,100.00 30,000,000.00 51,297,178.66 21,467.73 777,314,395.56

เงินปันผล 23.2 (48,000,000.00) (48,000,000.00)

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (61,666,223.53) (61,666,223.53)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด 2,566,566.62 43,105.99 2,609,672.61

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 300,000,000.00 285,434,649.17 110,561,100.00 30,000,000.00 (55,802,478.25) 64,573.72 670,257,844.64

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

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

( นายอโณทยั   เอียมลาํเนา )                    ( นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา )

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม

4



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ ทุนทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุนจาก รวม

ชาํระแลว้ หุน้สามญั การจ่ายโดยใช้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

หุน้เป็นเกณฑ์ สาํรองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 300,000,000.00 285,434,649.17 110,561,100.00 30,000,000.00 33,220,765.79 759,216,514.96

เงินปันผล 23.1 (30,000,000.00) (30,000,000.00)

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 99,741,420.45 99,741,420.45

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 300,000,000.00 285,434,649.17 110,561,100.00 30,000,000.00 102,962,186.24 828,957,935.41

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 300,000,000.00 285,434,649.17 110,561,100.00 30,000,000.00 58,351,242.41 784,346,991.58

เงินปันผล 23.2 (48,000,000.00) (48,000,000.00)

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (60,325,348.17) (60,325,348.17)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด 17.3 2,566,566.62 2,566,566.62

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 300,000,000.00 285,434,649.17 110,561,100.00 30,000,000.00 (47,407,539.14) 678,588,210.03

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

(นายอโณทยั   เอยีมลาํเนา)                (นายพรีะพงศ ์  เอยีมลาํเนา)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

5



(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 98,273,010.93 (61,666,223.53) 99,741,420.45 (60,325,348.17)

รายการปรับปรุง

ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลง

มูลค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (199,610.32) 29,420.81 (199,610.32) 29,420.81

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน(กลบัรายการ) (463,623.91) (444,147.88) (463,623.91) (444,147.88)

ประมาณการรับคืนสินคา้(กลบัรายการ) 115,816.75 (737,405.32) 115,816.75 (737,405.32)

ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้ลดลง(กลบัรายการ) (10,217.34) 165,629.67 (10,217.34) 165,629.67

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมทีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 1,322,845.90 219,322.12 -                  -                  

ค่าเสือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย 4,951,816.56 5,266,189.85 4,951,702.34 5,266,260.16

ขาดทุนจากการขาย/ตดัจ่ายทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ -                  24,397.67 -                  24,397.67

ผลต่างจากการปรับลดค่าเช่า 84,843.39 -                  84,843.39 -                  

(กาํไร)จากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน -                  (46,800.18) -                  (46,800.18)

(โอนกลบั)ค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน -                  (108,145.90) -                  (108,145.90)

ประมาณการผลประโยชน์พนกังาน 541,012.71 565,997.56 541,012.71 565,997.56

ตน้ทุนทางการเงิน 108,635.75 -                  108,635.75 -                  

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 24,044,544.80 (202,878.89) 24,044,544.80 (202,878.89)

128,769,075.22 (56,934,644.02) 128,914,524.62 (55,813,020.47)

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน(เพิมขึน) ลดลง (52,448,941.29) (31,327,890.58) (52,467,443.55) (33,107,166.00)

สินคา้คงเหลือ(เพิมขึน)ลดลง (6,201,768.31) 241,871.61 (6,201,768.31) 241,871.61

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน(เพิมขึน)ลดลง (682,525.44) 124,534.03 (682,525.44) 124,534.03

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืนเพมิขึน(ลดลง) 63,304,855.09 13,935,694.83 63,291,957.91 9,991,787.60

รายไดรั้บล่วงหนา้เพิมขึน(ลดลง) 94,811,394.89 222,708,595.64 94,811,394.89 225,461,137.46

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 227,552,090.16 148,748,161.51 227,666,140.12 146,899,144.23

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (11,029,319.99) (7,462,152.78) (11,029,319.99) (7,462,152.78)

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 216,522,770.17 141,286,008.73 216,636,820.13 139,436,991.45

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

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

              ( นายอโณทยั   เอียมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา )

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้ืมระยะสันแก่บริษทัร่วม (23,000,000.00) -                  (23,000,000.00) -                  

เงินสดรับจากเงินลงทุนในเงินฝากประจาํ 50,000,000.00 166,154,265.92 50,000,000.00 166,154,265.92

เงินสดจ่ายลงทุนในเงินฝากประจาํเพือเป็นหลกัประกนั (50,000,000.00) -                  (50,000,000.00) -                  

เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                  (1,959,900.00) -                  (1,959,900.00)

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้ืมระยะยาว 44,600.00 94,400.00 44,600.00 94,400.00

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้ืมระยะยาว (10,000.00) -                  (10,000.00) -                  

เงินสดจ่ายซือทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (1,489,702.62) (1,277,465.60) (1,489,702.62) (1,277,465.60)

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (360,800.00) (332,250.47) (360,800.00) (332,250.47)

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                  (18,675.00) -                  (18,675.00)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (24,815,902.62) 162,660,374.85 (24,815,902.62) 162,660,374.85 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิมขึน 16,599.40 43,105.99 -                  -                  

