
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 รายงานของผู้สอบบัญชีและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

               ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 

                 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

  

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)  

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน  

2564  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนและ เก้า

เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2564 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมแล ะงบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อ ของบริษัท 

กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉ พาะบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่น

แนล จ ากัด (มหาชน ) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้า

เป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของ

ข้าพเจ้า 

ขอบเขตการสอบทาน 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เร่ือง การสอบทานข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาล โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม

บุคลากร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทาน

อ่ืน การสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้

ความเชื่อมั่นว่าจะพบเร่ืองที่มีนัยส าคัญทั้งหมด  ซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดง

ความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้ 

ข้อสรุป 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น    

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้ให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด  ข้าพเจ้าขอให้สังเกตุเกี่ยวกับความไม่แน่นอน
ของการลดมูลค่าในเงินลงทุนในบริษัทร่วมแห่งหนึ่งจากเหตุการณ์ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหว่างกาลข้อ 12.3 ดังนี ้ 1) บริษัทร่วมถูกฟ้องร้องในฐานะผู้ค้ าประกัน  โดยบริษัทร่วมดังกล่าวต้องร่วมช าระ
หนี้หากมีหนี้สินในส่วนที่เหลือจากการขายทรัพยสินทอดตลาดที่จ านองของจ าเลยที่ 1, 3 และ 4  2) บริษัทร่วม
ดังกล่าวถูกฟ้องร้องจากบุคคลภายนอกขอให้ศาลสั่งเพิกถอนใบค าขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ของศาลปกครองสูงสุด   3) ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อนุมัติให้บริษัทร่วม
ดังกล่าวสามารถเลื่อนการขายไฟฟ้าเป็นวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 แต่มีเงื่อนไขหากเกิน 12 เดือน ให้ถือเป็นการ
สิ้นสุดสัญญาซื้อขาย ไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันบริษัท ร่วมได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการไฟฟ้าและใบอนุญาตให้
ผลิตพลังงานควบคุมแล้วคงเหลือการทดสอบการผลิตไฟฟ้า  อย่างไรก็ตาม  ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัท
ร่วมคาดว่าทั้ง 3 เหตกุารณ์ข้างต้นจะไม่เกิดความเสียหายกับบริษัทร่วมดังกล่าวแต่อย่างใด 

 

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
 

 
(นางสุวิมล   กฤตยาเกียรณ์) 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  2982 
วันที ่12 พฤศจิกายน 2564 



(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ หมายเหตุ 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้)
สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 147.418.749,26 50.856.377,66 146.381.395,89 49.652.633,08
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน 6 31.520.213,14 45.077.383,42 33.076.802,98 46.534.104,71
เงินให้กูยื้มระยะสัน้แก่บริษัทร่วม 7 50.000.000,00 20.000.000,00 50.000.000,00 20.000.000,00
สินค้าคงเหลอื 8 28.341.757,92 7.493.003,25 28.341.757,92 7.493.003,25
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 9 50.050.063,08 200.049.621,70 50.050.063,08 200.049.621,70
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 307.330.783,40 323.476.386,03 307.850.019,87 323.729.362,74
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10 593.265,97 593.265,97 593.265,97 593.265,97
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 11 -                        -                        -                         -                        
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 244.751.683,13 247.278.613,22 253.919.800,00 251.959.900,00
เงินให้กูยื้มระยะยาว 287.515,00 271.449,00 287.515,00 271.449,00
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 13 32.239.860,10 32.239.860,10 32.239.860,10 32.239.860,10
ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 14 190.611.291,29 180.096.379,60 190.608.835,36 180.093.509,64
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 15 9.820.933,04 15.370.257,69      9.820.933,04 15.370.257,69
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 16 10.027.941,61 10.144.933,28 10.027.941,61 10.144.933,28
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17,1 4.157.482,82 3.287.776,86 4.157.482,82 3.287.776,86
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน

ทีไ่ม่ใช่เงินสดทีเ่ป็นหลกัประกัน 18 50.323.300,00 323.300,00 50.323.300,00 323.300,00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 1.422.790,34 988.587,24 1.422.790,34 988.587,24
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 544.236.063,30 490.594.422,96 553.401.724,24 495.272.839,78
รวมสินทรัพย์ 851.566.846,70 814.070.808,99 861.251.744,11 819.002.202,52

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่30 กันยายน 2564

              (ลงชือ่) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ
        (นายอโณทัย   เอ่ียมล าเนา)                (นายพีระพงศ์   เอ่ียมล าเนา)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

1



(หน่วย : บาท)

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้)
สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)

หนีส้ินหมุนเวียน
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 19 34.531.882,10 31.930.988,87 28.489.700,33 25.914.393,10
รายได้รับลว่งหน้า 20 5.347.570,17 1.217.720,49 5.347.570,17 1.217.720,49
ส่วนของหนีส้ินตามสัญญาเช่าทีถ่งึ

ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 21 936.118,92 5.264.513,84 936.118,92 5.264.513,84
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 7.361.567,90 716.006,86 7.361.567,90 716.006,86
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 48.177.139,09 39.129.230,06 42.134.957,32 33.112.634,29
หนีส้ินไม่หมุนเวียน
หนีส้ินตามสัญญาเช่า 21 3.835.205,09 5.433.466,71 3.835.205,09 5.433.466,71
ประมาณการหนีส้ินไม่หมุนเวียน

ส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 22.1 22.862.624,69 21.239.586,56 22.862.624,69 21.239.586,56
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 26.697.829,78 26.673.053,27 26.697.829,78 26.673.053,27
รวมหนีส้ิน 74.874.968,87 65.802.283,33 68.832.787,10 59.785.687,56
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามัญ 600,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
ทุนทีอ่อกและช าระแลว้
หุน้สามัญ 600,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ 110.561.100,00 110.561.100,00 110.561.100,00 110.561.100,00
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญ 285.434.649,17 285.434.649,17 285.434.649,17 285.434.649,17
ก าไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแลว้
ทุนส ารองตามกฎหมาย 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
ยังไม่ได้จัดสรร 50.525.675,09 22.129.984,00 66.423.207,84 33.220.765,79
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุน้ 170.453,57 142.792,49 -                         -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 776.691.877,83 748.268.525,66 792.418.957,01 759.216.514,96
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 851.566.846,70 814.070.808,99 861.251.744,11 819.002.202,52

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

        (นายอโณทัย   เอ่ียมล าเนา)                (นายพีระพงศ์   เอ่ียมล าเนา)

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)
ณ วันที ่30 กันยายน 2564

              (ลงชือ่) ………………………...…………………………………………………………... กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือน และเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว" 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1  ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 
 การจดทะเบียน :    บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) "บริษัท" เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นใน           

ประเทศไทย เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2525 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2560 

 สถานประกอบการ: 
สานักงานใหญ่        เลขที่ 4/299 หมู่ที่ 5 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  

กรุงเทพมหานคร 
สาขา 1                    เลขที่ 4/137 หมู่ที่ 5 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร 
สาขา 2             เลขที่ 4/309 หมู่ที่ 5 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร 
สาขา 3                    เลขที่ 4/133 หมู่ที่ 5 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร 
สาขา 4                    เลขที่ 69 หมู่ที่ 2 ต าบลบึงศาล อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
 
ธุรกิจหลัก:        
 1. ธุรกิจให้บริการพื้นท่ีจัดงานแสดงรถยนต์และสินค้าที่เก่ียวข้องกับยานยนต์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
 2. ธุรกิจให้บริการโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณาสื่อโทรทัศน์และเว็บไซต์ 
 3. ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหนังสือ 
 4. ธุรกิจรับจ้างพิมพ์ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : กลุ่มเอี่ยมล าเนา โดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 60.19 

