บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
รำยงำนของผู้สอบบัญชีและข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

รำยงำนกำรสอบทำนข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมกำร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2564 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ สาหรับงวดสามเดือนและหก
เดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2564 งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู ้ถื อ หุ้ น รวมและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อ ของบริ ษทั
กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่
แนล จากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูล ทางการเงิน
ระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้า
เป็ นผูร้ ับ ผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของ
ข้าพเจ้า
ขอบเขตกำรสอบทำน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่ อง การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากร ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทาน
อื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้
ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนัยสาคัญทั้งหมด ซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดง
ความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
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ข้ อมูลและเหตุกำรณ์ ที่เน้ น
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้ให้ขอ้ สรุ ปอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี น้ ี แต่อย่างใด ข้าพเจ้าขอให้สังเกตุเกี่ยวกับความไม่แน่นอน
ของการลดมูลค่าในเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแห่งหนึ่งจากเหตุการณ์ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหว่างกาลข้อ 12.3 ดังนี้ 1) บริ ษทั ร่ วมถูกฟ้องร้องในฐานะผูค้ ้ าประกัน โดยบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวต้องร่ วมชาระ
หนี้ หากมีหนี้ สินในส่ วนที่เหลือจากการขายทรัพยสิ นทอดตลาดที่จานองของจาเลยที่ 1, 3 และ 4 2) บริ ษทั ร่ วม
ดังกล่าวถูกฟ้องร้องจากบุคคลภายนอกขอให้ศาลสั่งเพิกถอนใบคาขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ปัจจุบนั
อยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ของศาลปกครองสู งสุ ด 3) ตามที่การไฟฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอนุมตั ิให้บริ ษทั ร่ วม
ดังกล่าวสามารถเลื่อนการขายไฟฟ้าเป็ นวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 แต่มีเงื่อนไขหากเกิน 12 เดือน ให้ถือเป็ นการ
สิ้ นสุ ดสัญญาซื้อขายไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ร่ วมคาดว่าทั้ง 3 เหตุการณ์ขา้ งต้นจะ
ไม่เกิดความเสี ยหายกับบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวแต่อย่างใด

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด

(นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
วันที่ 11 สิ งหาคม 2564

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 30 มิถุนายน 2564
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว)
สอบทานแล้ว)
สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์

สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน
เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่บริ ษทั ร่ วม
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
ทีไม่ใช่เงินสดทีเป็ นหลักประกัน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

5
6
7
8
9

107,216,674.15
45,892,462.84
50,000,000.00
27,016,333.68
150,049,621.70
380,175,092.37

50,856,377.66
45,077,383.42
20,000,000.00
7,493,003.25
200,049,621.70
323,476,386.03

106,222,959.48
47,401,094.99
50,000,000.00
27,016,333.68
150,049,621.70
380,690,009.85

49,652,633.08
46,534,104.71
20,000,000.00
7,493,003.25
200,049,621.70
323,729,362.74

10
11
12

593,265.97
246,197,505.46
340,565.00
32,239,860.10
191,792,804.96
10,466,157.71
9,507,834.32
4,489,821.01

593,265.97
247,278,613.22
271,449.00
32,239,860.10
180,096,379.60
15,370,257.69
10,144,933.28
3,287,776.86

593,265.97
253,919,800.00
340,565.00
32,239,860.10
191,790,234.41
10,466,157.71
9,507,834.32
4,489,821.01

593,265.97
251,959,900.00
271,449.00
32,239,860.10
180,093,509.64
15,370,257.69
10,144,933.28
3,287,776.86

50,323,300.00
1,208,595.50
547,159,710.03
927,334,802.40

323,300.00
988,587.24
490,594,422.96
814,070,808.99

50,323,300.00
1,208,595.50
554,879,434.02
935,569,443.87

323,300.00
988,587.24
495,272,839.78
819,002,202.52

13
14
15
16
17.1
18

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

(ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
(นายอโณทัย เอียมลําเนา)
(นายพีระพงศ์ เอียมลําเนา)

1

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน(ต่ อ)
ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว)
สอบทานแล้ว)
สอบทานแล้ว)

หนีสินหมุนเวียน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน
19
รายได้รับล่วงหน้า
20
ส่วนของหนีสิ นตามสัญญาเช่าทีถึง
กําหนดชําระภายในหนึงปี
21
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่ หมุนเวียน
หนีสิ นตามสัญญาเช่า
21
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
22.1
รวมหนีสินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 600,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 600,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

43,297,773.73
6,416,173.59

31,930,988.87
1,217,720.49

37,307,303.99
6,416,173.59

25,914,393.10
1,217,720.49

1,017,253.84
16,871,637.05
67,602,838.21

5,264,513.84
716,006.86
39,129,230.06

1,017,253.84
16,871,637.05
61,612,368.47

5,264,513.84
716,006.86
33,112,634.29

3,982,746.16

5,433,466.71

3,982,746.16

5,433,466.71

22,321,611.98
26,304,358.14
93,907,196.35

21,239,586.56
26,673,053.27
65,802,283.33

22,321,611.98
26,304,358.14
87,916,726.61

21,239,586.56
26,673,053.27
59,785,687.56

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00
110,561,100.00
285,434,649.17

300,000,000.00
110,561,100.00
285,434,649.17

300,000,000.00
110,561,100.00
285,434,649.17

300,000,000.00
110,561,100.00
285,434,649.17

30,000,000.00
107,267,389.79
164,467.09
833,427,606.05
927,334,802.40

30,000,000.00
22,129,984.00
142,792.49
748,268,525.66
814,070,808.99

30,000,000.00
121,656,968.09
847,652,717.26
935,569,443.87

30,000,000.00
33,220,765.79
759,216,514.96
819,002,202.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
(ลงชือ) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
(นายอโณทัย เอียมลําเนา)
(นายพีระพงศ์ เอียมลําเนา)

2

บริษัท กรั งด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สํ าหรั บงวดสามเดือน สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2564
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไร(ขาดทุน)ขันต้ น
รายได้อนื
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)ของบริ ษทั ร่ วมทีใช้วธิ ีส่วนได้เสีย
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สํ าหรั บงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง :
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด - สุ ทธิจากภาษี
รายการทีจะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง :
กําไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานทีกําหนดไว้
ภาษีเงินได้เกียวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด - สุ ทธิจากภาษี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสํ าหรั บงวด

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563
123,990,121.08
14,605,476.33 123,990,121.08
14,638,763.32
(63,549,812.48) (26,485,683.53) (63,549,812.48) (26,485,683.85)
60,440,308.60 (11,880,207.20)
60,440,308.60 (11,846,920.53)
1,196,979.84
328,040.26
1,191,779.84
137,798.72
(9,802,526.72) (10,171,808.46)
(9,802,526.72) (10,171,832.22)
(30,168,502.57) (29,809,357.75) (30,051,077.44) (29,765,864.35)
21,666,259.15 (51,533,333.15)
21,778,484.28 (51,646,818.38)
1,426,543.31
2,031,749.13
1,426,543.31
2,031,749.13
(53,110.81)
(56,732.01)
(53,110.81)
(56,732.01)
12.2
(1,718,161.86)
(2,499,315.82)
21,321,529.79 (52,057,631.85)
23,151,916.78 (49,671,801.26)
17.2
(4,457,139.93)
(4,457,139.93)
(668,793.33)
(668,793.33)
16,864,389.86 (52,726,425.18)
18,694,776.85 (50,340,594.59)

การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขันพืนฐาน
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (หน่วย : หุ้น)

5,075.20
5,075.20

(84,565.55)
(84,565.55)

-

16,869,465.06

(52,810,990.73)

18,694,776.85

(50,340,594.59)

16,864,389.86
16,864,389.86

(52,726,425.18)
(52,726,425.18)

18,694,776.85

(50,340,594.59)

16,869,465.06
16,869,465.06

(52,810,990.73)
(52,810,990.73)

18,694,776.85

(50,340,594.59)

0.03
600,000,000

(0.09)
600,000,000

0.03
600,000,000

(0.08)
600,000,000

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
(ลงชือ) ……………………………………….…………………………………………………………... กรรมการ
( นายอโณทัย เอียมลําเนา )
( นายพีระพงศ์ เอียมลําเนา )
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บริษัท กรั งด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สํ าหรั บงวดหกเดือน สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2564
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563
448,077,828.96
41,638,403.03 448,077,828.96
36,063,365.87
(215,483,392.85) (77,323,598.76) (215,483,392.85) (71,747,790.05)
232,594,436.11 (35,685,195.73) 232,594,436.11 (35,684,424.18)
1,742,482.01
1,713,658.55
1,762,962.12
1,955,547.54
(31,481,637.41) (21,413,369.43) (31,481,637.41) (20,954,603.54)
(58,546,974.58) (60,726,010.89) (58,309,665.94) (60,419,369.31)
144,308,306.13 (116,110,917.50) 144,566,094.88 (115,102,849.49)
2,533,533.71
4,959,553.18
2,533,533.71
4,959,553.18
(161,746.56)
(56,732.01)
(161,746.56)
(56,732.01)
12.2
(3,041,007.76)
(2,718,637.94)
143,639,085.52 (113,926,734.27) 146,937,882.03 (110,200,028.32)
17.2
(28,501,684.73)
(465,914.44) (28,501,684.73)
(465,914.44)
115,137,400.79 (114,392,648.71) 118,436,197.30 (110,665,942.76)

รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไร(ขาดทุน)ขันต้ น
รายได้อนื
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)ของบริ ษทั ร่ วมทีใช้วธิ ีส่วนได้เสีย
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สํ าหรั บงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง :
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด - สุ ทธิจากภาษี
รายการทีจะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง :
กําไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานทีกําหนดไว้ 22.3
ภาษีเงินได้เกียวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
17.3
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด - สุ ทธิจากภาษี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสํ าหรั บงวด
การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขันพืนฐาน
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (หน่วย : หุ้น)

21,674.60
21,674.60

(41,459.56)
(41,459.56)

-

-

3,208,208.28
(641,641.66)
2,566,566.62
115,159,075.39 (111,867,541.65)

3,208,208.28
(641,641.66)
2,566,566.62
118,436,197.30 (108,099,376.14)

115,137,400.79 (114,392,648.71)
115,137,400.79 (114,392,648.71)

118,436,197.30 (110,665,942.76)

115,159,075.39 (111,867,541.65)
115,159,075.39 (111,867,541.65)

118,436,197.30 (108,099,376.14)

0.19
600,000,000

(0.19)
600,000,000

0.20
600,000,000

(0.18)
600,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
(ลงชือ) ……………………………………….…………………………………………………………... กรรมการ
( นายอโณทัย เอียมลําเนา )
( นายพีระพงศ์ เอียมลําเนา )
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บริษทั กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือน สินสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2564
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564
เงินปั นผล
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563
เงินปั นผล
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2563

ทุนทีออกและ
ชําระแล้ว

ส่ วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

งบการเงินรวม
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้
สํารองตามกฎหมาย
จัดสรร

300,000,000.00

285,434,649.17

ส่ วนเกินทุน
จากการจ่าย
โดยใช้หุ้น
เป็ นเกณฑ์
110,561,100.00

300,000,000.00

285,434,649.17

110,561,100.00

30,000,000.00

300,000,000.00

285,434,649.17

110,561,100.00

30,000,000.00

30,000,000.00

23.1

23.2

300,000,000.00

285,434,649.17

110,561,100.00

30,000,000.00

องค์ประกอบอืนของ
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ผลต่างจากการ
แปลงค่างบการเงิน
22,129,984.00
142,792.49
(29,999,995.00)
115,137,400.79
21,674.60
107,267,389.79
164,467.09

51,297,178.66
(47,999,992.00)
(114,392,648.71)
2,566,566.62
(108,528,895.43)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
(ลงชือ) ………………………...……………………….……………...…………………………………………... กรรมการ
( นายอโณทัย เอียมลําเนา )
( นายพีระพงศ์ เอียมลําเนา )
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21,467.73

(41,459.56)
(19,991.83)

รวม
ส่วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
748,268,525.66
(29,999,995.00)
115,137,400.79
21,674.60
833,427,606.05
777,314,395.56
(47,999,992.00)
(114,392,648.71)
2,525,107.06
617,446,861.91

บริษัท กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดหกเดือน สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2564
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564
เงินปั นผล
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563
เงินปั นผล
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2563

ทุนทีออกและ
ชําระแล้ว

ส่ วนเกินมูลค่า
หุ น้ สามัญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร(ขาดทุน)สะสม
ส่ วนเกินทุนจาก
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
การจ่ายโดยใช้
สํารองตามกฎหมาย
หุ น้ เป็ นเกณฑ์
110,561,100.00
30,000,000.00
33,220,765.79
(29,999,995.00)
118,436,197.30
110,561,100.00
30,000,000.00
121,656,968.09

300,000,000.00

285,434,649.17

300,000,000.00

285,434,649.17

300,000,000.00

285,434,649.17

110,561,100.00

30,000,000.00

300,000,000.00

285,434,649.17

110,561,100.00

30,000,000.00

23.1

23.2
17.3

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
(ลงชือ) ………………………...…………………….…………………………………………………... กรรมการ
(นายอโณทัย เอียมลําเนา)
(นายพีระพงศ์ เอียมลําเนา)
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58,351,242.41
(47,999,992.00)
(110,665,942.76)
2,566,566.62
(97,748,125.73)

รวม

759,216,514.96
(29,999,995.00)
118,436,197.30
847,652,717.26
784,346,991.58
(47,999,992.00)
(110,665,942.76)
2,566,566.62
628,247,623.44

บริษทั กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือน สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2564
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด
รายการปรับปรุ ง
ขาดทุน(กําไร)ทียังไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลง
มูลค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน(กลับรายการ)
ประมาณการรับคืนสิ นค้า(กลับรายการ)
ขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าลดลง(กลับรายการ)
ส่ วนแบ่งขาดทุนของบริ ษทั ร่ วมทีใช้วิธีส่วนได้เสี ย
ค่าเสื อมราคา/ค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการขาย/ตัดจ่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
ผลต่างจากการปรับลดค่าเช่า
(กําไร)จากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
(โอนกลับ)ค่าเผือผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
การเปลียนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีสิ นดําเนินงาน
ลูกหนี การค้าและลูกหนี หมุนเวียนอืนเพิมขึน
สิ นค้าคงเหลือเพิมขึน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน(เพิมขึน)ลดลง
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืนเพิมขึน
รายได้รับล่วงหน้าเพิมขึน
ประมาณการผลประโยชน์พนักงานลดลง
เงินสดได้มาจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

115,137,400.79 (114,392,648.71) 118,436,197.30 (110,665,942.76)

(308,295.85)
411,525.24
(138,060.15)
(20,586.57)
3,041,007.76
9,381,806.51
515,260.75
(17,995.80)

300,303.01
(1,188,091.49)
(1,069,070.23)
(9,145.69)
2,718,637.94
10,230,320.35
34,140.75
(95,544.75)

(308,295.85)
411,525.24
(138,060.15)
(20,586.57)
9,381,507.10
515,260.75
(17,995.80)

300,303.01
(1,188,091.49)
(1,069,070.23)
(9,145.69)
10,229,937.07
34,140.75
(95,544.75)

(122,889.10)
1,082,025.42
1,131,995.00
161,746.56
56,732.01
28,501,684.73
465,914.44
157,747,519.39 (101,939,346.47)

(122,889.10)
1,082,025.42
1,131,995.00
161,746.56
56,732.01
28,501,684.73
465,914.44
158,005,008.73 (100,931,661.74)

(1,250,291.07)
(19,502,743.86)
(182,524.93)
11,331,734.35
5,198,453.10
153,342,146.98
(13,548,098.69)
139,794,048.29

(1,302,201.93)
(19,502,743.86)
(182,524.93)
11,357,860.38
5,198,453.10
153,573,851.49
(13,548,098.69)
140,025,752.80

(915,684.69)
(569,535.86)
226,028.00
16,007,419.34
179,628,265.47
(435,985.44)
92,001,160.35
(7,914,413.53)
84,086,746.82

(4,985,435.90)
(569,535.86)
226,028.00
15,974,870.17
182,380,807.29
(435,985.44)
91,659,086.52
(7,914,413.53)
83,744,672.99

(ลงชือ) …………………………..…...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายอโณทัย เอียมลําเนา )
( นายพีระพงศ์ เอียมลําเนา )
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บริษทั กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สําหรับงวดหกเดือน สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2564
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ ืมระยะสันแก่บริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
เงินสดรับสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินฝากประจําเพือเป็ นหลักประกัน
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับคืนจากเงินให้กยู้ ืมระยะยาว
เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ ืมระยะยาว
เงินสดจ่ายซื อทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื อสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
เงินสดจ่ายซื อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายหนี สิ นตามสัญญาเช่า
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิมขึน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
26.1
ปรับปรุ งผลกระทบจากอัตราแลกเปลี ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด
25.2

(30,000,000.00)
50,000,000.00 266,154,265.92
38,454,569.96
(50,000,000.00)
(1,959,900.00) (251,959,900.00)
100,884.00
139,700.00
(170,000.00)
(13,873,911.25) (9,853,461.53)
19,556.07
(360,800.00) (1,786,090.47)
(2,808,125.00)
(46,263,727.25)
38,360,514.95

(30,000,000.00)
50,000,000.00 266,154,265.92
38,454,569.96
(50,000,000.00)
(1,959,900.00) (251,959,900.00)
100,884.00
139,700.00
(170,000.00)
(13,873,911.25) (9,853,461.53)
19,556.07
(360,800.00) (1,786,090.47)
(2,808,125.00)
(46,263,727.25)
38,360,514.95

(7,500,000.00)
(29,999,995.00)
(37,499,995.00)
21,674.60
56,052,000.64
50,856,377.66
308,295.85
107,216,674.15

(7,500,000.00)
(29,999,995.00)
(37,499,995.00)
56,262,030.55
49,652,633.08
308,295.85
106,222,959.48