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพมิขนึ(ลดลง)สุทธิ 191,723,466.95 303,989,489.57 191,820,917.51 302,097,366.30

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 26.1 50,856,377.66 147,582,925.18 49,652,633.08 146,737,504.96

ปรับปรุงผลกระทบจากอตัราแลกเปลียน 199,610.32 (29,420.81) 199,610.32 (29,420.81)

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 26.2 242,779,454.93 451,542,993.94 241,673,160.91 448,805,450.45

การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบักระแสเงินสดเพิมเติม ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

              ( นายอโณทยั   เอียมลาํเนา )                ( นายพีระพงศ ์  เอียมลาํเนา )

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัท ี31  มีนาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

1. ข้อมูลทวัไป

1.1   ขอ้มูลทวัไปของบริษทั

การจดทะเบียน : บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) "บริษทั"  เป็นนิติบุคคลทีจดัตงัขนึในประเทศไทย 

เมือวนัที 30 เมษายน 2525 และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมือวนัที 1 ธันวาคม 2560  

สถานประกอบการ:

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

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

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

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

สาขา 4  เลขที 69  หมู่ที 2  ตาํบลบึงศาล อาํเภอองครักษ ์จงัหวดันครนายก

ธุรกิจหลกั : 1.  ธุรกิจใหบ้ริการพนืทีจดังานแสดงรถยนต์และสินคา้ทีเกียวขอ้งกบัยานยนต ์และจดักิจกรรม

     ส่งเสริมการตลาด

2.  ธุรกิจใหบ้ริการโฆษณาในสือสิงพมิพ ์โฆษณาสือโทรทศัน์และเวบ็ไซต ์

3.  ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายหนงัสือ   

4.  ธุรกิจรับจา้งพมิพ์

ผูถ้ือหุน้รายใหญ ่: กลุ่มเอยีมลาํเนา โดยถือหุน้ในอตัราร้อยละ 60.19    

1.2   การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ทีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจ

และอุตสาหกรรมส่วนใหญ่   สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซึงความไม่แน่นอน   และผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการ

ดาํเนินธุรกิจ  ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าว  และประเมินผลกระทบทางการเงิน

เกียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ ประมาณการหนีสินและหนีสินทีอาจจะเกิดขึนอยา่ง  อยา่งต่อเนือง  ทงันีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระ

มาณการและดุลยพนิิจในประเดน็ต่าง ๆ เมือสถานการณ์มีการเปลียนแปลง

จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในปี 2563 กลุ่มบริษทัจึงจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 โดยถือ

ปฏิบตัิตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี   เรือง มาตรการผอ่นปรนชวัคราวสาํหรับทางเลือกเพมิเติมทางบญัชีเพอืรองรับผลกระทบ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ในเรืองการไม่นาํสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งชี

ของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 36 เรือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ เนืองดว้ยแนวปฏิบติัดงักล่าวสินสุดการมีผล

บงัคบัใช ้ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563  บริษทัไดป้ระเมินผลกระทบดงักล่าว  ซึงไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงิน

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

2. เกณฑ์การจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

2.1   เกณฑใ์นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี จดัทาํขึนในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัที 34  เรือง  การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาลภายใตพ้ระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลของบริษทัจดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม ในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของรายการใน

งบการเงินยกเวน้รายการทีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีทีเกียวขอ้ง

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี จดัทาํขึนโดยมีวตัถุประสงคใ์หข้อ้มูลเพมิเติมจากงบการเงินประจาํปีทีนาํเสนอครังล่าสุด เพอื

ใหข้อ้มูลนนัเป็นปัจจุบนั ดงันนัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเกียวกบักิจกรรมเหตุการณ์ และสถานการณ์

ใหม่    เพอืไม่ใหข้อ้มูลทีนาํเสนอซาํซอ้นกบัขอ้มูลทีไดร้ายงานไปแลว้อยา่งไรก็ตาม   งบแสดงฐานะการเงิน    งบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ  งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้  และงบกระแสเงินสด ไดแ้สดงรายการในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงิน

ประจาํปี  ดงันนัการใชข้อ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนีควรใชค้วบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินระหวา่งกาล

ฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี

2.2   เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี  ไดร้วมงบการเงินของบริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย 

(“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํขึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 โดยไม่มีการ

เปลียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวด

2.3   มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทีเริมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับ

ปรุงจาํนวนหลายฉบบั    ซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2564 มา

ถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว    ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหม้ีขึนเพอืใหม้ีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ       โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเกียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการให้

แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัินีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั

นอกจากนี บริษทัไดมี้การเลือกถือปฏิบติัตามขอ้ผอ่นปรนเกียวกบัการยนิยอมลดค่าเช่าทีเกียวขอ้งกบัสถานการณ์ COVID-19 

ตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16  เรือง สัญญาเช่า  ซึงทาํใหกิ้จการไม่จาํเป็นตอ้งประเมินวา่การยนิ

ยอมการลดค่าเช่าเป็นการเปลียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ ทงันีขอ้ผอ่นปรนดงักล่าวใหใ้ชก้บักรณีการยนิยอมลดค่าเช่าทีเกิดจาก