 1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019: 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันยังมีผลกระทบต่อธุรกิจ และมีผลกระทบ

ต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมของการด าเนินธุรกิจ  ฝ่ายบริหารของกลุ่ม บริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้นอย่าง
อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 
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2. เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
2.1  เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ข้อมูลทางการเงิน ระหว่างกาลของกลุ่มบริษัท จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าของ
องค์ประกอบของรายการในงบการเงินยกเว้นรายการที่เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เก่ียวข้อง 

ข้อมูลทางการเงินระหว่าง กาลน้ีจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงิน              
ระหว่างกาล โดยบริษัทเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทได้แสดงรายการในงบ
แสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสด งการเปล่ียนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นและ  
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจ าปี 

ข้อมูลทางการเงิน ระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีที่น าเสนอ
ครั้งล่าสุดเพื่อให้ข้อมูลน้ันเป็นปัจจุบัน ดังน้ันข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม 
เหตุการณ์  และสถานการณ์ใหม่เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีน าเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ี ได้รายงานไปแล้ว  ดังน้ันการใช้
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีควรใช้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจ าปีล่าสุด 

ข้อมูลทางการ เงินระหว่างกาล ฉบับภาษาไทยเป็นงบก ารเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย ข้อมูล
ทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยน้ี 

2.2   เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี ได้รวมงบการเงินของบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท ”) และได้จัดท าขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวม  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่         
31 ธันวาคม 2563 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทในระหว่างงวด 

2.3   มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

  ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุงจ านวนหลายฉบับ  ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่  1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุง
หรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน  

  การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบ
การเงินของกลุ่มบริษัท 
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  นอกจากน้ี บริษัทได้มีการเลือกถือปฏิบัติตามข้อผ่อนปรนเก่ียวกับการยินยอมลดค่าเช่าที่เก่ียวข้องกับ
สถานการณ์ COVID-19 

  ตามการปรับปรุงมาตรฐานการร ายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญาเช่า ซึ่งท า ให้กิจการไม่จ า เป็นต้อง
ประเมินว่าการยินยอมการลดค่าเช่าเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ ทั้งน้ี ข้อผ่อนปรนดังกล่าวให้ใช้
กับกรณีการยินยอมลดค่าเช่าที่เกิดจากผลโดยตรงของสถานการณ์ COVID-19 และต้องเป็นไปตามเงื่อ นไข
ทุกข้ออันได้แก่ การเปล่ียนแปลงการจ่ายช า ระตามสัญญาเช่าท า ให้สิ่งตอบแทนส า หรับสัญญาเช่าหลัง
ปรับปรุงมีจ านวนเกือบเท่าเดิมหรือน้อยกว่าสิ่งตอบแทน ส า หรับสัญญาเช่าก่อนการเปล่ียนแปลงทันที การ
ลดลงใด  ๆ ของการจ่ายช า ระตามสัญญาเช่ากระทบเพียงการจ่ายช า ระซึ่งเดิมครบกาหนดในหรือก่อนวันที่   
30 มิถุนายน 2565 เท่าน้ัน และไม่มีการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญเก่ียวกับเง่ือนไขและข้อกาหนดอื่นของสัญญาเช่า 

  ในระหว่างวดปัจจุบัน บริษัทได้รับส่วนลดค่าเช่าที่ดินจากบริษัทบลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์ วอเทอร์สปอร์ท
คลับ จากัด (บริษัทที่เก่ียวข้องกัน) ส าหรับวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 รวมเป็นจ านวน
เงิน 0.52 ล้านบาท ทั้งน้ีบริษัทบันทึกส่วนลดค่าเช่าดังกล่าวในงบกาไรขาดทุนส าหรับงวดปัจจุบัน 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2565 

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับ
ใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วคราวกับผู้ใช้มาตรฐาน 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินแนวทางการด าเนินการและพิจารณาผลกระทบที่
อาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเริ่มน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 

 
3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน                         
งบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
4. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 4.1 รายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 รายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกันที่มีสาระส าคัญ ส าหรับงวดสามเดือน และเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 สรุปได้ดังน้ี 
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(หน่วย:บาท)

2564 2563 2564 2563
รายได้จากการขายและบรกิาร:

บริษัทร่วม - บริษัท ออโตเมทริกซ์ โซลูช่ัน จ ากดั 150,000.00     150,000.00     150,000.00       150,000.00       
บริษัทท่ีเกีย่วขอ้งกนั - บริษัท บลูไดมอนด์
     กอล์ฟ แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลับ จ ากดั 69,500.00       269,576.00     69,500.00         269,576.00       

219,500.00     419,576.00     219,500.00       419,576.00       
ต้นทนุขายละบรกิาร:

บริษัทท่ีเกีย่วขอ้งกนั - บริษัท บลูไดมอนด์
     กอล์ฟ แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลับ จ ากดั 612,669.13     881,357.89     612,669.13       881,357.89       
รายได้อ่ืน:

บริษัทย่อย - GPI Myanmar Co.,Ltd. -                  -                  10,400.00         26,000.00         
บริษัทท่ีเกีย่วขอ้งกนั - บริษัท บลูไดมอนด์
     กอล์ฟ แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลับ จ ากดั 112,500.00     112,500.00     112,500.00       112,500.00       

112,500.00     112,500.00     122,900.00       138,500.00       
รายได้ทางการเงิน:

บริษัทร่วม - บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จ ากดั 806,575.34     -                  806,575.34       -                    

คา่ตอบแทนท่ีจ่ายให้แกผู้่บริหารส าคญัส าหรับงวดสามเดอืน สิน้สุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี้
(หน่วย:บาท)

2564 2563

คา่ตอบแทนกรรมการ 1,020,000.00    860,000.00       
คา่ตอบแทนผู้บริหาร :
        ผลประโยชน์ระยะสัน้ 6,782,982.00    6,680,076.00    
        ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 249,174.63       234,990.49       

7,032,156.63    6,915,066.49    
รวม 8,052,156.63    7,775,066.49    

 ส าหรับงวดสามเดอืน สิน้สุดวันท่ี 30 กนัยายน
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 งบการเงนิรวม/ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ        
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(หน่วย:บาท)

2564 2563 2564 2563
รายได้จากการขายและบรกิาร:

บริษัทย่อย - GPI Myanmar Co.,Ltd.                  -                    -                          -        2,633,550.00
บริษัทร่วม - บริษัท ออโตเมทริกซ์ โซลูช่ัน จ ากดั   230,000.00   150,000.00         230,000.00         150,000.00
บริษัททีเ่กีย่วขอ้งกนั - บริษัท บลูไดมอนด์
     กอล์ฟ แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลับ จ ากดั 399,598.00  505,590.50  399,598.00        505,590.50        

629,598.00  655,590.50  629,598.00        3,289,140.50     
ต้นทนุขายและบรกิาร:

บริษัททีเ่กีย่วขอ้งกนั - บริษัท บลูไดมอนด์
     กอล์ฟ แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลับ จ ากดั 1,697,039.85 2,626,147.67 1,697,039.85 2,626,147.67
รายได้อ่ืน:

บริษัทย่อย - GPI Myanmar Co.,Ltd. -              -              20,800.00          287,116.66        
บริษัททีเ่กีย่วขอ้งกนั - บริษัท บลูไดมอนด์
     กอล์ฟ แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลับ จ ากดั 400,300.00  337,500.00  400,300.00        337,500.00        

400,300.00  337,500.00  421,100.00        624,616.66        
ต้นทนุในการจัดจ าหน่าย:

บริษัททีเ่กีย่วขอ้งกนั - บริษัท บลูไดมอนด์
     กอล์ฟ แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลับ จ ากดั 160,000.00  130,000.00 160,000.00        130,000.00
รายได้ทางการเงิน:

บริษัทร่วม - บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จ ากดั 2,140,602.74 -              2,140,602.74 -                    

คา่ตอบแทนทีจ่่ายให้แกผู้่บริหารส าคญัส าหรับงวดเกา้เดอืน สิน้สุดวันที ่ 30 กนัยายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี้
(หน่วย:บาท)

2564 2563
คา่ตอบแทนกรรมการ 2,640,000.00     2,920,000.00     
คา่ตอบแทนผู้บริหาร :
        ผลประโยชน์ระยะสัน้ 20,228,946.00   20,617,635.93   
        ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 742,198.88        722,321.47        

20,971,144.88   21,339,957.40   
รวม 23,611,144.88   24,259,957.40   

  ส าหรับงวดเกา้เดอืน สิน้สุดวันที ่30 กนัยายน
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ        
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4.2. รายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
ยอดคงค้างที่มีสาระส าคัญกับบุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกัน สรุปได้ดังน้ี 

 
(หน่วย:บาท)

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม
2564 2563 2564 2563

4.2.1 ลูกหนี้การค้า:

บริษัทย่อย - GPI Myanmar Co.,Ltd. -                     -                     413,531.56        413,531.56        
บริษัทท่ีเกีย่วขอ้งกนั - บริษัท บลูไดมอนด์
        กอล์ฟ แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลับ จ ากดั -                     656,687.89        -                     656,687.89        

-                     656,687.89        413,531.56        1,070,219.45     
4.2.2 ลูกหนี้หมุนเวยีนอ่ืน:

บริษัทย่อย - GPI Myanmar Co.,Ltd. -                     -                     1,144,355.44     1,123,555.44     
บริษัทร่วม - บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จากดั 2,420,602.74     280,000.00        2,420,602.74     280,000.00        
บริษัทท่ีเกีย่วขอ้งกนั - บริษัท บลูไดมอนด์
        กอล์ฟ แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลับ จ ากดั 2,640,125.00     3,026,120.00     2,640,125.00     3,026,120.00     

5,060,727.74     3,306,120.00     6,205,083.18     4,429,675.44     

4.2.3 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บรษัิทรว่ม

บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จ ากดั 50,000,000.00   20,000,000.00   50,000,000.00   20,000,000.00   

4.2.4 เงินลงทนุในบรษัิทย่อย

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

4.2.5 เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม

บริษัท ออโตเมทริกซ์ โซลูช่ัน จากดั 1,386,430.13     722,460.43        3,919,800.00     1,959,900.00     
บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จ ากดั 243,365,253.00 246,556,152.79 250,000,000.00 250,000,000.00 

244,751,683.13 247,278,613.22 253,919,800.00 251,959,900.00 

4.2.6 หนี้สินตามสัญญาเช่า-บรษัิททีเ่ก่ียวข้องกัน

บริษัท บลูไดมอนด ์กอล์ฟ
        กอล์ฟ แอนด ์วอเทอร์สปอร์ทคลับ จ ากดั -                     10,697,980.55   -                     10,697,980.55   

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

(หน่วย:บาท)

30 กนัยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธันวาคม 2563
เงนิสด          348,577.44          472,311.29          132,767.25          121,568.00
เงนิฝากกระแสรายวัน       1,936,309.88       1,868,196.47       1,936,309.88       1,868,196.47
เงนิฝากออมทรัพย์   145,101,961.50     48,484,133.71   144,280,418.32     47,631,132.42
เงนิฝากประจ า            31,900.44            31,736.19            31,900.44            31,736.19
รวม   147,418,749.26     50,856,377.66   146,381,395.89     49,652,633.08

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 
ณ วันที่ 30 กันยายน  2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีวงเงินกู้ระยะสั้นรวม จ า นวน 98.00 ล้านบาท และ 
จ านวน 48 ล้านบาท ตามล าดับ อัตราดอกเบี้ย MOR, MLR ต่อปี และ F/D บวกร้อยละ 0.90 ต่อปี วงเงินกู้ยืมดังกล่าว  
ค้ าประกันโดยจดจ า นองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนกรรมสิทธ์ิของบริษัท ตามหมายเหตุ 14 และค้ าประกันเงิน
ฝากประจ า กรรมสิทธ์ิของบริษัท  จ านวน 50.00 ล้านบาท ตามหมายเหตุ  18 ณ วันสิ้นงวดบริษัทไม่ได้เบิกใช้วงเงิน
ดังกล่าว 

6. ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 

(หน่วย:บาท)

30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563

ลูกหนี้การค้า:

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน                           

              (หมายเหตุ 4.2.1) -                     656,687.89         413,531.56         1,070,219.45      

บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 14,863,205.84    22,484,202.90    14,863,205.84    22,441,834.50    

14,863,205.84    23,140,890.79    15,276,737.40    23,512,053.95    

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่              

              คาดว่าจะเกิดขึ้น (4,943,863.07) (4,016,626.08) (4,943,863.07) (4,016,626.08)

ค่าเผ่ือรับคืนสนิค้า (379,926.76) (1,059,102.76) (379,926.76) (1,059,102.76)

สทุธิ 9,539,416.01      18,065,161.95    9,952,947.57      18,436,325.11    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หน่วย:บาท)

30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563

ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน:

ลูกหนี้อ่ืน-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน       

                    (หมายเหตุ 4.2.2) 5,060,727.74      3,306,120.00      6,205,083.18      4,429,675.44      

รายได้ค้างรับ 8,422,196.37      12,246,462.82    8,422,196.37      12,246,462.82    

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 10,810,602.17    10,926,627.65    10,810,602.17    10,926,627.65    

ลูกหนี้กรมสรรพากร 2,036,500.95      6,898,129.94      2,036,500.95      6,898,129.94      

อ่ืนๆ 2,847,031.58      831,142.74         2,845,734.42      793,145.43         

29,177,058.81    34,208,483.15    30,320,117.09    35,294,041.28    

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่          

                   คาดว่าจะเกิดขึ้น (7,196,261.68) (7,196,261.68) (7,196,261.68) (7,196,261.68)

สทุธิ 21,980,797.13 27,012,221.47 23,123,855.41 28,097,779.60

รวม 31,520,213.14 45,077,383.42 33,076,802.98 46,534,104.71

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 บริษัทมีลูกหน้ีการค้า แยกตามอายุหน้ี ดังน้ี 

 
(หน่วย:บาท)

30  กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30  กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563

ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 5,156,761.49         12,432,204.69       5,156,761.49         12,432,204.69       

เกินก าหนดช าระ :

        1-90 วัน 3,478,897.36         7,195,387.64         3,478,897.36         7,608,919.20         

        91-180 วัน 639,111.00            801,374.90            639,111.00            801,374.90            

        181-365 วัน 3,890,205.69         816,693.26            3,890,205.69         774,324.86            

        มากกว่า 365 วัน 1,698,230.30         1,895,230.30         2,111,761.86         1,895,230.30         

รวม 14,863,205.84       23,140,890.79       15,276,737.40       23,512,053.95       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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7.   เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม 
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จ า กัด จ านวน 50.00 

ล้านบาท และจ านวน 20.00 ล้านบาท โดยมีสัญญากู้ยืมเงินอายุ 1 ปี เป็นหลักฐาน  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี และ
ร้อยละ 7 ต่อปี ตามล าดับ 

 รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม มีดังน้ี  
(หน่วย:บาท)

1 มกราคม 2564 เพ่ิมขึ้น ลดลง 30 กันยายน 2564

เงินใหกู้้ยืมระยะสัน้ 20,000,000.00         30,000,000.00         -            50,000,000.00         