(1,500,000.00)
(47,999,992.00)
(49,499,992.00)
(41,459.56)
72,905,810.21
147,582,925.18
(300,303.01)
220,188,432.38

(1,500,000.00)
(47,999,992.00)
(49,499,992.00)
72,605,195.94
146,737,504.96
(300,303.01)
219,042,397.89

การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับกระแสเงินสดเพิมเติม ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

(ลงชือ) …………………………..…...…………………………………………………………... กรรมการ
( นายอโณทัย เอียมลําเนา )
( นายพีระพงศ์ เอียมลําเนา )
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บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่ างกาล
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2564
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
1. ข้อมูลทัวไป
1.1 ข้อมูลทัวไปของบริ ษทั
การจดทะเบียน : บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด (มหาชน) "บริ ษทั " เป็ นนิติบุคคลทีจัดตังขึนในประเทศไทย
เมือวันที 30 เมษายน 2525 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เมือวันที 1 ธันวาคม 2560
สถานประกอบการ:
สํานักงานใหญ่ เลขที 4/299 หมู่ที 5 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรี ย์ เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
สาขา 1
เลขที 4/137 หมู่ที 5 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรี ย์ เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
สาขา 2
เลขที 4/309 หมู่ที 5 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรี ย์ เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
สาขา 3
เลขที 4/133 หมู่ที 5 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรี ย์ เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
สาขา 4
เลขที 69 หมู่ที 2 ตําบลบึงศาล อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ธุรกิจหลัก :

1. ธุรกิจให้บริ การพืนทีจัดงานแสดงรถยนต์และสิ นค้าทีเกียวข้องกับยานยนต์ และจัดกิจกรรม
ส่ งเสริ มการตลาด
2. ธุรกิจให้บริ การโฆษณาในสื อสิ งพิมพ์ โฆษณาสื อโทรทัศน์และเว็บไซต์
3. ธุรกิจผลิตและจําหน่ายหนังสื อ
4. ธุรกิจรับจ้างพิมพ์

ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ : กลุ่มเอียมลําเนา โดยถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 60.19
1.2 การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ทีปั จจุบนั ยังมีผลกระทบต่อธุรกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจ
และอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนํามาซึ งความไม่แน่นอน และผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการ
ดําเนินธุ รกิจ ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าว และประเมินผลกระทบทางการเงิน
เกียวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนีสิ นและหนีสิ นทีอาจจะเกิดขึนอย่าง อย่างต่อเนือง ทังนีฝ่ ายบริ หารได้ใช้ประ
มาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมือสถานการณ์มีการเปลียนแปลง
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บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)

2. เกณฑ์ การจัดทําข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี จัดทําขึนในรู ปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 เรื อง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาลภายใต้พระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของบริ ษทั จัดทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม ในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการใน
งบการเงินยกเว้นรายการทีเปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีทีเกียวข้อง
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี จัดทําขึนโดยมีวตั ถุประสงค์ให้ขอ้ มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจําปี ทีนําเสนอครังล่าสุ ด เพือ
ให้ขอ้ มูลนันเป็ นปั จจุบนั ดังนันข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกียวกับกิจกรรมเหตุการณ์ และสถานการณ์
ใหม่ เพือไม่ให้ขอ้ มูลทีนําเสนอซําซ้อนกับข้อมูลทีได้รายงานไปแล้วอย่างไรก็ตาม งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสด ได้แสดงรายการในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงิน
ประจําปี ดังนันการใช้ขอ้ มูลทางการเงินระหว่างกาลนี ควรใช้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับทีบริ ษทั ใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี
2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี ได้รวมงบการเงินของบริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(“กลุ่มบริ ษทั ”) และได้จดั ทําขึนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 โดยไม่มีการ
เปลียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริ ษทั ในระหว่างงวด
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทีเริ มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบนั
ในระหว่างงวด กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง
จํานวนหลายฉบับ ซึ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว ได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกียวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และการให้แนวปฏิบตั ิทางการ
บัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ินีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
นอกจากนี บริ ษทั ได้มีการเลือกถือปฏิบตั ิตามข้อผ่อนปรนเกียวกับการยินยอมลดค่าเช่าทีเกียวข้องกับสถานการณ์ COVID-19
ตามการปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรื อง สัญญาเช่า ซึ งทําให้กิจการไม่จาํ เป็ นต้องประเมินว่าการยิน
ยอมการลดค่าเช่าเป็ นการเปลียนแปลงสัญญาเช่าหรื อไม่ ทังนี ข้อผ่อนปรนดังกล่าวให้ใช้กบั กรณี การยินยอมลดค่าเช่าทีเกิดจาก
ผลโดยตรงของสถานการณ์ COVID-19 และต้องเป็ นไปตามเงือนไขทุกข้ออันได้แก่ การเปลียนแปลงการจ่ายชําระตามสัญญา
เช่าทําให้สิงตอบแทนสําหรับสัญญาเช่าหลังปรับปรุ งมีจาํ นวนเกือบเท่าเดิมหรื อน้อยกว่าสิ งตอบแทน สําหรับสัญญาเช่าก่อนการ
เปลียนแปลงทันที การลดลงใดๆของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่ากระทบเพียงการจ่ายชําระซึ งเดิมครบกําหนดในหรื อก่อนวันที
30 มิถุนายน 2565 เท่านัน และไม่มีการเปลียนแปลงทีสําคัญเกียวกับเงือนไขและข้อกําหนดอืนของสัญญาเช่า

10

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)

ในระหว่างวดปั จจุบนั บริ ษทั ได้รับส่ วนลดค่าเช่าทีดิน จากบริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์ วอเทอร์ สปอร์ ทคลับ จํากัด
(บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน) สําหรับวันที 1 มกราคม 2564 ถึงวันที 14 พฤษภาคม 2564 รวมเป็ นจํานวนเงิน 0.52 ล้านบาท ทังนีบริ ษทั
บันทึกส่ วนลดค่าเช่าดังกล่าวในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดปั จจุบนั
ต่อมาในวันที 10 พฤษภาคม 2564 บริ ษทั เข้าทําสัญญาเช่าทีดินฉบับใหม่ระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั ที 15 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที
14 พฤษภาคม 2567 โดยลดจํานวนค่าเช่าทีต้องจ่ายทังหมดจาก 12.00 ล้านบาท เป็ น 7.50 ล้านบาท โดยบริ ษทั บันทึกรายการ
เปลียนแปลงในสัญญาเช่าทีดินดังกล่าวในไตรมาส 2 ปี 2564 ส่ งผลให้สินทรัพย์สินการใช้และหนีสิ นตามสัญญาเช่าลดลงด้วย
จํานวนเดียวกัน จํานวน 3.20 ล้านบาท
2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2565
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งหลายฉบับ ซึ งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงิน
ทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อ
จัดให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจน
เกียวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิหรื อข้อยกเว้น
ชัวคราวกับผูใ้ ช้มาตรฐาน
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินแนวทางการดําเนินการและพิจารณาผลกระทบที อาจมีต่องบการเงินใน
ปี ทีเริ มนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
3. สรุปนโยบายการบัญชีทสํี าคัญ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนีจัดทําขึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับทีใช้ใน งบการเงินสําหรับปี สิ นสุด
วันที 31 ธันวาคม 2563
4. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการทีเกียวข้ องกัน
4.1 รายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกันทีมีสาระสําคัญ สําหรับงวดสามเดือน และหกเดือนสิ นสุดวันที 30
มิถุนายน 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดสามเดือน สิ นสุดวันที 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
รายได้ค่าบริ การ :
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน - บริ ษทั บลูไดมอนด์
กอล์ฟ แอนด์ วอเทอร์ สปอร์ ทคลับ จํากัด
153,100.00
153,100.00
รวม
153,100.00
153,100.00
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(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดสามเดือน สิ นสุดวันที 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
รายได้อืน :
บริ ษทั ย่อย - GPI Myanmar Co.,Ltd.
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน - บริ ษทั บลูไดมอนด์
กอล์ฟ แอนด์ วอเทอร์สปอร์ ทคลับ จํากัด
รวม

143,900.00
143,900.00

ต้นทุนบริ การ :
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน - บริ ษทั บลูไดมอนด์
กอล์ฟ แอนด์ วอเทอร์สปอร์ ทคลับ จํากัด

568,243.43

รายได้ทางการเงิน :
บริ ษทั ร่ วม - บริ ษทั ทรู เอ็นเนอร์ จี จํากัด

788,602.74

-

-

10,400.00

26,000.00

112,500.00
112,500.00

143,900.00
154,300.00

112,500.00
138,500.00

1,317,513.31

568,243.43

1,317,513.31

-

788,602.74

-

ค่าตอบแทนทีจ่ายให้แก่ผบู ้ ริ หารสําคัญสําหรับงวดสามเดือน สิ นสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
ค่าตอบแทนกรรมการ
520,000.00
520,000.00
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร :
ผลประโยชน์ระยะสัน
6,752,982.00
6,680,076.00
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
249,924.62
232,740.49
7,002,906.62
6,912,816.49
รวม
7,522,906.62
7,432,816.49
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(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดหกเดือน สิ นสุดวันที 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
รายได้ค่าบริ การ :
บริ ษทั ย่อย - GPI Myanmar Co., Ltd.
บริ ษทั ร่ วม - บริ ษทั ออโตเมทริ กซ์
โซลูชนั จํากัด
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน - บริ ษทั บลูไดมอนด์
กอล์ฟ แอนด์ วอเทอร์ สปอร์ ทคลับ จํากัด
รวม

