
 

 

 

 

บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุน                                     
เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั 
(มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการ
จดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ชลรส สันติอศัวราภรณ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ:13 พฤษภาคม 2565 



บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 346,488              397,820              197,569              252,950              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 3 320,839              328,010              296,830              275,042              
สินคา้คงเหลือ 4 1,575,765           1,563,296           1,070,662           1,066,890           
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 6,337                  5,751                  -                          -                          
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 25,983                35,525                6,464                  10,640                
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,275,412           2,330,402           1,571,525           1,605,522           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 5 32,117                32,317                26,948                26,948                
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 23,848                19,301                16,411                12,046                
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          483,251              483,251              
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12,645                12,566                -                          -                          
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 6 586,540              586,624              577,552              577,552              
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 635,115              644,891              449,245              451,997              
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 54,489                55,378                51,100                51,973                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 103,186              101,345              83,899                82,740                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 5,645                  5,976                  1,703                  1,697                  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,453,585           1,458,398           1,690,109           1,688,204           
รวมสินทรัพย์ 3,728,997           3,788,800           3,261,634           3,293,726           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 8 177,000              289,183              177,000              287,000              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2 892,628              831,227              605,862              541,409              
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี
   - เงินกูย้มืระยะยาว 9 63,158                87,096                30,000                37,500                
   - หน้ีสินตามสญัญาเช่า 10 26,167                25,476                -                          -                          
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 1,764                  -                          1,764                  -                          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 154                     80                       -                          -                          
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 30,546                46,312                19,790                28,854                
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,191,417           1,279,374           834,416              894,763              
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี
   - เงินกูย้มืระยะยาว 9 10,751                -                          -                          -                          
   - หน้ีสินตามสญัญาเช่า 10 67,028                73,747                -                          -                          
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 300,439              295,334              282,758              278,160              
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,829                  3,641                  -                          -                          
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 381,047              372,722              282,758              278,160              
รวมหนีสิ้น 1,572,464           1,652,096           1,117,174           1,172,923           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 634,769,950 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 634,770              634,770              634,770              634,770              
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูค่าแลว้
      หุน้สามญั 539,026,606 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 539,027              539,027              539,027              539,027              
ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 817,979              817,979              817,979              817,979              
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 3,669                  3,669                  3,669                  3,669                  
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 60,418                60,418                49,418                49,418                
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 824,108              828,936              815,933              796,643              
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (40,858)               (64,134)               (81,566)               (85,933)               
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,204,343           2,185,895           2,144,460           2,120,803           
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (47,810)               (49,191)               -                          -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,156,533           2,136,704           2,144,460           2,120,803           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,728,997           3,788,800           3,261,634           3,293,726           

-                          -                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 744,633             505,869             608,686             391,547             
รายไดอ่ื้น
   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน -                        41,929              -                        12,327              
   อ่ืน ๆ 7,630                10,950              7,017                11,454              
รวมรายได้ 752,263             558,748             615,703             415,328             
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 557,668             368,235             511,058             327,925             
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 65,717              68,082              17,470              11,433              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 82,457              86,495              58,186              51,769              
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยท์างการเงิน 3,287                -                        3,287                31,540              
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 28,344              -                        4,892                -                        
รวมค่าใช้จ่าย 737,473             522,812             594,893             422,667             
กาํไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 14,790              35,936              20,810              (7,339)               
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 78                     (1,120)               -                        -                        
รายไดท้างการเงิน 494                   34,571              -                        -                        
ตน้ทุนทางการเงิน (21,633)             (10,779)             (2,679)               (5,233)               
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (6,271)               58,608              18,131              (12,572)             
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 11 1,768                (10,498)             1,159                (4,892)               
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (4,503)               48,110              19,290              (17,464)             

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (4,828)               50,873              19,290              (17,464)             
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 325                   (2,763)               

(4,503)               48,110              
กาํไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน
   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.0089)             0.0953              0.0358              (0.0327)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
2565 2564 2565 2564

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (4,503)               48,110              19,290              (17,464)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 19,965              (34,169)             -                        -                        
รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 19,965              (34,169)             -                        -                        

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
กาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดใหว้ดัมูลค่า
   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 4,367                8,608                4,367                8,608                
รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของกาํไร
   หรือขาดทุนในภายหลงั 4,367                8,608                4,367                8,608                
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด 24,332              (25,561)             4,367                8,608                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 19,829              22,549              23,657              (8,856)               