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
8. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย:บาท)

30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563

สนิค้าส าเร็จรูป 21,111,089.38       3,290,229.59         

งานระหว่างท า 6,760,746.36         3,650,641.40         

วัตถุดิบ 3,571,036.13         3,683,491.19         

รวม 31,442,871.87       10,624,362.18       

ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสนิค้าคงเหลือ (3,101,113.95) (3,131,358.93)

สทุธิ 28,341,757.92       7,493,003.25         

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

9. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 
 

(หน่วย:บาท)

30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563

เงินฝากประจ าระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 50,050,063.08 200,049,621.70

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินฝากประจ าประเภทจ่ายคืนเม่ือสิ้นระยะเวลา   
อายุ 12 เดือน กับธนาคาร 2 แห่ง อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.20 – 0.55 ต่อปี 
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10. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 
 

  

(หน่วย:บาท)

30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

        เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน 4,087,500.00 4,087,500.00

        ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน (3,494,234.03) (3,494,234.03)

        สทุธิ 593,265.97 593,265.97

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

 

 

 

 

 

  

 บริษัทย่อยจดทะเบียนเม่ือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

 
 
           

สดัสว่นเงิน

ช่ือบริษัท USD บาท ลงทุน USD บาท

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

ค่าเผ่ือการด้อยค่ามูลค่าเงินลงทุน (1,602,500.00)

สทุธิ -                  

ราคาทุนทุนที่เรียกช าระแล้ว
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  12.  เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
      12.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วม มีรายละเอียดดังน้ี 
 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกจิ จัดต้ังขึน้ 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม
ในประเทศ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

บริษัท ออโตเมทริกซ์
        โซลูช่ัน จ ากดั เป็นตลาดกลาง ไทย 8.00           4.00             48.99         48.99         1,386,430.13     722,460.43        3,919,800.00     1,959,900.00     

ซือ้ขายสินคา้และ
บริการทางสือ่
อิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบเครือ
ขา่ยอินเทอร์เน็ต

บริษัท ทรูเอ็นนอร์จี จ ากดั* ผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า ไทย 275.00       275.00         25.45         25.45         243,365,253.00 246,556,152.79 250,000,000.00 250,000,000.00 

รวม   244,751,683.13   247,278,613.22   253,919,800.00   251,959,900.00

(หน่วย:บาท)
(หน่วย:ล้านบาท) งบการเงนิรวม

ทุนจดทะเบียน สัดส่วนเงนิลงทุน มูลคา่ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ราคาทุน
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

*ภายใต้สัญญาผู้ถือหุ้น หากเกิดเหตุการณ์ตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาผู้ถือหุ้น บริษัทสามารถบังคับให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ทรูเอ็นเนอร์จีดังกล่าวซื้อหุ้นคืนจากบริษัทในราคาผลรวมของ
มูลค่าการลงทุนรวมกับดอกเบี้ยในอัตรา MLR ของธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึง และค่าเสียโอกาสในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี
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12.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 สรุปได้ดังน้ี 

 

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนในบริษัทร่วมต้นงวด 247,278,613.22 251,959,900.00

เงินลงทุนเพ่ิม 1,959,900.00 1,959,900.00

ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีสว่นได้เสยี (4,486,830.09) -                                
เงินลงทุนในบริษัทร่วมปลายงวด              244,751,683.13              253,919,800.00

 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 อนุมัติให้ลงทุนเพิ่มในบริษัท ร่วม      
(บริษัทออโตเมทริกซ์โซลูชั่นส์ จ า กัด)ในสัดส่วนการถือหุ้นเดิม จ านวน 19,599 หุ้น เป็นเงิน 1.96 ล้านบาท   รวม 
39,198 หุ้น จ านวนเงินรวม 3.92 ล้านบาท 

12.3 หน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง แล ะความคืบหน้าของการเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า ของบริษัทร่วม  (บริษัท ทรูเอ็น
เนอร์จี จ ากัด)  

 คดีฟ้องร้อง 

 คดีที่ 1  
 บริษัทร่วมถูกฟ้องร้องคดีแพ่งจากธนาคารแห่งหน่ึงในฐานะที่เป็นผู้ค้ า ประกันให้บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ลพบุรี 

จ ากัด จ าเลยที่ 1 (อดีตบริษัทย่อยของบริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จ า กัด) ร่วมกับพวกรวม 4 ราย รวมทุนทรัพย์ 141.35 ล้าน
บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ของเงินต้นจ านวน 128.26 ล้านบาท นับแต่วันฟ้อง  (วันที่ 3 กันยายน 2561) 
โดยบริษัทร่วมเป็นจ า เลยที่ 2 ฐานความผิดสัญญาจ า นอง ค้ า ประกัน ศาลชั้นต้นมีค า พิพากษาให้จ า เลยทั้ง 4 แพ้คดี
นับตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการยึดทรัพย์ที่จ า นองของจ า เลยที่ 1, 3 และ 4 ออกขายทอดตลาด
เพื่อช าระหน้ี ทั้งน้ีหากมีหน้ีสินในส่วนที่เหลือจากการขายทอดตลาดของทรัพย์จ า นองดังกล่าว จ า เลยที่ 2, 3 และ 4 
จะต้องร่วมกันจ่ายช าระหน้ีส่วนที่เหลือ ปัจจุบันการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด 

 ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทร่วม มีความเห็นว่าบริษัทร่วมดังกล่าวไม่มีภาระหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความ
ข้างต้นเน่ืองจากตามส า นวนค าฟ้องศาลแพ่งได้ระบุว่ามีหลักทรัพย์ค้ า ประกันจ านองรวมจ านวน 252.62 ล้านบาท ซึ่ง
คาดวา่เพียงพอต่อหน้ีที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว จึงไม่ได้ตั้งประมาณการหน้ีสินไว้ในงบการเงิน 

 ทั้งน้ีการเข้าท าสัญญาซื้อเงินลงทุนบริษัทร่วมดังกล่าวน้ัน ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ใช้หลักความระมัดระวังในการเข้า
ท าสัญญาการลงทุนเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาเรื่องหน้ีสินหรือความเสียห ายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นก่อนบริษัทเข้าร่วม
ลงทุนโดยข้อ 10 ในสัญญาการลงทุน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหรือในวันที่ท าสัญญา หากมีความเสียหายหรือหน้ีสินใด 
ๆ เกิดขึ้นกับบริษัทร่วมนอกเหนือไปจากความเสียหาย หรือหน้ีสินที่เปิดเผยในสัญญาการลงทุน อันเน่ืองมาจากการ
กระท าก่อนหรือในวันที่การลงทุนเสร็จสมบูรณ์ใด  ๆ ของผู้ขาย หรือกรรมการที่ด า รงต าแหน่งอยู่ก่อนวันที่การลงทุน
เสร็จสมบูรณ์ ภายใต้สัญญาฉบับน้ีผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายหรือหน้ีสินที่เกิดขึ้น ซึ่งคดีความใน เรื่อง
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ดังกล่าวน้ีทางบริษัทร่วมไม่ได้เปิดเผยไว้ในสัญญาการล งทุน ด้วยผลแห่งข้อตกลงในสัญญาจึงมีผลให้บริษัทไม่ต้อง
ร่วมรับผิดชอบต่อหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้องดังกล่าว 

นอกจากน้ี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 นายจ ารัส เตชะนิธิ (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัทร่วม ) ได้มีหนังสือ
ถึงบริษัทร่วมดังกล่าว เพื่อยืนยันและให้ค า ม่ันว่าตนยินยอมผูกพันและจะรับผิดชอบในการช า ระหน้ีตามค าพิพากษา
ในคดีดังกล่าวข้างต้น ต่อโจทก์หรือต่อบุคคลอ่ืนใดท่ีได้รับช่วงสิทธิหรือเข้าแทนที่โจทก์โดยชอบด้วยกฎหมายแทน
บริษัทร่วมเต็มทั้งจ านวนโดยไม่มีเงื่อนไข 