80,000.00
330,098.00
410,098.00

236,014.50
236,014.50

80,000.00

2,633,550.00
-

330,098.00
410,098.00

236,014.50
2,869,564.50

20,800.00

242,333.33

รายได้อืน :
บริ ษทั ย่อย - GPI Myanmar Co.,Ltd.
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน - บริ ษทั บลูไดมอนด์
กอล์ฟ แอนด์ วอเทอร์สปอร์ ทคลับ จํากัด
รวม

287,800.00
287,800.00

225,000.00
225,000.00

287,800.00
308,600.00

225,000.00
467,333.33

ต้นทุนบริ การ :
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน - บริ ษทั บลูไดมอนด์
กอล์ฟ แอนด์ วอเทอร์สปอร์ ทคลับ จํากัด

1,084,370.72

1,564,063.99

1,084,370.72

1,564,063.99

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย :
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน - บริ ษทั บลูไดมอนด์
กอล์ฟ แอนด์ วอเทอร์ สปอร์ ทคลับ จํากัด

160,000.00

-

160,000.00

-

1,334,027.40

-

1,334,027.40

-

รายได้ทางการเงิน :
บริ ษทั ร่ วม - บริ ษทั ทรู เอ็นเนอร์ จี จํากัด

-

-

ค่าตอบแทนทีจ่ายให้แก่ผบู ้ ริ หารสําคัญสําหรับงวดหกเดือน สิ นสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
ค่าตอบแทนกรรมการ
1,040,000.00
1,040,000.00
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร :
ผลประโยชน์ระยะสัน
13,445,964.00 13,891,796.49
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
493,024.25
487,330.98
13,938,988.25 14,379,127.47
รวม
14,978,988.25 15,419,127.47
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4.2 รายการในงบแสดงฐานะการเงิน
ยอดคงค้างทีมีสาระสําคัญ กับบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563
4.2.1 ลูกหนีการค้า
บริ ษทั ย่อย - GPI Myanmar Co.,Ltd.
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน - บริ ษทั บลูไดมอนด์
กอล์ฟ แอนด์ วอเทอร์ สปอร์ ทคลับ จํากัด
4.2.2 ลูกหนีหมุนเวียนอืน
บริ ษทั ย่อย - GPI Myanmar Co., Ltd.
บริ ษทั ร่ วม - บริ ษทั ทรู เอ็นเนอร์ จี จํากัด
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน - บริ ษทั บลูไดมอนด์
กอล์ฟ แอนด์ วอเทอร์ สปอร์ ทคลับ จํากัด
รวม
4.2.3 เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ทรู เอ็นเนอร์ จี จํากัด
4.2.4 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
GPI Myanmar Co.,Ltd.
4.2.5 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ออโตเมทริ กซ์ โซลูชนั จํากัด
บริ ษทั ทรู เอ็นเนอร์ จี จํากัด
รวม
4.2.6 หนีสิ นตามสัญญาเช่า-บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั บลูไดมอนด์ กอล์ฟ
แอนด์ วอเทอร์สปอร์ ทคลับ จํากัด

-

-

413,531.56

413,531.56

492,456.80
492,456.80

656,687.89
656,687.89

492,456.80
905,988.36

656,687.89
1,070,219.45

1,614,027.40

280,000.00

1,144,355.44
1,614,027.40

1,123,555.44
280,000.00

3,106,370.00
4,720,397.40
5,212,854.20

3,026,120.00
3,306,120.00
3,962,807.89

3,106,370.00
5,864,752.84
6,770,741.20

3,026,120.00
4,429,675.44
5,499,894.89

50,000,000.00

20,000,000.00

50,000,000.00

20,000,000.00

1,602,500.00

1,602,500.00

3,919,800.00
250,000,000.00
253,919,800.00

1,959,900.00
250,000,000.00
251,959,900.00

-

1,804,863.02
244,392,642.44
246,197,505.46

-

-

722,460.43
246,556,152.79
247,278,613.22

10,697,980.55

-

10,697,980.55
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจํา
รวม

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563
352,896.24
472,311.29
2,399,812.78
1,868,196.47
104,432,110.71 48,484,133.71
31,854.42
31,736.19
107,216,674.15 50,856,377.66

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563
138,072.50
121,568.00
2,399,812.78
1,868,196.47
103,653,219.78 47,631,132.42
31,854.42
31,736.19
106,222,959.48 49,652,633.08

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 และวันที 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีวงเงินกูร้ ะยะสันรวม จํานวน 98 ล้านบาท และ จํานวน 48 ล้านบาท
ตามลําดับ อัตราดอกเบีย MOR, MLR ต่อปี และ F/D บวกร้อยละ 0.90 ต่อปี วงเงินกูย้ มื ดังกล่าวคําประกันโดยจดจํานองทีดินพร้อม
สิ งปลูกสร้างบางส่ วนกรรมสิทธิ ของบริ ษทั ตามหมายเหตุ 14.1 และคําประกันเงินฝากประจํากรรมสิ ทธิ ของบริ ษทั จํานวนเงิน 50
ล้านบาท ตามหมายเหตุ 18 และ ณ วันสิ นงวดบริ ษทั ไม่ได้เบิกใช้วงเงินดังกล่าว
6. ลูกหนีการค้ าและลูกหนีหมุนเวียนอืน

ลูกหนีการค้า :
กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 4.2.1)
บุคคลและกิจการอืน
หัก ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
ค่าเผือรับคืนสิ นค้า
สุ ทธิ
ลูกหนีหมุนเวียนอืน :
ลูกหนีอืน-กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 4.2.2)
รายได้คา้ งรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนีกรมสรรพากร
เงินทดรองจ่าย
อืนๆ
หัก ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
สุ ทธิ
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563
492,456.80
24,509,162.45
25,001,619.25
(4,428,151.32)
(921,042.61)
19,652,425.32

656,687.89
22,484,202.90
23,140,890.79
(4,016,626.08)
(1,059,102.76)
18,065,161.95

905,988.36
24,509,162.45
25,415,150.81
(4,428,151.32)
(921,042.61)
20,065,956.88

1,070,219.45
22,441,834.50
23,512,053.95
(4,016,626.08)
(1,059,102.76)
18,436,325.11

4,720,397.40
8,230,480.68
14,507,346.32
1,755,605.10
2,915,281.28
1,307,188.42
33,436,299.20
(7,196,261.68)
26,240,037.52
45,892,462.84

3,306,120.00
12,246,462.82
10,926,627.65
6,898,129.94
831,142.74
34,208,483.15
(7,196,261.68)
27,012,221.47
45,077,383.42

5,864,752.84
8,230,480.68
14,507,346.32
1,755,605.10
2,915,281.28
1,257,933.57
34,531,399.79
(7,196,261.68)
27,335,138.11
47,401,094.99

4,429,675.44
12,246,462.82
10,926,627.65
6,898,129.94
793,145.43
35,294,041.28
(7,196,261.68)
28,097,779.60
46,534,104.71
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บริ ษทั มีลูกหนีการค้า แยกตามอายุหนีดังนี

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ :
1 - 90 วัน
91 - 180 วัน
181- 365 วัน
มากกว่า 365 วันขึนไป
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563
11,921,255.64
12,432,204.69
11,921,255.64
12,432,204.69
5,341,936.20
5,712,942.78
275,254.33
1,750,230.30
25,001,619.25

7,195,387.64
801,374.90
816,693.26
1,895,230.30
23,140,890.79

5,341,936.20
5,712,942.78
275,254.33
2,163,761.86
25,415,150.81

7,608,919.20
801,374.90
774,324.86
1,895,230.30
23,512,053.95

7. เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั นแก่บริษัทร่ วม
ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 และวันที 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ให้กยู้ มื เงินแก่บริ ษทั ทรู เอ็นเนอร์ จี จํากัด จํานวน 50.00 ล้านบาท
และ 20.00 ล้านบาท โดยมีสัญญากูย้ มื เงินอายุ 1 ปี เป็ นหลักฐาน อัตราดอกเบียร้อยละ 6 ต่อปี และร้อยละ 7 ต่อปี ตามลําดับ
รายการเคลือนไหวของเงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่บริ ษทั ร่ วม มีดงั นี
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
เพิมขึน
ลดลง
30 มิถุนายน 2564
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน - บริ ษทั ทรู เอ็นเนอร์ จี จํากัด