ผลโดยตรงของสถานการณ์ COVID-19  และตอ้งเป็นไปตามเงือนไขทุกขอ้อนัไดแ้ก่  การเปลียนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญา

เช่าทาํใหสิ้งตอบแทนสาํหรับสัญญาเช่าหลงัปรับปรุงมีจาํนวนเกือบเท่าเดิมหรือนอ้ยกวา่สิงตอบแทนสาํหรับสัญญาเช่าก่อนการ

เปลียนแปลงนนั  การลดลงใดๆ ของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่ากระทบเพยีงการจ่ายชาํระซึงเดิมครบกาํหนดในหรือก่อนวนัที

30 มิถุนายน 2564 เท่านนั และไม่มีการเปลียนแปลงทีสาํคญัเกียวกบัเงือนไขและขอ้กาํหนดอืนของสัญญาเช่า
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามขอ้ผอ่นปรนดงักล่าวกบัการยนิยอมลดค่าเช่าทงัหมดทีเป็นไปตามเงือนไขขา้งตน้   และไดรั้บรู้ผลกระ

ทบจากการปฏิบตัิตามขอ้ผอ่นปรนดงักล่าวในงบกาํไรขาดทุน สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 เป็นจาํนวน

0.35 ลา้นบาท ซึงเกิดจากการเปลียนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีเกิดขึนจากการยนิยอมลดค่าเช่า ทงันี ไม่มีผลกระทบ

ต่อกาํไรสะสมตน้งวด 

2.4   มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 

2565

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 เรือง สัญญาเช่า  ฉบบัปรับปรุง ซึงไดใ้หข้อ้ยกเวน้

ชวัคราวทีเกิดในทางปฏิบตัิสาํหรับผูเ้ช่าทีไดรั้บผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบียอา้งอิง  ทงันี  ตอ้งเป็นไปตามเงือนไขที

กาํหนดไวต้ามมาตรฐาน

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัินีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั

3.  สรุปนโยบายการบัญชีทสํีาคญั  

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนีจดัทาํขนึโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีใชใ้น งบการเงินสาํหรับปี สินสุด

วนัที 31 ธันวาคม 2563 

4. รายการธุรกจิกบับุคคลและกจิการทเีกยีวข้องกนั

4.1 รายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

รายการทีสาํคญักบับุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนัสรุปไดด้งันี

(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

รายไดค้่าบริการ :

บริษทัยอ่ย - GPI Myanmar Co., Ltd. -                      -                     -                       2,634,969.70

บริษทัร่วม - บริษทั ออโตเมทริคซ์ 

                                 โซลูชนั จาํกดั 80,000.00 -                     80,000.00 -                     

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - บริษทั บลูไดมอนด ์

    กอลฟ์ แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 208,398.00 236,014.50 208,398.00 236,014.50

รวม 288,398.00 236,014.50 288,398.00 2,870,984.20

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

รายไดอ้ืน :

บริษทัยอ่ย - GPI Myanmar Co.,Ltd. -                      -                     26,000.00 432,574.87

บริษทัร่วม - บริษทั ทรูเอน็เนอร์จี จาํกดั 545,424.66 -                     545,424.66 -                     

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - บริษทั บลูไดมอนด ์

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

รวม 657,924.66 112,500.00 683,924.66 545,074.87

ตน้ทุนบริการ :

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - บริษทั บลูไดมอนด ์

     กอลฟ์ แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 516,127.29 993,251.39 516,127.29 993,251.39

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย :

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - บริษทั บลูไดมอนด ์

      กอลฟ์ แอนด์ วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 160,000.00 -                     160,000.00 -                     

ค่าตอบแทนทีจ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารสาํคญั :

(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

ค่าตอบแทนกรรมการ 920,000.00 1,240,000.00

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร :

          ผลประโยชน์ระยะสัน 6,692,982.00 7,030,076.00

          ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 243,099.62 254,590.49

6,936,081.62 7,284,666.49

รวม 7,856,081.62 8,524,666.49

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

4.2 รายการในงบแสดงฐานะการเงิน

ยอดคงคา้งทีมีสาระสาํคญั กบับุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั สรุปไดด้งันี

(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

4.2.1 ลูกหนีการคา้ 

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

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - บริษทั บลูไดมอนด ์

      กอลฟ์ แอนด์ วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 879,673.75 656,687.89 879,673.75 656,687.89

879,673.75 656,687.89 1,293,205.31 1,070,219.45

4.2.2 ลูกหนีหมุนเวยีนอืน 

บริษทัยอ่ย - GPI Myanmar Co., Ltd. -                      -                     1,149,555.44 1,123,555.44

บริษทัร่วม - บริษทั ทรูเอน็เนอร์จี จาํกดั 825,424.66 280,000.00 825,424.66 280,000.00

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - บริษทั บลูไดมอนด ์

      กอลฟ์ แอนด์ วอเทอร์สปอร์ทคลบั จาํกดั 3,146,495.00 3,026,120.00 3,146,495.00 3,026,120.00

3,971,919.66 3,306,120.00 5,121,475.10 4,429,675.44

รวม 4,851,593.41 3,962,807.89 6,414,680.41 5,499,894.89

4.2.3 เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัร่วม 

บริษทั ทรูเอน็เนอร์จี จาํกดั 43,000,000.00 20,000,000.00 43,000,000.00 20,000,000.00