 คดีที่ 2  

 บริษัทร่วมและพวก ถูกฟ้องร้องจากกบุคคลภายนอกและพวก ฐานความผิดการที่หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐออกค าสั่งโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องขอให้ศาลส่ังเพิกถอนใบค า ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1) 
เพิกถอนค า สั่งเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงเชื้อเพลิงเก่ียวกับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) และเพิกถอน
กระบวนการจัดให้มีความรับฟังความเห็นของประชาชน (เก่ียวข้องกับอนุญาตผลิตไฟฟ้า ) โดยศาลชั้นต้นได้ตัดสิน  
ยกฟ้องคดี 

 ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ของศาลปกครองสูงสุด ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทร่วมคาดว่าศาล
ปกครองจะพิพากษาให้คดียกฟ้องเช่นเดียวกันกับศาลชั้นต้น 

 สัญญาระยะยาวที่ส าคัญ 

 เม่ือวันที่ 24 กันยายน 2558 บริษัทร่วมได้ท า สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าและน าส่งพลังงานไฟฟ้าตามอัตราที่ก า หนดในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปี โดยสัญญามีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ท้ังสองฝ่ายลงนามในสัญญา และจะต่ออายุสัญญาน้ันออกไปโดยอัตโนมัติครั้งละ 5 ปี จนกว่าบริษัทร่วมจะ
ขอยกเลิกสัญญายุติการซื้อขายไฟฟ้าโดยมีก าหนดเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าคือ วันที่ 21 มีนาคม 2561 

 แต่อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปั จจุบันมีความล่าช้าของกระบวนการการขอใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า และ
ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม ประกอบกับการติดตั้งอุปกรณ์ที่ส าคัญบางอย่าง และการทดสอบระบบยังไม่แล้วเสร็จ 
และเป็นเหตุให้บริษัทร่วมต้องเล่ือนก าหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ.หลายครั้ง และได้รับการอนุมัติ จาก กฟภ .
มาโดยตลอด 

 เม่ือวันที่ 22 มิถุนายน 2564 กฟภ.อนุญาตค าขอของบริษัทร่วมที่ขอเล่ือนก า หนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเป็นวันที่ 24 
พฤษภาคม 2565 ทั้งน้ีหากบริษัทร่วมไม่สามารถเริ่มต้นขายไฟฟ้าได้ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันก าหนดเริ่มต้นซื้อขาย
ไฟฟ้า ตามที่ระบุในสัญญ าขอเล่ือนซื้อขายไฟฟ้าน้ี กฟภ .จะคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.33 ต่อวันของวงเงิน
หลักประกัน 1.80 ล้านบาท และหากเกิน 12 เดือน ให้ถือว่าเป็นการสิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
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 ต่อมาในเดือนกันยายน  2564 บริษัทร่วมได้รับ อนุมัติใบอนุญาต ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าและ ใบอนุญาต ให้ผลิต
พลังงานควบคุมจากส า นักงานคณะกรรมการก า กับกิจการพลังงาน (กกพ.) แล้ว คงเหลือการทดสอบการผลิตไฟฟ้า
และการ First sync กับ กฟฝ.  

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนราคาตามบัญชี 
จ านวน 32.24 ล้านบาท และมีราคายุติธรรมที่ประเมินโดยฝ่ายบริหารซึ่งใช้วิธีราคาตลาดโดยเทียบเคียงราคาซื้อขาย
ที่ดินบริเวณใกล้เคียงจ านวน 49.64 ล้านบาท 

 
14. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2564 สรุปได้
ดังน้ี 

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าสทุธิตามบัญชีต้นงวด 180,096,379.60 180,093,509.64

ซื้อเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทุน 21,175,710.05 21,175,710.05

จ าหน่ายระหว่างงวด - สทุธิ (2,752.22)                      (2,752.22)                      

โอนออกไปเป็นสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (19,496.53)                    (19,496.53)                    

ค่าเสือ่มราคาส าหรับงวด (10,638,549.61)             (10,638,135.58)             
มูลค่าสทุธิตามบัญชีปลายงวด 190,611,291.29 190,608,835.36

 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วน มูลค่าตามบัญชี จ านวน 41.78 ล้านบาท น าไปใช้เป็น
หลักประกันส าหรับวงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินแห่งหน่ึง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563:43.90 ล้านบาท) ตามหมายเหตุ 5 
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15. สินทรัพย์สิทธิการใช ้
 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้ ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 สรุปได้ดังน้ี 

(หน่วย:บาท)

          งบการเงินรวม/     

  งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าสทุธิตามบัญชีต้นงวด 15,370,257.69

เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด - ราคาทุน 575,920.00

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับงวด (2,412,003.35)                 

ผลต่างจากการลดค่าเช่า (515,260.75)                    

สว่นลดค่าเช่าโดยไม่มีเงื่อนไขการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่าและประเมินหนี้สนิ        

          ตามสญัญาเช่าใหม่ (หมายเหตุ 2.3) (3,197,980.55)                 
มูลค่าสทุธิตามบัญชีปลายงวด 9,820,933.04

 
 
16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 สรุปได้ดังน้ี 
(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าสทุธิตามบัญชีต้นงวด               10,144,933.28

ซื้อเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทุน 827,980.00

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับงวด (944,971.67)                 

มูลค่าสทุธิตามบัญชีปลายงวด               10,027,941.61
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17. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี / ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
17.1 สินทรัพย์ และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีภายหลังจากการน ามาหักกลบลบกันตามความเหมาะสม ได้แสดง  

รวมไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน มีรายละเอียดดังน้ี 

 

(หน่วย:บาท)

30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี          5,771,583.30 4,874,189.06        

หนี้สนิภาษีเงินได้รอตัดบัญชี        (1,614,100.48)        (1,586,412.20)
สทุธิ          4,157,482.82          3,287,776.86

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
17.2 ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ  
     2563 มีดังน้ี 

(หน่วย:บาท)

2564 2563 2564 2563
ภาษีเงนิไดป้จัจุบนั:
ภาษีเงนิไดน้ิติบคุคล   (9,090,902.61)   18,324,628.66   (9,090,902.61)   18,324,628.66
ภาษีเงนิไดร้อการตัดบญัชี:
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างช่ัวคราว 332,338.19 (36,648.66) 332,338.19        (36,648.66)
คา่ใช้จ่าย(รายได)้ภาษีเงนิไดท้ีแ่สดง               
     อยู่ในก าไรขาดทนุ   (8,758,564.42)   18,287,980.00   (8,758,564.42)   18,287,980.00

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
     ส าหรับงวดสามเดอืน สิน้สุดวันที ่30 กนัยายน

 
(หน่วย:บาท)

2564 2563 2564 2563

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคล  20,612,826.27  18,324,628.66  20,612,826.27  18,324,628.66

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างช่ัวคราว (869,705.96)       429,265.78 (869,705.96)       429,265.78

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก าไรขาดทุน  19,743,120.31  18,753,894.44  19,743,120.31  18,753,894.44

งบการเงินรวม

     ส าหรับงวดเก้าเดือน สิน้สดุวันที่ 30 กันยายน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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17.3 ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีดังน้ี 
 

(หน่วย:บาท)

ก่อนภาษีเงินได้ ค่าใช้จ่าย สทุธิจากภาษี

ภาษีเงินได้ เงินได้

     ก าไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของ

        ผลประโยชน์พนักงานที่ก าหนดไว้       3,208,208.28         (641,641.66)       2,566,566.62