20,000,000.00

30,000,000.00

-

50,000,000.00

8. สินค้ าคงเหลือ

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
งานระหว่างทํา
วัตถุดิบ
หัก ค่าเผือการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
สุ ทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563
15,959,182.15
3,290,229.59
9,906,076.13
3,650,641.40
4,261,847.76
3,683,491.19
30,127,106.04 10,624,362.18
(3,110,772.36) (3,131,358.93)
27,016,333.68
7,493,003.25
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9. สิ นทรัพย์ ทางการเงินหมุนเวียนอืน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะ
30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563
เงินฝากประจําระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

150,049,621.70

200,049,621.70

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 และวันที 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีเงินฝากประจําประเภทจ่ายคืนเมือสิ นระยะเวลาอายุ 12 เดือน
กับธนาคาร 2 แห่ ง อัตราดอกเบียร้อยละ 0.20-1.00 ต่อปี
10. สิ นทรัพย์ ทางการเงินไม่ หมุนเวียนอืน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะ
30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั ทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
เงินลงทุนในบริ ษทั อืน
หัก ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
สุ ทธิ

4,087,500.00
(3,494,234.03)
593,265.97

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามทีแสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังนี
ทุนเรี ยกชําระแล้ว
สัดส่ วนเงิน
ชือบริ ษทั
USD
บาท
ลงทุน
GPI Myanmar Co.,Ltd.
50,000
1,602,500.00
100
หัก ค่าเผือการด้อยค่ามูลค่าเงินลงทุน
สุ ทธิ

4,087,500.00
(3,494,234.03)
593,265.97

ราคาทุน
USD
50,000

บาท
1,602,500.00
(1,602,500.00)
-

บริ ษทั ย่อยจดทะเบียนเมือวันที 28 พฤศจิกายน 2561 ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
12.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม มีรายละเอียดดังนี

ชือบริ ษทั

บริ ษทั ออโตเมทริ กซ์
โซลูชนั จํากัด

บริ ษทั ทรู เอ็นเนอร์จี จํากัด
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ลักษณะธุรกิจ

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
สัดส่วนเงินลงทุน
จัดตังขึน 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
ในประเทศ
2564
2563
2564
2563
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ)
(ร้อยละ)

งบการเงินรวม
มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563
(บาท)
(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563
(บาท)
(บาท)

เป็ นตลาดกลาง
ซือขายสิ นค้าและ
บริ การทางสื อ
อิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบเครื อ
ข่ายอินเทอร์เน็ต

ไทย

8.00

4.00

48.99

48.99

1,804,863.02

722,460.43

3,919,800.00

1,959,900.00

ผลิตและ
จําหน่าย

ไทย

275.00

275.00

25.45

25.45

244,392,642.44

246,556,152.79

250,000,000.00

250,000,000.00

246,197,505.46

247,278,613.22

253,919,800.00

251,959,900.00
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12.2 การเปลียนแปลงของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม สําหรับงวดหกเดือน สิ นสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 สรุ ปได้ดงั นี

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมต้นงวด
เงินลงทุนเพิม
ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมทีใช้วธิ ีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมปลายงวด

(หน่วย : บาท)
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
247,278,613.22 251,959,900.00
1,959,900.00
1,959,900.00
(3,041,007.76)
246,197,505.46 253,919,800.00

ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 2/2564 เมือวันที 19 กุมภาพันธ์ 2564 อนุมตั ิให้ลงทุนเพิมในบริ ษทั ออโตเมทริ กซ์
โซลูชนส์
ั จํากัด (บริ ษทั ร่ วม) ในสัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั เดิม จํานวน 19,599 หุ น้ เป็ นเงิน 1.96 ล้านบาท เป็ นจํานวนรวม
39,198 หุ น้ จํานวนเงิน 3.92 ล้านบาท
12.3 หนีสิ นทีอาจจะเกิดขึนจากคดีฟ้องร้อง และความไม่แน่นอนของการเริ มต้นซื อขายไฟฟ้าของบริ ษทั ทรู เอ็นเนอร์ จี จํากัด (บริ ษทั ร่ วม
คดีฟ้องร้ อง
คดีที 1 บริ ษทั ร่ วมถูกฟ้องร้องคดีแพ่งจากธนาคารแห่ งหนึ งในฐานะทีเป็ นผูค้ าประกั
ํ
นให้บริ ษทั ทรู เอ็นเนอร์ จี เพาเวอร์ ลพบุรี จํากัด
จําเลยที 1 (อดีตบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทรู เอ็นเนอร์ จี จํากัด)ร่ วมกับพวกรวม 4 ราย รวมทุนทรัพย์ 141.35 ล้านบาท พร้อมดอก
เบียอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ของเงินต้นจํานวน 128.26 ล้านบาท นับแต่วนั ฟ้อง(วันที 3 กันยายน 2561)โดยบริ ษทั ร่ วมเป็ นจําเลย
ที 2 ฐานความผิดสัญญาจํานอง คําประกัน ศาลชันต้นมีคาํ พิพากษาให้จาํ เลยทัง 4 แพ้คดีแล้วนับตังแต่วนั ที 3 ธันวาคม 2562
ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการยึดทรัพย์ทีจํานองของจําเลยที 1, 3 และ 4 ออกขายทอดตลาดเพือชําระหนี ทังนีหากมีหนีสิ นในส่ วน
ทีเหลือจากการขายทอดตลาดของทรัพย์จาํ นองดังกล่าว จําเลยที 2, 3 และ 4 จะต้องร่ วมกันจ่ายชําระหนีส่ วนทีเหลือ ปั จจุบนั
การขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวยังไม่สินสุด
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ร่ วม มีความเห็นว่าบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวไม่มีภาระหนี สิ นทีอาจจะเกิดขึนจากคดีความข้างต้น
เนืองจากตามสํานวนคําฟ้องศาลแพ่งได้ระบุวา่ มีหลักทรัพย์คาประกั
ํ
นจํานองรวมจํานวน 252.62 ล้านบาท ซึงคาดว่าเพียงพอ
ต่อหนีทีอาจจะเกิดขึนแล้ว จึงไม่ได้ตงประมาณการหนี
ั
สิ นไว้ในงบการเงิน
ทังนีการเข้าทําสัญญาซือเงินลงทุนบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวนัน ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้ใช้หลักการความระมัดระวังในการเข้า
ทําสัญญาการลงทุนเพือเป็ นการป้ องกันปัญหาเรื องหนีสิ นหรื อความเสี ยหายต่าง ๆ ทีอาจเกิดขึนก่อนบริ ษทั เข้าร่ วมลงทุน
โดยข้อ 10. ในสัญญาการลงทุน เหตุการณ์ทีเกิดขึนก่อนหรื อในวันทีทําสัญญา หากมีความเสี ยหายหรื อหนี สิ นใด ๆ เกิดขึน
กับบริ ษทั ร่ วมนอกเหนือไปจากความเสี ยหาย หรื อหนี สิ นทีเปิ ดเผยในสัญญาการลงทุน อันเนืองมาจากการกระทําก่อนหรื อ
ในวันทีการลงทุนเสร็ จสมบูรณ์ใดๆ ของผูข้ าย หรื อกรรมการทีดํารงตําแหน่งอยูก่ ่อนวันทีการลงทุนเสร็ จสมบูรณ์ ภายใต้
สัญญาฉบับนีผูข้ ายจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในความเสี ยหายหรื อหนี สิ นทีเกิดขึน ซึงคดีความในเรื องดังกล่าวนีทางบริ ษทั ร่ วม
ไม่ได้เปิ ดเผยไว้ในสัญญาการลงทุน ด้วยผลแห่ งข้อตกลงในสัญญาจึงมีผลให้บริ ษทั ไม่ตอ้ งร่ วมรับผิดชอบต่อหนี สิ นทีอาจ
จะเกิดขึนจากคดีฟ้องร้องดังกล่าว
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นอกจากนี เมือวันที 9 สิ งหาคม 2564 นายจํารัส เตชะนิธิ (ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่และกรรมการของบริ ษทั ร่ วม) ได้มีหนังสื อถึง
บริ ษทั ร่ วมดังกล่าว เพือยืนยันและให้คาํ มันว่าตนยินยอมผูกพันและจะรับผิดชอบในการชําระหนี ตามคําพิพากษาในคดี
ดังกล่าวข้างต้น ต่อโจทก์หรื อต่อบุคคลอืนใดทีได้รับช่วงสิ ทธิหรื อเข้าแทนทีโจทก์โดยชอบด้วยกฎหมาย แทนบริ ษทั ร่ วม
เต็มทังจํานวนโดยไม่มีเงือนไข
คดีที 2 บริ ษทั ร่ วมและพวก ถูกฟ้องร้องจากกบุคคลภายนอกและพวก ฐานความผิดการทีหน่วยงานทางปกครองหรื อเจ้าหน้าที
ของรัฐออกคําสังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผูฟ้ ้องขอให้ศาลสังเพิกถอนใบคําขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1) เพิกถอนคํา
สังเกียวกับการเปลียนแปลงเชือเพลิงเกียวกับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) และเพิกถอนกระบวนการจัดให้
มีความรับฟังความเห็นของประชาชน (เกียวข้องกับอนุญาตผลิตไฟฟ้า) โดยศาลชันต้นได้ตดั สิ นยกฟ้องคดี
ปั จจุบนั คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ของศาลปกครองสู งสุ ด
ปกครองจะพิพากษาให้คดียกฟ้องเช่นเดียวกันกับศาลชันต้น