4.2.4 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

GPI Myanmar Co.,Ltd. -                      -                     1,602,500.00 1,602,500.00

4.2.5 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

บริษทั ออโตเมทริคซ์ โซลูชนั จาํกดั 353,579.49 722,460.43 1,959,900.00 1,959,900.00

บริษทั ทรูเอน็เนอร์จี จาํกดั 245,602,187.83 246,556,152.79 250,000,000.00 250,000,000.00

รวม 245,955,767.32 247,278,613.22 251,959,900.00 251,959,900.00

4.2.6 หนีสินตามสัญญาเช่า-บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 

บริษทั บลูไดมอนด ์กอลฟ์ 

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

5. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด (หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

เงินสด 609,956.15 472,311.29 389,876.10 121,568.00

เงินฝากกระแสรายวนั 2,123,968.14 1,868,196.47 2,123,968.14 1,868,196.47

เงินฝากออมทรัพย์ 240,013,725.41 48,484,133.71 239,127,511.44 47,631,132.42

เงินฝากประจาํ 31,805.23 31,736.19 31,805.23 31,736.19

รวม 242,779,454.93 50,856,377.66 241,673,160.91 49,652,633.08

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีวงเงินกูร้ะยะสันรวม จาํนวน 98 ลา้นบาท และ จาํนวน 48 ลา้นบาท

ตามลาํดบั อตัราดอกเบีย MOR MLR ต่อปี และ F/D บวกร้อยละ 0.90 ต่อปี วงเงินกูย้มืดงักล่าวคาํประกนัโดยจดจาํนองทีดินพร้อม

สิงปลูกสร้างบางส่วนกรรมสิทธิของบริษทั ตามหมายเหตุ 14.1   และคาํประกนัเงินฝากประจาํกรรมสิทธิของบริษทัจาํนวนเงิน 50 

ลา้นบาท ตามหมายเหตุ 18  และ ณ วนัสินงวดบริษทัไม่ไดเ้บิกใชว้งเงินดงักล่าว  

6. ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวยีนอืน (หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

ลูกหนีการคา้ :

กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4.2.1) 879,673.75 656,687.89 1,293,205.31 1,070,219.45

บุคคลและกิจการอืน 39,180,498.94 22,484,202.90 39,136,277.77 22,441,834.50

40,060,172.69 23,140,890.79 40,429,483.08 23,512,053.95

หกั  ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (3,553,002.17) (4,016,626.08) (3,553,002.17) (4,016,626.08)

        ค่าเผอืรับคืนสินคา้ (1,174,919.51) (1,059,102.76) (1,174,919.51) (1,059,102.76)

สุทธิ 35,332,251.01 18,065,161.95 35,701,561.40 18,436,325.11

ลูกหนีหมุนเวยีนอืน :

ลูกหนีอืน-กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4.2.2) 3,971,919.66 3,306,120.00 5,121,475.10 4,429,675.44

รายไดค้า้งรับ 20,079,384.72 12,246,462.82 20,079,384.72 12,246,462.82

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 36,030,817.43 10,926,627.65 36,030,817.43 10,926,627.65

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

เงินทดรองจ่าย 5,582,567.29 -                     5,582,567.29 -                     

อืนๆ 4,126,564.25 831,142.74 4,082,921.97 793,145.43

69,791,253.35 34,208,483.15 70,897,166.51 35,294,041.28

หกั  ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (7,196,261.68) (7,196,261.68) (7,196,261.68) (7,196,261.68)

สุทธิ 62,594,991.67 27,012,221.47 63,700,904.83 28,097,779.60

รวม 97,927,242.68 45,077,383.42 99,402,466.23 46,534,104.71

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัมีลูกหนีการคา้ แยกตามอายหุนีดงันี (หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 21,010,173.53 12,432,204.69 21,010,173.53 12,432,204.69

เกินกาํหนดชาํระ :

1 - 90 วนั 16,180,729.41 7,195,387.64 16,180,729.41 7,608,919.20

91 - 180 วนั 205,850.08 801,374.90 205,850.08 801,374.90

181- 365 วนั 797,968.20 816,693.26 1,211,499.76 774,324.86

มากกวา่ 365 วนัขึนไป 1,865,451.47 1,895,230.30 1,821,230.30 1,895,230.30

รวม 40,060,172.69 23,140,890.79 40,429,483.08 23,512,053.95

7. เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่บริษัทร่วม

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัใหกู้ย้มืเงินแก่บริษทั ทรูเอน็เนอร์จี จาํกดั จาํนวน 43.00 ลา้นบาท และ 

20.00 ลา้นบาท โดยมีสัญญากูย้มืเงินอาย ุ1 ปี เป็นหลกัฐาน อตัราดอกเบีย ร้อยละ 6 ต่อปี และ 7 ต่อปี ตามลาํดบั

รายการเคลือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัร่วม มีดงันี

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2563 เพมิขึน ลดลง 31 มีนาคม 2564

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัร่วม 20,000,000.00 23,000,000.00 -                       43,000,000.00

8. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

สินคา้สาํเร็จรูป 8,265,788.39 3,290,229.59

งานระหวา่งทาํ 4,854,941.55 3,650,641.40

วตัถุดิบ 3,705,400.55 3,683,491.19

16,826,130.49 10,624,362.18

หกั ค่าเผอืการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (3,121,141.59) (3,131,358.93)

สุทธิ 13,704,988.90 7,493,003.25

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

9. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอืน

(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

เงินฝากประจาํระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 150,049,621.70 200,049,621.70

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีเงินฝากประจาํประเภทจ่ายคืนเมือสินระยะเวลาอาย ุ12 เดือน กบัธนาคาร

2 แห่ง อตัราดอกเบียร้อยละ 0.20-1.00 ต่อปี

10. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอืน

(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน

เงินลงทุนในบริษทัอืน 4,087,500.00 4,087,500.00

หกั   ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (3,494,234.03) (3,494,234.03)

สุทธิ 593,265.97 593,265.97

11. 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    ค่าเผอืการดอ้ยค่ามูลค่าเงินลงทุน (1,602,500.00)

สุทธิ -                     

บริษทัยอ่ยจดทะเบียนเมือวนัที 28 พฤศจิกายน 2561 ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ชือบริษทั

ทุนเรียกชาํระแลว้    สัดส่วนเงิน

ลงทุน

ราคาทุน

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะ
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

12.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วม มีรายละเอียดดงันี

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตงัขึน 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

ในประเทศ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บริษทั ออโตเมทริคซ์ 

                   โซลูชนั จาํกดั เป็นตลาดกลาง ไทย 4.00          4.00          48.99        48.99        353,579.49 722,460.43 1,959,900.00 1,959,900.00

ซือขายสินคา้และ

บริการทางสือ

อิเลก็ทรอนิกส์

ผา่นระบบเครือ

ข่ายอินเทอร์เน็ต

บริษทั ทรูเอน็เนอร์จี จาํกดั ไทย 275.00 275.00 25.45        25.45        245,602,187.83 246,556,152.79 250,000,000.00 250,000,000.00

  245,955,767.32   247,278,613.22   251,959,900.00   251,959,900.00 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

ผลิตและ

จาํหน่าย

ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุนมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

12.2 การเปลียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี

(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

เงินลงทุนตน้งวด 247,278,613.22 1,959,900.00

ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย (1,322,845.90) (219,322.12)

เงินลงทุนปลายงวด 245,955,767.32 1,740,577.88

13. อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564  และวนัที 31 ธนัวาคม 2563  บริษทัมีทดิีนเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนราคาตามบญัชี  จาํนวน

 32.24 ลา้นบาท และมีราคายตุิธรรมทีประเมินโดยฝ่ายบริหารซึงใชว้ธีิราคาตลาดโดยเทียบเคียงราคาซือขายทดิีนบริเวณใกลเ้คียง

จาํนวน 49.64  ลา้นบาท 

14. ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปลียนแปลงของบญัชีทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งันี

(หน่วย : บาท)

งบการเงิน

งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิทางบญัชีตน้งวด 180,096,379.60 180,093,509.64

ซือเพิม - ราคาทุน 1,676,385.28 1,676,385.28

โอนออกไปเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (19,474.53) (19,474.53)

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (3,664,595.61) (3,664,481.39)

มูลค่าสุทธิทางบญัชีปลายงวด 178,088,694.74 178,085,939.00

14.1  ณ วนัที 31 มีนาคม 2564  ทดิีนพร้อมสิงปลูกสร้างบางส่วน มูลค่าตามบญัชี จาํนวน 43.15 ลา้นบาท นาํไปใชเ้ป็นหลกัประกนั

สาํหรับวงเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินแห่งหนึง (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 : 43.90 ลา้นบาท) 

ตามหมายเหตุ 5

งบการเงินรวม
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

15. สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งันี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม/

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ

มูลค่าสุทธิทางบญัชีตน้งวด 15,370,257.69

ซือเพิม - ราคาทุน 360,800.00

ค่าตดัจาํหน่าย (743,135.39)

ผลต่างจากการลดค่าเช่า (346,070.67)

มูลค่าสุทธิทางบญัชีปลายงวด 14,641,851.63

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน สาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งันี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม/

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ

มูลค่าสุทธิทางบญัชีตน้งวด 10,144,933.28

ค่าตดัจาํหน่าย (316,893.74)

มูลค่าสุทธิทางบญัชีปลายงวด 9,828,039.54

17. ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี / ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

17.1 สินทรัพย ์และหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีภายหลงัจากการนาํมาหกักลบลบกนัตามความเหมาะสม ไดแ้สดงรวม

ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน มีรายละเอียดดงันี

(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 5,665,639.50 4,874,189.06

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (1,536,394.39) (1,586,412.20)

สุทธิ 4,129,245.11 3,287,776.86

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

17.2 ภาษีเงินไดท้ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564  และ 2563  มีดงันี

(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24,886,013.05      -                        24,886,013.05 -                       

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :

การเปลียนแปลงของผลแตกต่างชวัคราว (841,468.25) (202,878.89) (841,468.25) (202,878.89)

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท้ีแสดงอยู่

ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 24,044,544.80 (202,878.89) 24,044,544.80 (202,878.89)

17.3 ภาษีเงินไดท้ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน สาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2563 มีดงันี

(หน่วย : บาท)

กาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของ

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

18. สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอืนทีไม่ใช่เงนิสดทีเป็นหลกัประกนั

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 บริษทันาํเงินฝากประจาํธนาคาร 3 แห่งรวมจาํนวน 50.32 ลา้นบาท โดยนาํเงินฝากประจาํจาํนวน 50.00 

ลา้นบาท เป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะสันตามหมายเหตุ 5  และ จาํนวน 0.32 ลา้นบาท เป็นหลกัประกนัใหธ้นาคารออกหนงัสือ

คาํประกนัในการใชไ้ฟฟ้ากบัการไฟฟ้านครหลวง  และคาํประกนัค่าฝากส่งไปรษณียเ์ป็นรายเดือนกบับริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั 

ตามหมายเหตุ 27.2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก่อนภาษีเงินได้
รายได(้ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได้

   สุทธิจากภาษี

เงินได้
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

19. เจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนีหมุนเวยีนอืน

(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

เจา้หนีการคา้ :

เจา้หนีการคา้ - บุคคลและกิจการอืน 41,327,347.27 7,326,912.44 41,327,347.27 7,326,912.44

เช็คจ่ายล่วงหนา้ 1,904,842.40 2,783,064.80 1,904,842.40 2,783,064.80

43,232,189.67 10,109,977.24 43,232,189.67 10,109,977.24

เจา้หนีหมุนเวยีนอืน :

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 23,651,974.37 5,698,013.15 22,949,414.35 4,994,876.66

เจา้หนีกรมสรรพากร 12,994,938.95 299,511.29 12,682,553.55 -                       

ภาษีขายรอเรียกเกบ็ 2,606,939.75 1,498,133.53 2,606,939.75 1,498,133.53

ภาษีหัก ณ ทีจ่ายรอนาํส่ง 1,303,759.16 4,142,069.78 1,289,211.63 4,128,121.79

อืน ๆ 11,760,435.84 10,183,283.88 6,760,435.84 5,183,283.88

52,318,048.07 21,821,011.63 46,288,555.12 15,804,415.86

รวม 95,550,237.74 31,930,988.87 89,520,744.79 25,914,393.10

20.  รายได้รับล่วงหน้า

(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

รายไดรั้บล่วงหนา้งานมอเตอร์โชว์ 90,638,409.55 -                       

รายไดรั้บล่วงหนา้งานอืนๆ 5,390,705.83 1,217,720.49

รวม 96,029,115.38 1,217,720.49

21. หนีสินตามสัญญาเช่า

(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

หนีสินตามสญัญาเช่า 10,697,980.55 10,697,980.55

หกั  ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทถึีงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (5,264,513.84) (5,264,513.84)

สุทธิ 5,433,466.71 5,433,466.71

บริษทัไดท้าํสญัญาเช่าพืนทีสนาม กบับริษทัทีเกียวขอ้งกนัแห่งหนึง เพอืใชใ้นการดาํเนินการจดักิจกรรม  อายสุญัญาเช่าสืนสุด

วนัที 14 พฤษภาคม 2567

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัมีภาระผกูพนัทีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขนัตาํตามสญัญาเช่า ดงันี

(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

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

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

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

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

มูลค่าปัจจุบนัของหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 10,697,980.55 10,697,980.55 16,131,447.26 16,131,447.26

22.  ประมาณการหนสิีนไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนกังาน

22.1  การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัท ี31

มีนาคม 2564 สรุปไดด้งันี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม/

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานตน้งวด 21,239,586.56

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบีย 541,012.71

ยอดคงเหลือปลายงวด 21,780,599.27

22.2  ค่าใชจ่้ายผลประโยน์พนกังานทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564 และ 2563 

มีดงันี

(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

ตน้ทุนขายและบริการ 238,262.13 263,542.23

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 27,926.39 27,125.04

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 274,824.19 275,330.29

รวม 541,012.71 565,997.56

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

จาํนวนเงินขนัตาํทตีอ้งจ่าย มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขนัตาํที

ตอ้งจ่าย

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

22.3  กาํไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนก่อนภาษีเงินได ้สาํหรับงวดสามเดือน

สินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564 และ 2563 เกิดขึนจาก

(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

อตัราคิดลด -                         (218,469.00)

อตัราการขึนเงินเดือน -                         3,803,553.00

อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน -                         3,499.00

การปรับปรุงจากประสบการณ์ -                         (380,375.72)

รวม -                         3,208,207.28

23. เงนิปันผล

23.1  ทปีระชุมคณะกรรมการบริษทั ครังท ี2/2564  เมอืวนัที 19 กุมภาพนัธ์ 2564  มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสม ณ 

วนัที 31 ธนัวาคม 2563 (ส่วนทเีหลือ) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั จาํนวน 600 ลา้นหุน้ อตัราหุน้ละ 0.05 บาท เป็นเงิน 30 ลา้นบาท 

ซึงการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัจากแลว้ทีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2564 เมอืวนัที 31 มีนาคม 2564 ทงันี

บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ในวนัที 27 เมษายน 2564

23.2  ทปีระชุมคณะกรรมการบริษทั ครังท ี5/2563  เมอืวนัที 27 มีนาคม 2563  มีมติเลือนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