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 

 

18. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นหลักประกัน 

 

(หน่วย:บาท)

30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563
เงินฝากประจ า        50,323,300.00 323,300.00           

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
ณ วันที่ 30 กันยายน  2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทน า เงินฝากประจ า จากธนาคา ร  2 แห่ง จ า นวน          
0.32 ล้านบาท เป็นหลักประกันให้ธนาคารออกหนังสือค้ า ประกันในการใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง และค้ า
ประกันค่าฝากส่งไปรษณีย์เป็นรายเดือนกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ตามหมายเหตุ 26.2 
 
ณ วันที่ 30 กันยายน  2564 บริษัทน า เงินฝากประจ า ธนาคารแห่งหน่ึง จ า นวน 50.00 ล้านบาท เป็นหลักประกันวงเงิน
กู้ยืมระยะสั้นตามหมายเหตุ 5 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี) 
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19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 
 

(หน่วย:บาท)

30 กนัยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธันวาคม 2563

เจ้าหนี้การค้า:

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลและกิจการอ่ืน 4,974,631.89              7,326,912.44        4,974,631.89        7,326,912.44

เช็คจ่ายล่วงหน้า 1,824,280.80       2,783,064.80       1,824,280.80       2,783,064.80       

6,798,912.69       10,109,977.24     6,798,912.69       10,109,977.24     

เจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน:

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย      12,245,439.89        5,698,013.15      11,488,617.89        4,994,876.66

เจ้าหนี้กรมสรรพากร        1,301,849.64        1,797,644.82        1,016,489.87        1,498,133.53

ภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอน าสง่        3,012,390.98        4,142,069.78        3,012,390.98        4,128,121.79

เงินทดรองรับ        2,054,531.00                          -          2,054,531.00                          -   

อ่ืนๆ        9,118,757.90      10,183,283.88        4,118,757.90        5,183,283.88

     27,732,969.41      21,821,011.63      21,690,787.64      15,804,415.86

รวม      34,531,882.10      31,930,988.87      28,489,700.33      25,914,393.10

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 
20. รายได้รับล่วงหน้า 

 

(หน่วย:บาท)

30 กนัยายน 2564 31 ธันวาคม 2563

รายได้รับล่วงหน้างานกจิกรรม 5,141,082.55        -                         
รายได้รับล่วงหน้างานอ่ืนๆ 206,487.62           1,217,720.49         
รวม 5,347,570.17        1,217,720.49         

งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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21. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 สรุปได้ดังน้ี 

 
(หน่วย:บาท)

 งบการเงินรวม/

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สว่นที่ถึงก าหนดช าระเกินกว่าหนึ่งปีต้นงวด 5,433,466.71

สว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีต้นงวด 5,264,513.84

รวมหนี้สนิตามสญัญาเช่าต้นงวด 10,697,980.55

เพ่ิมขึ้น 5,000,000.00

จ่ายช าระค่าเช่าสนาม (7,500,000.00)               

(3,197,980.55)               

จ่ายช าระค่างวดรถยนต์ (228,675.99)                  

รวมหนี้สนิตามสญัญาเช่าปลายงวด 4,771,324.01

สว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีปลายงวด (936,118.92)                  

สว่นที่ถึงก าหนดช าระเกินกว่าหนึ่งปีปลายงวด 3,835,205.09

สว่นลดค่าเช่าโดยไม่มีเงื่อนไขการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่าและประเมินหนี้สนิ  

         ตามสญัญาเช่าใหม่ (หมายเหตุ 2.3)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีสัญญาเช่าระยะยาว ดังน้ี 

 21.1 สัญญาเช่ายานพาหนะกับบริษัทเอกชนแห่งหน่ึง ระยะเวลา 60 งวด โดยก าหนดผ่อนช าระ  งวดละ 91,407.00บาท 
สิ้นสุดในเดือนมิถุนายน ปี 2569 

 21.2 สัญญาเช่าพื้นที่สนามกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ส าหรับการให้บริการจัด 
กิจกรรมแก่บุคคลภายนอก สัญญาเช่าดังกล่าวครบก าหนดในระหว่างงวด (วันที่ 14 พฤษภาคม 2564) โดยบริษัท
ได้ต่ออายุสัญญา และจ่ายช า ระค่าเช่าล่วงหน้าแล้วท้ังจ านวน 7.50 ล้านบาท สัญญาเช่าดังกล่าวมีระยเวลา 3 ปี 
สิ้นสุดวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 
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22. ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

22.1 การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงาน ส า หรับงวด เก้าเดือน 
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 สรุปได้ดังน้ี 

(หน่วย:บาท)

        งบการเงินรวม/       

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นงวด 21,239,586.56                 

ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย 1,623,038.13                   

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปลายงวด 22,862,624.69                 

 
22.2 ค่าใช้จ่ายผลประโยน์พนักงานที่รับรู้ในงบก า ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส า หรับงวดสามเดือนและ เก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 

30 กันยายน 2564 และ 2563 มีดังน้ี 

(หน่วย:บาท)

2564 2563 2564 2563

ต้นทุนขายและบริการ          238,262.13          263,542.35          714,786.39 790,626.69

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย            27,926.39            27,125.04            83,779.17 81,375.12

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร          274,824.19          275,330.29          824,472.57 825,990.87

รวม          541,012.71          565,997.68       1,623,038.13 1,697,992.68

ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดเก้าเดือน

          งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
22.3 ก าไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นก่อนภาษีเงินได้ ส า หรับ

งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 เกิดขึ้นจาก 

 

(หน่วย:บาท)

2564 2563

อัตราคิดลด                           -   (218,469.00)         

อัตราการขึ้นเงินเดือน                           -   3,803,553.00

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน                           -   3,499.00

การปรับปรุงจากประสบการณ์                           -   (380,375.72)         

รวม                           -           3,208,207.28

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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23. เงินปันผล 

     23.1 ระหว่างปี 2564 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวม 48.00 ล้านบาท ดังน้ี 

 ตามรายงาน ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติการจ่าย         
เงินปันผลจากก า ไรสะสม ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ส่วนที่เหลือ ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ จ า นวน 600 ล้านหุ้น 
อัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงิน 30.00 ล้านบาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นสามัญประจ าปี 2564 เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2564 และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 27 เมษายน 2564 

 ตามรายงานประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2564 เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปัน ผล
ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นจาการผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท จ านวน 600 ล้านหุ้น 
รวมเป็นเงิน 18.00 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 10 กันยายน 2564 

 

     23.2  ตามรายงานประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2563 เม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2563 มีมติเล่ือนการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ า ปี 2563 ออกโดยไปไม่มีก า หนด ซึ่งรวมถึงการยกเลิกมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผล ประจ า ปี 
2562 ที่มีการประชุมคณะกรรมบริษัทครั้งที่ 2/2563 เม่ือวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 อย่างไรก็ตามที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งน้ีได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก า ไรสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
(ส่วนที่เหลือ)ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจ านวน 600 ล้านหุ้น อัตราหุ้นหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจ านวนเงิน 48.00 ล้านบาท 
ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป ทั้งน้ีบริษัทได้จ่ายเงินปัน
ผลแล้วในวันที่ 24 เมษายน 2563 
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24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที่ส า คัญ ส าหรับงวดสามเดือนและ เก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2564 และ 
2563 มีดังน้ี 

(หน่วย:บาท)

2564 2563 2564 2563
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป
        และงานระหว่างท า (14,751,105.80) (1,542,633.16) (14,751,105.80) (1,542,633.16)