ฝ่ ายผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ร่ วมคาดว่าศาล

สัญญาระยะยาวทีสําคัญ
เมือวันที 24 กันยายน 2558 บริ ษทั ร่ วมได้ทาํ สัญญาซือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.) เพือผลิตพลังงานไฟฟ้าและนํา
ส่ งพลังงานไฟฟ้าตามอัตราทีกําหนดในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปี โดยสัญญามีผลบังคับใช้ตงแต่
ั วนั ทีทังสองฝ่ ายลง
นามในสัญญา และจะต่ออายุสัญญานันออกไปโดยอัตโนมัติครังละ 5 ปี จนกว่าบริ ษทั ร่ วมจะขอยกเลิกสัญญายุติการซื อขายไฟฟ้า
โดยมีกาํ หนดเริ มต้นซื อขายไฟฟ้าคือ วันที 21 มีนาคม 2561
แต่อย่างไรก็ตามตังแต่ปี 2561 จนถึงปั จจุบนั มีความล่าช้าของกระบวนการการขอใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า และใบอนุญาตผลิตพลัง
งานควบคุม ประกอบกับการติดตังอุปกรณ์ทีสําคัญบางอย่าง และการทดสอบระบบยังไม่แล้วเสร็ จ และเป็ นเหตุให้บริ ษทั ร่ วมต้อง
เลือนกําหนดวันเริ มต้นซื อขายไฟฟ้ากับ กฟภ.หลายครัง และได้รับการอนุมตั ิจาก กฟภ.มาโดยตลอด
ล่าสุ ดเมือวันที 22 มิถนายน 2564
กฟภ.อนุญาตคําขอของบริ ษทั ร่ วมทีขอเลือนกําหนดวันเริ มต้นซื อขายไฟฟ้าเป็ นวันที 24
พฤษภาคม 2565 ทังนีหากบริ ษทั ร่ วมไม่สามารถเริ มต้นขายไฟฟ้าได้ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันกําหนดเริ มต้นซื อขายไฟฟ้า ตาม
ทีระบุในสัญญาขอเลือนซือขายไฟฟ้านี กฟภ.จะคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.33 ต่อวันของวงเงินหลักประกัน 1.80 ล้านบาท และ
หากเกิน 12 เดือน ให้ถือว่าเป็ นการสิ นสุดสัญญาซื อขายไฟฟ้า
ปั จจุบนั ขันความสําเร็ จของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าประมาณ ร้อยละ 99 คงเหลืองานก่อสร้างตัวสายส่ งระบบ 115 เควี งานติดตัง
อุปกรณ์ระบบสื อสาร และระบบป้องกันเพือเชือมสถานีไฟฟ้าของบริ ษทั ร่ วม กับ กฟภ.และการไฟฟ้าฟ้าฝ่ ายผลิต (กฟผ.) และอยู่
ระหว่างรอการอนุมตั ิใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าและใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
(กกพ.) ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ร่ วม คาดว่าจะได้รับการอนุมตั ิใบอนุญาตในเร็ วๆ นี
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13. อสั งหาริมทรัพย์เพือการลงทุน
ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 และวันที 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีทีดินเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนราคาตามบัญชี จํานวน
32.24 ล้านบาท และมีราคายุติธรรมทีประเมินโดยฝ่ ายบริ หารซึงใช้วิธีราคาตลาดโดยเทียบเคียงราคาซื อขายทีดินบริ เวณใกล้เคียง
จํานวน 49.64 ล้านบาท
14. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลียนแปลงของบัญชีทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สําหรับงวดหกเดือน สิ นสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชีตน้ งวด
180,096,379.60 180,093,509.64
ซื อเพิม - ราคาทุน
18,908,961.76 18,908,961.76
โอนออกไปเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
(19,487.53)
(19,487.53)
ค่าเสื อมราคาสําหรับงวด
(7,193,048.87) (7,192,749.46)
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชีปลายงวด
191,792,804.96 191,790,234.41
ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 ทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างบางส่ วน มูลค่าตามบัญชี จํานวน 42.50 ล้านบาท นําไปใช้เป็ นหลักประกัน
สําหรับวงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงินแห่งหนึง (ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 : 43.90 ล้านบาท)
ตามหมายเหตุ 5
15. สินทรัพย์ สิทธิการใช้
รายการเปลียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิ การใช้ สําหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชีตน้ งวด
15,370,257.69
ซื อเพิม - ราคาทุน
360,800.00
ค่าตัดจําหน่าย
(1,551,658.68)
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
(515,260.75)
ส่ วนลดค่าเช่าโดยไม่มีเงือนไขการเปลียนแปลงสัญญาเช่าและประเมินหนีสิ นตามสัญญาเช่าใหม่ (หมายเหตุ 2.3) (3,197,980.55)
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชีปลายงวด
10,466,157.71
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16. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตน
รายการเปลียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน สําหรับงวดหกเดือน สิ นสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชีตน้ งวด
10,144,933.28
ค่าตัดจําหน่าย
(637,098.96)
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชีปลายงวด
9,507,834.32
17. ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี / ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
17.1 สิ นทรัพย์ และหนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีภายหลังจากการนํามาหักกลบลบกันตามความเหมาะสม ได้แสดงรวมไว้ใน
งบแสดงฐานะการเงิน มีรายละเอียดดังนี
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
5,655,299.03
4,874,189.06
หนีสิ นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
(1,165,478.02) (1,586,412.20)
สุ ทธิ
4,489,821.01
3,287,776.86
17.2 ภาษีเงินได้ทีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ นสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงั นี
(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดสามเดือน สิ นสุดวันที 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั :
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
4,817,715.83
4,817,715.83
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
การเปลียนแปลงของผลแตกต่างชัวคราว
(360,575.90)
668,793.33
(360,575.90)
668,793.33
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
4,457,139.93
668,793.33
4,457,139.93
668,793.33
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(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดหกเดือน สิ นสุดวันที 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั :
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
การเปลียนแปลงของผลแตกต่างชัวคราว
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

29,703,728.88

-

29,703,728.88

-

(1,202,044.15)

465,914.44

(1,202,044.15)

465,914.44

28,501,684.73

465,914.44

28,501,684.73

465,914.44

17.3 ภาษีเงินได้ทีรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน สําหรับงวดหกเดือน สิ นสุดวันที 30 มิถุนายน 2563 มีดงั นี
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนภาษีเงินได้ รายได้(ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากภาษี
ภาษีเงินได้
เงินได้
กําไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานทีกําหนดไว้

3,208,208.28

(641,641.66)

2,566,566.62

18. สิ นทรัพย์ ทางการเงินไม่ หมุนเวียนอืนทีไม่ ใช่ เงินสดทีเป็ นหลักประกัน
ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 และวันที 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั นําเงินฝากประจําจากธนาคา 2 แห่ง จํานวน 0.32 ล้านบาท เป็ นหลัก
ประกันให้ธนาคารออกหนังสื อคําประกันในการใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง และคําประกันค่าฝากส่งไปรษณี ยเ์ ป็ นรายเดือน
กับบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด ตามหมายเหตุ 26.2
ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 บริ ษทั นําเงินฝากประจําธนาคารแห่ งหนึง จํานวน 50.00 ล้านบาท เป็ นหลักประกันวงเงินกูย้ มื ระยะสัน
ตามหมายเหตุ 5 (ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี)
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19. เจ้าหนีการค้ าและเจ้ าหนีหมุนเวียนอืน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563
เจ้าหนีการค้า :
เจ้าหนีการค้า - บุคคลและกิจการอืน
เช็คจ่ายล่วงหน้า
เจ้าหนีหมุนเวียนอืน :
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนีกรมสรรพากร
ภาษีขายรอเรี ยกเก็บ
ภาษีหกั ณ ทีจ่ายรอนําส่ ง
เงินมัดจํารับ
อืน ๆ
รวม

10,191,085.71
1,865,806.02
12,056,891.73

7,326,912.44
2,783,064.80
10,109,977.24

10,191,085.71
1,865,806.02
12,056,891.73

7,326,912.44
2,783,064.80
10,109,977.24

9,283,568.00
319,491.73
1,665,007.66
2,361,983.92
8,936,557.27
8,674,273.42
31,240,882.00
43,297,773.73

5,698,013.15
299,511.29
1,498,133.53
4,142,069.78
10,183,283.88
21,821,011.63
31,930,988.87

8,627,468.45
1,665,007.66
2,347,105.46
8,936,557.27
3,674,273.42
25,250,412.26
37,307,303.99