ออกโดยไปไม่มีกาํหนด ซึงรวมถึงการยกเลิกมติอนุมตัิใหเ้สนอจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2562 ทมีีการประชุมคณะกรรมบริษทั 

ครังท ี2/2563 เมอืวนัที 18 กุมภาพนัธ์ 2563      อยา่งไรก็ตามทีประชุมคณะกรรมการบริษทัครังนีไดม้ีมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผล

ระหวา่งกาลจากกาํไรสะสม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 (บางส่วนทเีหลือ) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัจาํนวน  600  ลา้นหุน้ อตัราหุน้

หุน้ละ 0.08 บาท เป็นจาํนวนเงิน 48.00 ลา้นบาท   ซึงการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บอนุมตัิจากทีประชุมผูถื้อหุน้ของ

บริษทัต่อไป ทงันีบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ในวนัที 24 เมษายน 2563

24. กองทุนสํารองเลยีงชีพพนักงาน

สาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริษทัจ่ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพพนกังาน จาํนวน 1.08

ลา้นบาท และ 1.11 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

25. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะของค่าใชจ่้ายทีสาํคญัสาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564  และ 2563 มีดงันี

(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

การเปลียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป

และงานระหวา่งทาํ         (6,179,858.95) (317,880.76) (6,179,858.95) (317,880.76)

วตัถุดิบใชไ้ป 2,588,746.94 3,547,022.23 2,588,746.94 3,547,022.23

ค่าจา้งทาํของ เพลท ตน้ฉบบั อาร์ตเวคิ และอืนๆ 6,090,350.84 4,358,667.95 6,090,350.84 4,358,667.95

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 38,667,560.42      41,810,398.99 38,667,560.42 41,810,398.99

ค่าเช่าและบริการสถานทีจดักิจกรรม 63,670,595.53 3,505,012.61 63,670,595.53 1,291,489.33

ค่าตกแต่งสถานทีจดักิจกรรม 21,755,142.46 5,817,159.77 21,755,142.46 5,160,000.00

ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 19,499,016.11 4,466,115.68 19,499,016.11 4,403,528.14

ค่าจา้งบุคคลภายนอกจดักิจกรรม 6,079,291.80 4,466,115.68 6,079,291.80 4,140,864.63

ค่าเสือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย 5,070,693.24 5,266,260.16 5,070,581.17 5,266,260.16

26. ข้อมูลเพมิเติมเกยีวกบักระแสเงนิสด

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ และยอดคงเหลือในธนาคาร  

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด  ประกอบขึนจากรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ดงันี

26.1 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดตน้งวด  มีรายละเอียดดงันี

(หน่วย : บาท)

1  มกราคม 2564 1  มกราคม 2563 1  มกราคม 2564 1  มกราคม 2563

เงินสด 722,919.30 472,311.29 84,349.00 121,568.00

เงินฝากกระแสรายวนั 5,063,546.63 1,868,196.47 5,063,546.63 1,868,196.47

เงินฝากออมทรัพย์ 445,725,051.67 48,484,133.71 443,626,078.48 47,631,132.42

เงินฝากประจาํ 31,476.34 31,736.19 31,476.34 31,736.19

รวม 451,542,993.94 50,856,377.66 448,805,450.45 49,652,633.08

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

26.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด มีรายละเอียดดงันี

(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

เงินสด 609,956.15 722,919.30 389,876.10 84,349.00

เงินฝากกระแสรายวนั 2,123,968.14 5,063,546.63 2,123,968.14 5,063,546.63

เงินฝากออมทรัพย์ 240,013,725.41 445,725,051.67 239,127,511.44 443,626,078.48

เงินฝากประจาํ 31,805.23 31,476.34 31,805.23 31,476.34

รวม 242,779,454.93 451,542,993.94 241,673,160.91 448,805,450.45

26.3 รายการไม่กระทบเงินสด สาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564  มีรายละเอียดดงันี

-  บริษทัซืออุปกรณ์และเครืองใชส้าํนกังานเป็นเงินเชือ จาํนวน 0.19 ลา้นบาท 

-  บริษทัมีเงินปันผลคา้งจ่าย จาํนวน 30.00 ลา้นบาท

26.4 รายการไม่กระทบเงินสด สาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2563  มีรายละเอียดดงันี

-  บริษทัซืออุปกรณ์และเครืองใชส้าํนกังานเป็นเงินเชือ จาํนวน 0.42 ลา้นบาท 

-  บริษทัซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นเงินเชือ จาํนวน 2.70 ลา้นบาท 

-  บริษทัมีเงินปันผลคา้งจ่าย จาํนวน 48.00 ลา้นบาท

27. ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกดิขึน

27.1 บริษทัมีภาระผกูพนัทีตอ้งจ่ายในอนาคตเกียวกบัสญัญาเช่า และบริการหลายสญัญา ดงัต่อไปนี

(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ถึงกาํหนดภายใน 1 ปี 4,788,632.38 4,277,853.13

ถึงกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 368,420.92 447,368.26

รวม 5,157,053.30 4,725,221.39

27.2 ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีหนีสินทีอาจเกิดขึนจากการใหธ้นาคารออกหนงัสือคาํประกนั

การใชไ้ฟฟ้า กบัการไฟฟ้านครหลวง จาํนวน 0.31 ลา้นบาท และการฝากส่งไปรษณียเ์ป็นรายเดือน กบับริษทั ไปรษณียไ์ทย 