วัตถุดบิใช้ไป 1,603,312.06    3,647,348.90    1,603,312.06    3,647,348.90    

คา่จ้างท าของ เพลท ต้นฉบับ อาร์ตเวิค และอ่ืนๆ 3,106,740.66    4,693,001.62    3,106,740.66    4,693,001.62    

คา่ใช้จ่ายเกีย่วกบัพนักงาน 36,875,195.79  41,156,486.86  36,875,195.79  41,156,486.86  

คา่เช่าและบริการสถานท่ีจัดกจิกรรม 612,669.13       85,577,836.07  612,669.13       85,577,836.07  

คา่ตกแต่งสถานท่ีจัดกจิกรรม -                  22,280,660.00  -                  22,280,660.00  

คา่โฆษณาประชาสัมพันธ์ 952,065.74       18,941,334.77  952,065.74       18,941,334.77  

คา่จ้างบุคคลภายนอกจัดกจิกรรม 705,040.44       7,431,452.72    705,040.44       7,431,452.72    

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 4,613,718.12    4,913,164.14    4,613,603.50    4,913,164.14    

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
      ส าหรับงวดสามเดอืน สิน้สุดวันท่ี 30 กนัยายน

 
(หน่วย:บาท)

2564 2563 2564 2563
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป
       และงานระหว่างท า (20,930,964.75) (2,863,600.81) (20,930,964.75) (2,863,600.81)

วัตถุดบิใช้ไป 6,486,408.17     9,029,584.28     6,486,408.17     9,029,584.28     

ค่าจ้างท าของ เพลท ต้นฉบับ อาร์ตเวิค และอ่ืนๆ 12,936,891.29    12,193,051.67    12,936,891.29    12,193,051.67    

คา่ใช้จ่ายเกีย่วกบัพนักงาน 113,154,332.53  122,093,890.91  113,154,332.53  122,093,890.91  

คา่เช่าและบริการสถานท่ีจัดกจิกรรม 87,099,500.07    89,901,312.12    87,099,500.07    87,687,788.84    

คา่ตกแต่งสถานท่ีจัดกจิกรรม 30,877,480.00    28,622,274.77    30,877,480.00    27,965,115.00    

คา่โฆษณาประชาสัมพันธ์ 22,701,377.80    26,214,108.69    22,701,377.80    26,151,521.15    

คา่จ้างบุคคลภายนอกจัดกจิกรรม 8,915,382.33     17,304,534.97    8,915,382.33     12,342,827.21    

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 13,995,524.63    15,324,371.14    13,995,110.60    15,323,827.00    

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
      ส าหรับงวดเกา้เดอืน สิน้สุดวันท่ี 30 กนัยายน

 
 



บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์แนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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25. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด 

25.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด มีรายละเอียดดังน้ี 
(หน่วย:บาท)

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

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

เงินฝากกระแสรายวัน        1,868,196.47 1,873,440.53             1,868,196.47 1,873,440.53      

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

เงินฝากประจ า             31,736.19 31,204.23                       31,736.19 31,204.23           

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
     25.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด มีรายละเอียดดังน้ี 

(หน่วย:บาท)

30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563
เงนิสด          348,577.44          504,537.30          132,767.25          121,417.05
เงนิฝากกระแสรายวัน       1,936,309.88       2,714,475.89       1,936,309.88       2,714,475.89
เงนิฝากออมทรัพย์   145,101,961.50   122,740,245.34   144,280,418.32   121,910,380.87
เงนิฝากประจ า            31,900.44            31,666.41            31,900.44            31,666.41
รวม   147,418,749.26   125,990,924.94   146,381,395.89   124,777,940.22

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 

     25.3 รายการไม่กระทบเงินสด ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 มีรายละเอียดดังน้ี 
- บริษัทซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้สานักงานเป็นเงินเชื่อ จ านวน 0.63 ล้านบาท 
- บริษัทซื้อยานพาหนะ จ านวน 5.00 ล้านบาท แสดงไว้เป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

25.4  รายการไม่กระทบเงินสด ส าหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีรายละเอียดดังน้ี 
- บริษัทโอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(สินค้าบาร์เทอร์) จ านวน 0.35 ล้านบาท เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์   

    
 
 
 
 



บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์แนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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26. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

26.1 บริษัทมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายในอนาคตเก่ียวกับสัญญาก่อสร้างอาคาร สัญญาเช่า และบริการหลายสัญญา 
ดังต่อไปน้ี 

(หน่วย:บาท)

30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563

ถึงก าหนดภายใน 1 ปี 22,908,756.82      4,277,853.13         

ถึงก าหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 210,526.24           447,368.26            
รวม 23,119,283.06      4,725,221.39         

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
26.2 ณ วันที่ 30 กันยายน  2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารออก  

หนังสือค้ าประกันการใช้ไฟฟ้า กับการไฟฟ้านครหลวง จ า นวน 0.31 ล้านบาท และการฝากส่งไปรษณีย์เป็นราย
เดือน กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย  จ ากัด จ านวน 0.01 ล้านบาท รวมจ า นวน 0.32 ล้านบาท ค้ าประกันโดยเงินฝาก
ประจ าของบริษัท 

 

27. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ข้อมูลส่วนงานด า เนินงานที่นาเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัท ที่ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ า เสมอ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงาน  และ
ประเมินผลการด า เนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด า เนินการของบริษัทคือ กรรมการ
ผู้จัดการของบริษัท 
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 27.  การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ)    
        บริษัทด าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด าเนินงานที่รายงาน ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 มีดังน้ี 
 

(หน่วย:บาท)

รวม

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

รายได้จากการขายและบริการ 1,864,146.94 415,573,302.73 7,543,546.11 11,289,424.40 6,709,664.90 6,793,814.00 10,928,942.58 -           27,046,300.53 433,656,541.13

ต้นทุนขายและบริการ (11,243,069.89) (163,742,763.56) (6,969,635.38) (9,468,444.61) (8,527,489.63) (8,112,801.81) (9,590,205.36) -           (36,330,400.26) (181,324,009.98)

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น (9,378,922.95)    251,830,539.17 573,910.73 1,820,979.79 (1,817,824.73)  (1,318,987.81)   1,338,737.22 -           (9,284,099.73)     252,332,531.15

รายได้อ่ืน 794,723.60 511,159.82

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย (10,390,184.85) (22,856,873.26)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (28,446,416.29) (28,610,408.15)

ก าไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมด าเนินงาน (47,325,977.27) 201,376,409.56

รายได้ทางการเงิน 1,316,936.49 900,634.78

ต้นทุนทางการเงิน (45,545.01) (111,049.88)

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธสี่วนได้เสีย (1,445,822.33) (763,423.65)

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (47,500,408.12) 201,402,570.81

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 8,758,564.42 (18,287,980.00)

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (38,741,843.70) 183,114,590.81

ส าหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

งบการเงินรวม

กิจกรรม สื่อโฆษณาและจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ รับจ้างพิมพ์ อ่ืนๆ

 



บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์แนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

26 
 

 

(หน่วย:บาท)

รวม

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

รายได้จากการขายและบริการ 1,864,146.94   415,017,089.99  7,543,546.11   11,289,424.40  6,709,664.90   6,793,814.00    10,928,942.58  -              27,046,300.53 433,100,328.39

ต้นทุนขายและบริการ (11,243,069.89) (161,360,053.43) (6,969,635.38) (11,851,154.74) (8,527,489.63) (8,112,801.81) (9,590,205.36) -              (36,330,400.26) (181,324,009.98)

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น (9,378,922.95)  253,657,036.56  573,910.73     (561,730.34)     (1,817,824.73)  (1,318,987.81)  1,338,737.22   -              (9,284,099.73)     251,776,318.41

รายได้อ่ืน 794,392.83 555,591.99

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย (10,390,184.85) (22,856,885.54)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (28,383,953.40) (28,314,546.12)