4,994,876.66
1,498,133.53
4,128,121.79
5,183,283.88
15,804,415.86
25,914,393.10

20. รายได้ รับล่ วงหน้ า

รายได้รับล่วงหน้างานกิจกรรม
รายได้รับล่วงหน้างานอืนๆ
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563
6,220,249.22
195,924.37
1,217,720.49
6,416,173.59
1,217,720.49
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21. หนีสินตามสั ญญาเช่ า
รายการเปลียนแปลงของบัญชีหนีสิ นตามสัญญาเช่า สําหรับงวดหกเดือน สิ นสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
5,433,466.71
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชีตน้ งวด
ส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี ต้นงวด
5,264,513.84
10,697,980.55
หนีสิ นตามสัญญาเช่าต้นงวด
เพิมขึน
5,000,000.00
เงินจ่ายชําระ
(7,500,000.00)
ส่ วนลดค่าเช่าโดยไม่มีเงือนไขการเปลียนแปลงสัญญาเช่าและประเมินหนีสิ นตามสัญญาเช่าใหม่ (หมายเหตุ 2.3) (3,197,980.55)
รวม
5,000,000.00
ส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี ปลายงวด
(1,017,253.84)
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชีปลายงวด
3,982,746.16
ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 บริ ษทั มีสัญญาเช่าซื อยานพาหนะกับบริ ษทั เอกชนแห่ งหนึง เป็ นระยะเวลา 60 งวด โดยกําหนดผ่อนชําระ
งวดละ 91,407 บาท สิ นสุ ดในเดือนมิถุนายน ปี 2569
22. ประมาณการหนีสินไม่ หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
22.1 การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงาน สําหรับงวดหกเดือน สิ นสุดวันที 30
มิถุนายน 2564 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นงวด
21,239,586.56
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั และดอกเบีย
1,082,025.42
ยอดคงเหลือปลายงวด
22,321,611.98
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22.2 ค่าใช้จ่ายผลประโยน์พนักงานทีรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ นสุดวันที 30 มิถุนายน
(หน่วย : บาท)
2564 และ 2563 มีดงั นี
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดหกเดือน
2564
2563
2564
2563
ต้นทุนขายและบริ การ
238,262.13
263,542.23
476,524.26
527,084.34
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
27,926.39
27,125.04
55,852.78
54,250.08
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
274,824.19
275,330.29
549,648.38
550,660.58
รวม
541,012.71
565,997.56
1,082,025.42
1,131,995.00
22.3 กําไรจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทีรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนก่อนภาษีเงินได้ สําหรับงวดหกเดือน
สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 เกิดขึนจาก
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563
(218,469.00)
อัตราคิดลด
อัตราการขึนเงินเดือน
3,803,553.00
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
3,499.00
(380,375.72)
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม
3,208,207.28
23. เงินปันผล
23.1 ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 2/2564 เมือวันที 19 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสม ณ
วันที 31 ธันวาคม 2563 (ส่ วนทีเหลือ) ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ สามัญ จํานวน 600 ล้านหุน้ อัตราหุน้ ละ 0.05 บาท เป็ นเงิน 30 ล้านบาท
ซึ งการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวได้รับการอนุมตั ิจากแล้วทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจําปี 2564 เมือวันที 31 มีนาคม 2564 ทังนี
บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลแล้วในวันที 27 เมษายน 2564
23.2 ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 5/2563 เมือวันที 27 มีนาคม 2563 มีมติเลือนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
ออกโดยไปไม่มีกาํ หนด ซึ งรวมถึงการยกเลิกมติอนุมตั ิให้เสนอจ่ายเงินปั นผล ประจําปี 2562 ทีมีการประชุมคณะกรรมบริ ษทั
ครังที 2/2563 เมือวันที 18 กุมภาพันธ์ 2563 อย่างไรก็ตามทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังนีได้มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลจากกําไรสะสม ณ วันที 31 ธันวาคม 2562(ส่ วนทีเหลือ)ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ สามัญจํานวน 600 ล้านหุน้ อัตราหุน้ หุน้ ละ
0.08 บาท เป็ นจํานวนเงิน 48.00 ล้านบาท ซึ งการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั
ต่อไป ทังนีบริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลแล้วในวันที 24 เมษายน 2563
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24. ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายทีสําคัญ สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ นสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงั นี
(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดสามเดือน สิ นสุดวันที 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
การเปลียนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป
(12,744,528.34) (1,003,086.89) (12,744,528.34) (1,003,086.89)
และงานระหว่างทํา
2,294,349.17
1,835,213.15
1,835,213.15
วัตถุดิบใช้ไป
2,294,349.17
ค่าจ้างทําของ เพลท ต้นฉบับ อาร์ ตเวิค และอืนๆ
3,739,799.79
3,244,246.70
3,244,246.70
3,739,799.79
37,611,576.32
39,127,005.06 37,611,576.32
39,127,005.06
ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน
22,816,235.41
818,463.44 22,816,235.41
818,463.44
ค่าเช่าและบริ การสถานทีจัดกิจกรรม
9,122,337.54
2,706,658.24
2,706,658.24
ค่าตกแต่งสถานทีจัดกิจกรรม
9,122,337.54
2,250,295.95
2,806,658.24
2,806,658.24
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์
2,250,295.95
2,131,050.09
770,509.86
770,509.86
ค่าจ้างบุคคลภายนอกจัดกิจกรรม
2,131,050.09
ค่าเสื อมราคา/ค่าตัดจําหน่าย
4,657,181.77
5,144,856.29
4,656,996.58
5,144,402.70
(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดหกเดือน สิ นสุดวันที 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
การเปลียนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป
และงานระหว่างทํา
วัตถุดิบใช้ไป
ค่าจ้างทําของ เพลท ต้นฉบับ อาร์ ตเวิค และอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน
ค่าเช่าและบริ การสถานทีจัดกิจกรรม
ค่าตกแต่งสถานทีจัดกิจกรรม
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์
ค่าจ้างบุคคลภายนอกจัดกิจกรรม
ค่าเสื อมราคา/ค่าตัดจําหน่าย

(18,924,387.29)
4,883,096.11
9,830,150.63
76,279,136.74
86,486,830.94
30,877,480.00
21,749,312.06
8,210,341.89
9,381,806.51

(1,320,967.65) (18,924,387.29)
5,382,235.38
4,883,096.11
7,602,914.65
9,830,150.63
80,937,404.05 76,279,136.74
4,323,476.05 86,486,830.94
6,341,614.77 30,877,480.00
7,272,773.92 21,749,312.06
7,076,412.55
8,210,341.89
10,411,046.14
9,381,507.10

(1,320,967.65)
5,382,235.38
7,602,914.65
80,937,404.05
2,109,952.77
5,684,455.00
7,210,186.38
4,911,374.49
10,410,662.86
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25. ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับกระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ และยอดคงเหลือในธนาคาร
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบขึนจากรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี
25.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด มีรายละเอียดดังนี

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจํา
รวม

งบการเงินรวม
1 มกราคม 2564 1 มกราคม 2563
472,311.29
116,043.25
1,868,196.47
1,873,440.53
48,484,133.71 145,562,237.17
31,736.19
31,204.23
50,856,377.66 147,582,925.18

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม 2564 1 มกราคม 2563
121,568.00
111,298.00
1,868,196.47
1,873,440.53
47,631,132.42 144,721,562.20
31,736.19
31,204.23
49,652,633.08 146,737,504.96

25.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด มีรายละเอียดดังนี

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจํา
รวม

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563
352,896.24
500,906.79
2,399,812.78
2,006,127.81
104,432,110.71 217,649,801.89
31,854.42
31,595.89
107,216,674.15 220,188,432.38

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563
138,072.50
117,322.75
2,399,812.78
2,006,127.81
103,653,219.78 216,887,351.44
31,854.42
31,595.89
106,222,959.48 219,042,397.89

25.3 รายการไม่กระทบเงินสด สําหรับงวดหกเดือน สิ นสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 มีรายละเอียดดังนี
- บริ ษทั ซืออุปกรณ์และเครื องใช้สาํ นักงานเป็ นเงินเชือ จํานวน 0.19 ล้านบาท
- บริ ษทั ซือยานพาหนะ จํานวน 5.00 ล้านบาท แสดงไว้เป็ นหนีสิ นตามสัญญาเช่า
25.4 รายการไม่กระทบเงินสด สําหรับงวดหกเดือน สิ นสุดวันที 30 มิถุนายน 2563 มีรายละเอียดดังนี
- บริ ษทั ซืออุปกรณ์และเครื องใช้สาํ นักงานเป็ นเงินเชือ จํานวน 0.94 ล้านบาท
- บริ ษทั โอนสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน(สิ นค้าบาร์ เทอร์ ) จํานวน 0.35 ล้านบาท เป็ นทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
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26. ภาระผูกพันและหนีสิ นทีอาจเกิดขึน
26.1 บริ ษทั มีภาระผูกพันทีต้องจ่ายในอนาคตเกียวกับสัญญาเช่า และบริ การหลายสัญญา ดังต่อไปนี

ถึงกําหนดภายใน 1 ปี
ถึงกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563
26,807,677.71
4,277,853.13
4,677,009.58
447,368.26
4,725,221.39
31,484,687.29