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 18,448              27,328              23,657              (8,856)               
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 1,381                (4,779)               

19,829              22,549              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ผลต่างจากการ ส่วนตํ่ากวา่ทุนจาก รวม ส่วนของ
ทุนเรือนหุน้ แปลงค่างบการเงิน การเปลี่ยนแปลงมูลค่า องคป์ระกอบอื่น รวม ผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ รวม
ที่ออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจากการจ่าย สาํรองตาม ที่เป็นเงินตรา ตราสารทุนที่กาํหนดให้ ของส่วน ส่วนของผูถ้ือหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม ส่วนของ
ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรม ของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 491,156              817,979              3,127                           54,418                787,845              111,007                       (85,970)                              25,037                         2,179,562           (55,384)              2,124,178           
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด -                         -                         -                                  -                         50,873                -                                  -                                         -                                   50,873                (2,763)                48,110                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                         -                         -                                  -                         -                         (32,153)                       8,608                                 (23,545)                        (23,545)              (2,016)                (25,561)              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                                  -                         50,873                (32,153)                       8,608                                 (23,545)                        27,328                (4,779)                22,549                
ออกหุน้สามญัเพิ่มจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
   ที่จะซื้อหุน้สามญั 47,871                -                         -                                  -                         -                         -                                  -                                         -                                   47,871                -                         47,871                
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                         -                         216                              -                         -                         -                                  -                                         -                                   216                     -                         216                     
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 539,027              817,979              3,343                           54,418                838,718              78,854                         (77,362)                              1,492                           2,254,977           (60,163)              2,194,814           

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 539,027              817,979              3,669                           60,418                828,936              21,799                         (85,933)                              (64,134)                        2,185,895           (49,191)              2,136,704           
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด -                         -                         -                                  -                         (4,828)                -                                  -                                         -                                   (4,828)                325                     (4,503)                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                         -                         -                                  -                         -                         18,909                         4,367                                 23,276                         23,276                1,056                  24,332                
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 539,027              817,979              3,669                           60,418                824,108              40,708                         (81,566)                              (40,858)                        2,204,343           (47,810)              2,156,533           

-                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้ -

บริษทั แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าตราสารทุน

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจากการจ่าย ที่กาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ย รวมส่วนของ
ที่ออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร มูลค่ายตุิธรรม ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 491,156                   817,979                   3,127                           43,418                   737,113                   (85,970)                                        2,006,823                
ขาดทุนสาํหรับงวด -                              -                              -                                   -                            (17,464)                   -                                                   (17,464)                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                              -                              -                                   -                            -                              8,608                                            8,608                       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                                   -                            (17,464)                   8,608                                            (8,856)                     
ออกหุ้นสามญัเพิ่มจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
   ที่จะซื้อหุ้นสามญั 47,871                     -                              -                                   -                            -                              -                                                   47,871                     
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ -                              -                              216                              -                            -                              -                                                   216                          
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 539,027                   817,979                   3,343                           43,418                   719,649                   (77,362)                                        2,046,054                

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 539,027                   817,979                   3,669                           49,418                   796,643                   (85,933)                                        2,120,803                
กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                                   -                            19,290                     -                                                   19,290                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                              -                              -                                   -                            -                              4,367                                            4,367                       
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 539,027                   817,979                   3,669                           49,418                   815,933                   (81,566)                                        2,144,460                

-                              
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้ -