ก าไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมด าเนินงาน (47,263,845.15) 201,160,478.74

รายได้ทางการเงิน 1,316,936.49 900,634.78

ต้นทุนทางการเงิน (45,545.01) (111,049.88)

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (45,992,453.67) 201,950,063.64

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 8,758,564.42 (18,287,980.00)

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (37,233,889.25) 183,662,083.64

ส าหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

งบเฉพาะกิจการ

กิจกรรม สื่อโฆษณาและจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ รับจ้างพิมพ์ อ่ืนๆ

 
 

 

 



บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์แนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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(หน่วย:บาท)

รวม

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

รายได้จากการขายและบริการ 415,348,231.86  426,987,349.92  28,569,023.31  31,686,012.58  18,878,767.28  16,600,321.96  12,328,107.04  -            475,124,129.49  475,273,684.46  

ต้นทุนขายและบริการ (195,126,637.81) (203,194,521.98) (26,449,986.73) (35,919,270.60) (19,723,487.27) (19,533,816.16) (10,513,681.30) -            (251,813,793.11) (258,647,608.74)

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 220,221,594.05  223,792,827.94  2,119,036.58   (4,233,258.02)  (844,719.99)     (2,933,494.20)  1,814,425.74   -            223,310,336.38  216,626,075.72  

รายได้อ่ืน 2,537,205.61 2,224,818.37

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย (41,871,822.26) (44,270,242.69)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (86,993,390.87) (89,315,159.34)

ก าไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมด าเนินงาน 96,982,328.86 85,265,492.06

รายได้ทางการเงิน 3,850,470.20 5,860,187.96

ต้นทุนทางการเงิน (207,291.57) (167,781.89)

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธสี่วนได้เสีย (4,486,830.09) (3,482,061.59)

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 96,138,677.40 87,475,836.54

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ (19,743,120.31) (18,753,894.44)

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 76,395,557.09 68,721,942.10

ส าหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

งบการเงินรวม

กิจกรรม สื่อโฆษณาและจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ รับจ้างพิมพ์ อ่ืนๆ

 
 

 

 



บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์แนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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(หน่วย:บาท)

รวม

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

รายได้จากการขายและบริการ 415,348,231.86  420,877,359.72  28,569,023.31  31,686,012.58  18,878,767.28  16,600,321.96  12,328,107.04  -         475,124,129.49  469,163,694.26     

ต้นทุนขายและบริการ (195,126,637.81) (197,618,713.27) (26,449,986.73) (35,919,270.60) (19,723,487.27) (19,533,816.16) (10,513,681.30) -         (251,813,793.11) (253,071,800.03)

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 220,221,594.05  223,258,646.45  2,119,036.58   (4,233,258.02)  (844,719.99)     (2,933,494.20)  1,814,425.74   -         223,310,336.38  216,091,894.23     

รายได้อ่ืน 2,557,354.95 2,511,139.53

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย (41,871,822.26) (43,811,489.08)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (86,693,619.34) (88,733,915.43)

ก าไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมด าเนินงาน 97,302,249.73 86,057,629.25

รายได้ทางการเงิน 3,850,470.20 5,660,187.89        

ต้นทุนทางการเงิน (207,291.57) (167,781.89)

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 100,945,428.36 91,550,035.25

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ (19,743,120.31) (18,753,894.44)

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 81,202,308.05 72,796,140.81

ส าหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กิจกรรม สื่อโฆษณาและจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ รับจ้างพิมพ์ อ่ืนๆ
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28.  เครื่องมือทางการเงิน 

28.1 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

เน่ืองจากสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินบางส่วนจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ย
ใกล้เคียงกับอัตราตลาด ฝ่ายบริหารของบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

28.2 ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ 30 กันยายน  2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยก
แสดงตามล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังน้ี  

(หน่วย:บาท)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรพัย์ทางการเงิน :

สนิทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                   -                   593,265.97      593,265.97      

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ในระหว่างงวดปัจจุบัน กลุ่มบริษัทไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เครื่องมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

 
29. การบริหารจัดการทุน 

 วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทางการเงิน คือ การด า รงไว้ซึ่งความสามารถในการด า เนินงานอย่างต่อเน่ือง 
และการด ารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม 

  
 บริษัทมีอัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อทุน สรุปได้ดังน้ี 

 

30 กันยายน 

2564

31 ธันวาคม 

2563

30 กันยายน 

2564

31 ธันวาคม 

2563

อัตราสว่นหนี้สนิรวมต่อ

            สว่นของผู้ถือหุน้ (เท่า) 0.10                  0.09                  0.09                  0.08                  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 
 
 
 



บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์แนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

30 
 

30. การจัดประเภทบัญชีใหม่ 
 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ได้มีการจัดประเภทรายการ

ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการงบก า ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส า หรับงวดสามเดือนและ เก้าเดือน สิ้นสุดวันที่  
30 กันยายน 2564 ดังน้ี 

(หน่วย:บาท)

ก่อนจัดประเภท หลังจัดประเภท ก่อนจัดประเภท หลังจัดประเภท

รายได้อ่ืน         1,411,794.60            511,159.82         1,456,226.77            555,591.99

รายได้ทางการเงิน                           -   900,634.78                                     -   900,634.78           

(หน่วย:บาท)

ก่อนจัดประเภท หลังจัดประเภท ก่อนจัดประเภท หลังจัดประเภท

รายได้อ่ืน         8,085,006.33         2,224,818.37         8,371,327.49         2,511,139.53

รายได้ทางการเงิน                           -   5,860,187.96                                  -   5,860,187.96        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส าหรับงวดสามเดือน สิน้สดุวันที่ 30 กันยายน 2563

ส าหรับงวดเก้าเดือน สิน้สดุวันที่ 30 กันยายน 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31.  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน 
 ทีป่ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม ครั้งที่ 2/2564  เม่ือวันที่ 13 ตุลาคม 2564 บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จ ากัด (ทรูเอ็น
เนอร์จี ) ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน  โดยออกเป็นหุ้นบุริมสิทธ์ิ จ านวน  148,700 หุ้น เป็นเงินจ านวน 50.00 
ล้านบาท ลงทุนโดยบุคคลภายนอก (ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ค ) และหุ้นสามัญ จ านวน  62,500 หุ้น เป็นเงินจ านวน 6.39         
ล้านบาท ลงทุนโดยบริษัท (ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข ) ซึ่งท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม  ร้อยละ 25.45 เป็น   
ร้อยละ 25.75  
นอกจากน้ีสัญญาระหว่ างผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก  ข  และ ค  ฉบับลงวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ได้ตกลงร่วมกันให้ลดทุนของทรู
เอ็นเนอร์จีเพื่อยกเลิกหุ้นบุริมสิทธิเม่ือครบก าหนดระยะเวลา 7 ปี นับจากผู้ถือหุ้นกลุ่ม ค  เข้ามาลงทุนในทรูเอ็นเนอร์จี 
โดยบริษัทตกลงขายหุ้นในทรูเอ็นเนอร์จีบางส่วนคืนให้แก่ นายจ ารัส เตชะนิธิ (ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก ) เพื่อให้อัตราส่วนการ
ถือหุ้นของบริษัทอยู่ในสัดส่วนเดิม (ร้อยละ 25.45) ด้วยราคาเท่ากับราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือราคายุติธร รมท่ีผู้ถือ
หุ้นกลุ่ม ก และผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข ตกลงกัน และอาจมีส่วนลดในอัตราร้อยละ 15 ของราคายุติธรรมดังกล่าว  หากผู้ถือหุ้น
กลุ่ม ก สามารถด าเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าว 

32.  การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 