26.2 ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 และวันที 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีหนีสิ นทีอาจเกิดขึนจากการให้ธนาคารออกหนังสื อคําประกัน
การใช้ไฟฟ้า กับการไฟฟ้านครหลวง จํานวน 0.31 ล้านบาท และการฝากส่ งไปรษณี ยเ์ ป็ นรายเดือน กับบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย
จํากัด จํานวน 0.01 ล้านบาท รวมจํานวน 0.32 ล้านบาท คําประกันโดยเงินฝากประจําของบริ ษทั
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27. ข้อมูลเกียวกับการดําเนินงานจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานทีนําเสนอนีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ทีผูม้ ีอาํ นาจตัดสินใจสูงสุ ดด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมําเสมอ เพือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงาน
และประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน ทังนีผูม้ ีอาํ นาจตัดสินใจสูงสุ ดด้านการดําเนินการของบริ ษทั คือ กรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั
บริ ษทั ดําเนินธุ รกิจหลักในส่วนงานดําเนินงานทีรายงาน สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงั นี
(หน่วย : บาท)

กิจกรรม
2564
2563
108,742,081.87
434,679.59
(51,005,138.75) (13,619,617.00)
57,736,943.12 (13,184,937.41)

รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไร(ขาดทุน)ขันต้น
รายได้อืน
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งขาดทุนของบริ ษทั ร่ วมทีใช้วิธีส่วนได้เสีย
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน สินสุ ดวันที 30 มิถุนายน
สื อโฆษณา และจําหน่ายสิงพิมพ์
รับจ้างพิมพ์
2564
11,417,689.97
(8,368,552.29)
3,049,137.68

2563
11,026,714.56
(9,458,245.85)
1,568,468.71

2564
2,431,184.78
(3,252,645.50)
(821,460.72)

2563
3,144,082.50
(3,507,821.00)
(363,738.50)

อืนๆ
2564
1,399,164.46
(923,475.94)
475,688.52

รวม
2563
-

2564
123,990,121.08
(63,549,812.48)
60,440,308.60
1,196,979.84
(9,802,526.72)
(30,168,502.57)
21,666,259.15
1,426,543.31
(53,110.81)
(1,718,161.86)
21,321,529.79
(4,457,139.93)
16,864,389.86

2563
14,605,476.65
(26,585,683.85)
(11,980,207.20)
328,040.26
(10,071,808.46)
(29,809,357.75)
(51,533,333.15)
2,031,749.13
(56,732.01)
(2,499,315.82)
(52,057,631.85)
(668,793.33)
(52,726,425.18)

(หน่วย : บาท)
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กิจกรรม
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไร(ขาดทุน)ขันต้น
รายได้อืน
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด
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2564
2563
108,742,081.87
467,966.26
(51,005,138.75) (13,519,617.00)
57,736,943.12 (13,051,650.74)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน สินสุ ดวันที 30 มิถุนายน
สื อโฆษณา และจําหน่ายสิงพิมพ์
รับจ้างพิมพ์
อืนๆ
2564
2563
2564
2563
2564
11,417,689.97 11,026,714.56
2,431,184.78
3,144,082.50
1,399,164.46
(8,368,552.29) (9,458,245.85) (3,252,645.50) (3,507,821.00)
(923,475.94)
3,049,137.68
1,568,468.71
(821,460.72)
(363,738.50)
475,688.52

รวม
2563
-

2564
123,990,121.08
(63,549,812.48)
60,440,308.60
1,191,779.84
(9,802,526.72)
(30,051,077.44)
21,778,484.28
1,426,543.31
(53,110.81)
23,151,916.78
(4,457,139.93)
18,694,776.85

2563
14,638,763.32
(26,485,683.85)
(11,846,920.53)
137,798.72
(10,171,832.22)
(29,765,864.35)
(51,646,818.38)
2,031,749.13
(56,732.01)
(49,671,801.26)
(668,793.33)
(50,340,594.59)

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

กิจกรรม
2564
2563
รายได้จากการขายและบริ การ
413,484,084.92 11,435,306.89
ต้นทุนขายและบริ การ
(183,883,567.92) (44,245,409.25)
กําไร(ขาดทุน)ขันต้น
229,600,517.00 (32,810,102.36)
รายได้อืน
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งขาดทุนของบริ ษทั ร่ วมทีใช้วิธีส่วนได้เสีย
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด

32

งบการเงินรวม
สําหรับงวดหกเดื อน สินสุ ดวันที 30 มิถุนายน
สื อโฆษณา และจําหน่ายสิงพิมพ์
รับจ้างพิมพ์
อืนๆ
2564
2563
2564
2563
2564
21,025,477.20 20,396,588.18 12,169,102.38
9,806,507.96
1,399,164.46
(19,480,351.35) (21,657,175.16) (11,195,997.64) (11,421,014.35)
(923,475.94)
1,545,125.85 (1,260,586.98)
973,104.74 (1,614,506.39)
475,688.52

รวม
2563
-

2564
2563
448,077,828.96
41,638,403.03
(215,483,392.85) (77,323,598.76)
232,594,436.11 (35,685,195.73)
1,742,482.01
1,713,658.55
(31,481,637.41) (21,413,369.43)
(58,546,974.58) (60,726,010.89)
144,308,306.13 (116,110,917.50)
2,533,533.71
4,959,553.18
(161,746.56)
(56,732.01)
(3,041,007.76) (2,718,637.94)
143,639,085.52 (113,926,734.27)
(28,501,684.73)
(465,914.44)
115,137,400.79 (114,392,648.71)

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

กิจกรรม
2564
2563
รายได้จากการขายและบริ การ
413,484,084.92
5,860,269.73
ต้นทุนขายและบริ การ
(183,883,567.92) (38,669,600.54)
กําไร(ขาดทุน)ขันต้น
229,600,517.00 (32,809,330.81)
รายได้อืน
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดหกเดื อน สินสุ ดวันที 30 มิถุนายน
สื อโฆษณา และจําหน่ายสิงพิมพ์
รับจ้างพิมพ์
อืนๆ
2564
2563
2564
2563
2564
21,025,477.20 20,396,588.18 12,169,102.38
9,806,507.96
1,399,164.46
(19,480,351.35) (21,657,175.16) (11,195,997.64) (11,421,014.35)
(923,475.94)
1,545,125.85 (1,260,586.98)
973,104.74 (1,614,506.39)
475,688.52

รวม
2563
-

2564
2563
448,077,828.96
36,063,365.87
(215,483,392.85) (71,747,790.05)
232,594,436.11 (35,684,424.18)
1,762,962.12
1,955,547.54
(31,481,637.41) (20,954,603.54)
(58,309,665.94) (60,419,369.31)
144,566,094.88 (115,102,849.49)
2,533,533.71
4,959,553.18
(161,746.56)
(56,732.01)
146,937,882.03 (110,200,028.32)
(28,501,684.73)
(465,914.44)
118,436,197.30 (110,665,942.76)

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)

28. เครื องมือทางการเงิน
28.1 มูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิน
เนืองจากสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ นทางการเงินบางส่ วนจัดอยูใ่ นประเภทระยะสัน หรื อมีอตั ราดอกเบียใกล้เคียงกับ
อัตราตลาด ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี สิ นทางการเงินดังกล่าวใกล้
เคียงกับมูลค่าตามบัญชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
28.2 ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 และวันที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตาม
(หน่วย : บาท)
ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม ดังนี
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน :
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
593,265.97
593,265.97
ในระหว่างงวดปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการเปลียนวิธีการและสมมติฐานทีใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือ
ทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม
29. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในการบริ หารทางการเงิน คือ การดํารงไว้ซึงความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนือง และการดํารง
ไว้ซึงโครงสร้างของทุนทีเหมาะสม
ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 และวันที 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนีสิ นรวมต่อทุน สรุ ปได้ดงั นี
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563
อัตราส่ วนหนีสิ นรวมต่อ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
0.11
0.09
0.10
0.08
30. การจัดประเภทบัญชีใหม่
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ นสุดวันที 30 มิถุนายน 2563 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพือให้
สอดคล้องกับการแสดงรายการงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ นสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 ดังนี
(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดสามเดือน สิ นสุดวันที 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนจัดประเภท หลังจัดประเภท ก่อนจัดประเภท หลังจัดประเภท
รายได้อืน
2,359,789.39
328,040.26
2,169,547.85
137,798.72
รายได้ทางการเงิน
2,031,749.13
2,031,749.13
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บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)

รายได้อืน
รายได้ทางการเงิน

สําหรับงวดหกเดือน สิ นสุดวันที 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนจัดประเภท หลังจัดประเภท ก่อนจัดประเภท หลังจัดประเภท
6,673,211.73
1,713,658.55
6,915,100.72
1,955,547.54
4,959,553.18
4,959,553.18

31. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลาทีรายงาน
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 4/2564 เมือวันที 11 สิ งหาคม 2564 มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้
จาการผลการดําเนินงานในอัตราหุน้ ละ 0.03 บาท จํานวน 600 ล้านหุน้ รวมเป็ นเงิน 18.00 ล้านบาท บริ ษทั จะจ่ายเงินปั นผลทังหมด
ในเดือนกันยายน 2564
32. การอนุมัตขิ ้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนีได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 11 สิ งหาคม 2564
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