จาํกดั จาํนวน 0.01 ลา้นบาท รวมจาํนวน 0.32 ลา้นบาท คาํประกนัโดยเงินฝากประจาํของบริษทั 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรังดป์รีซ์ อนิเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

28. ข้อมูลเกยีวกับการดาํเนินงานจําแนกตามส่วนงาน

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทั ทีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมาํเสมอ เพอืใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร

ให้กบัส่วนงาน  และประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทงันีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินการของบริษทัคือ กรรมการผูจ้ดัการของบริษทั

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานทีรายงาน สาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงันี  

(หน่วย : บาท)

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการขายและบริการ 304,742,003.05 11,020,467.62 9,607,787.23 9,369,873.62 9,737,917.60 6,642,585.46 324,087,707.88 27,032,926.70

ตน้ทุนขายและบริการ (132,878,429.17) (30,745,632.57) (11,111,799.06) (12,198,929.31) (7,943,352.14) (7,893,353.35) (151,933,580.37) (50,837,915.23)

กาํไร(ขาดทุน)ขนัตน้ 171,863,573.88 (19,725,164.95) (1,504,011.83) (2,829,055.69) 1,794,565.46 (1,250,767.89) 172,154,127.51 (23,804,988.53)

รายไดอื้น 545,502.17 1,385,618.29

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (21,679,110.69) (11,241,560.97)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (28,378,472.01) (30,916,653.14)

กาํไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 122,642,046.98 (64,577,584.35)

รายไดท้างการเงิน 1,106,990.40 2,927,804.05

ตน้ทุนทางการเงิน (108,635.75) -                      

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (1,322,845.90) (219,322.12)

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 122,317,555.73 (61,869,102.42)

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (24,044,544.80) 202,878.89

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 98,273,010.93 (61,666,223.53)

งบการเงินรวม

สาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที 31  มีนาคม

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

(หน่วย : บาท)

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการขายและบริการ 304,742,003.05 5,392,303.47 9,607,787.23 9,369,873.62 9,737,917.60 6,662,425.46 324,087,707.88 21,424,602.55

ตน้ทุนขายและบริการ (132,878,429.17) (25,149,983.54) (11,111,799.06) (12,198,929.31) (7,943,352.14) (7,913,193.35) (151,933,580.37) (45,262,106.20)

กาํไร(ขาดทุน)ขนัตน้ 171,863,573.88 (19,757,680.07) (1,504,011.83) (2,829,055.69) 1,794,565.46 (1,250,767.89) 172,154,127.51 (23,837,503.65)

รายไดอื้น 571,182.28 1,817,748.82

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (21,679,110.69) (10,782,771.32)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (28,258,588.50) (30,653,504.96)

กาํไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 122,787,610.60 (63,456,031.11)

รายไดท้างการเงิน 1,106,990.40 2,927,804.05

ตน้ทุนทางการเงิน (108,635.75) -                      

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 123,785,965.25 (60,528,227.06)

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (24,044,544.80) 202,878.89

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 99,741,420.45 (60,325,348.17)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที 31  มีนาคม

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

29. เครืองมือทางการเงิน

29.1 มูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงิน

เนืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินบางส่วนจดัอยูใ่นประเภทระยะสัน  หรือมีอตัราดอกเบียใกลเ้คียงกบั

อตัราตลาด ฝ่ายบริหารของบริษทัจึงประมาณมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินดงักล่าวใกล้

เคียงกบัมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

29.2 ลาํดบัชนัของมูลค่ายตุิธรรม

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมแยกแสดงตามลาํดบั

ชนัของมูลค่ายตุิธรรม ดงันี (หน่วย : บาท)

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพยท์างการเงิน :

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน -                      -                      593,265.97 593,265.97

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปลียนวธีิการและสมมติฐานทีใชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือ

ทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชนัของมูลค่ายตุิธรรม

30. การบริหารจัดการทุน

วตัถุประสงคข์องบริษทัในการบริหารทางการเงิน คือ การดาํรงไวซึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนือง และการดาํรง

ไวซึ้งโครงสร้างของทุนทีเหมาะสม 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีอตัราส่วนหนีสินรวมต่อทุน สรุปไดด้งันี

31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

อตัราส่วนหนีสินรวมต่อ

ส่วนของผูถ้ือหุน้(เท่า) 0.33 0.09 0.32 0.08

31. การจัดประเภทบัญชีใหม่

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 ไดม้ีการจดัประเภทรายการใหม่เพือใหส้อดคลอ้งกบั

การแสดงรายการงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 ดงันี

(หน่วย : บาท)

ก่อนจดัประเภท หลงัจดัประเภท ก่อนจดัประเภท หลงัจดัประเภท

รายไดท้างการเงิน -                      2,927,804.05 -                      2,927,804.05

รายไดอ้ืน 4,313,422.34 1,385,618.29 4,745,552.87 1,817,748.82

32. การอนุมัตข้ิอมูลทางการเงินระหว่างกาล

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนีไดรั้บการอนุมติัจากกรรมการผูมี้อาํนาจใหเ้ผยแพร่ในวนัที 13 พฤษภาคม 2564             

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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