บริษทั แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2565 2564 2565 2564
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (6,271)                58,608               18,131               (12,572)              
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 17,522               21,490               8,229                 9,352                 
   ตดัจาํหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5                        12                      4                        211                    
   ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (โอนกลบั) 3,287                 (891)                   3,287                 27,320               
   รายการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (4,359)                (32,711)              (3,879)                727                    
   ส่วนแบ่งขาดทุน (กาํไร) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (78)                     1,120                 -                         -                         
   ผลกาํไรจากการปรับมลูค่าเงินลงทุนในตราสารทุน (630)                   (528)                   -                         -                         
   กาํไรจากการเปล่ียนแปลงสญัญา -                         (51)                     -                         -                         
   กาํไรจากการจาํหน่ายเคร่ืองจกัร (271)                   (80)                     -                         (80)                     
   ค่าใชจ่้ายสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,149                 5,229                 4,598                 4,684                 
   กาํไรจากการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ -                         (3,354)                -                         (3,354)                
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 30,011               (37,533)              34,380               15,734               
   ขาดทุน (กาํไร) จากการประเมินมลูค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์
      ทางการเงินท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 1,763                 (9,767)                1,763                 (9,767)                
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินของเงินกูย้มืระยะยาว 47                      47                      -                         -                         
   การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                         216                    -                         216                    
   รายไดท้างการเงิน (494)                   (34,571)              -                         -                         
   ตน้ทุนทางการเงิน 22,787               5,731                 2,679                 3,628                 
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 68,468               (27,033)              69,192               36,099               
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (29,372)              111,380             (60,845)              59,800               
   สินคา้คงเหลือ (8,109)                (95,870)              107                    (186,599)            
   สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 44                      (35,000)              -                         -                         
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 9,542                 (6,077)                4,176                 (3,985)                
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 150                    6,500                 (6)                       5                        
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 50,115               143,751             66,646               147,862             
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (15,766)              (1,349)                (9,063)                (2,965)                
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (44)                     (1,298)                -                         (1,163)                
   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (2,861)                (3,473)                -                         -                         
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 72,167               91,531               70,207               49,054               
   จ่ายดอกเบ้ีย (7,154)                (4,772)                (3,190)                (4,801)                
   จ่ายภาษีเงินได้ -                         (707)                   -                         (136)                   
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 65,013               86,052               67,017               44,117               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2565 2564 2565 2564
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง 200                    -                         -                         -                         
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (4,864)                (7,827)                (4,356)                (3,574)                
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (415)                   (54)                     (252)                   (37)                     
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเคร่ืองจกัร 271                    80                      -                         80                      
เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 495                    279                    (290)                   113                    
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (4,313)                (7,522)                (4,898)                (3,418)                
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (112,183)            (18,380)              (110,000)            (27,000)              
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 2,606                 -                         -                         -                         
ชาํระคืนตัว๋แลกเงิน -                         (50,000)              -                         -                         
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (15,840)              (16,756)              (7,500)                (7,500)                
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ -                         (35,000)              -                         (35,000)              
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ -                         47,871               -                         47,871               
ชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (7,102)                (8,968)                -                         -                         
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (132,519)            (81,233)              (117,500)            (21,629)              
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิท่ีเป็นเงนิตราต่างประเทศเพิม่ขึน้ (ลดลง) 20,487               (36,052)              -                         -                         
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (51,332)              (38,755)              (55,381)              19,070               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 397,820             443,484             252,950             185,953             
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 346,488             404,729             197,569             205,023             

-                         -                         
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- ยานพาหนะ 660                    -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2565 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าว
และประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจ
เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มี
การเปล่ียนแปลง 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน                           
ระหว่างกาล โดยบริษัทฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯได ้                           
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น  
งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                                  
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของ บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) 
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) (รวมเรียกว่า “กลุ่ม
บริษทั”) โดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และไม่มีการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างท่ีส าคญัเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 
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1.4 นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบ
การเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่ม
บริษทั 

2. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทั้งน้ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระส าคญัในนโยบายการ
ก าหนดราคาของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งปัจจุบนั 

 รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

ขายสินคา้ - - 96 91 
ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ - - 49 93 
รายไดค้่าธรรมเนียมการค ้าประกนั - - 1 1 
ค่าบริการรับ - - 2 1 

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม     
ซ้ือวตัถุดิบ 27 30 27 30 

รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
 ขายสินคา้ 7 2 1 2 
ซ้ือสินคา้ 14 6 - - 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564                     
มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม     

2564 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม     

2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย - - 540 545 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 49 49 48 48 
รวม 49 49 588 593 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน            (49) (49) (576) (576) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ - - 12 17 

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย - - 61 62 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน             - - (42) (45) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ - - 19 17 

ดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย - - 7 7 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน            - - (7) (7) 

รวมดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ - - - - 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 34 42 
บริษทัร่วม - - 4 - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 38 42 
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เงินให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ               
31 ธนัวาคม 2564 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม     
2564 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม     
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - - 27 28 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน           - - (27) (28) 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - - - - 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - - 522 536 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน         - - (522) (536) 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - - - - 

ในระหวา่งงวด เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ            
ณ วนัที่  

31 ธนัวาคม 2564 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง)                             
ระหวา่งงวด 

ขาดทุนท่ียงั 
ไม่เกิดข้ึนจริงจาก
การแปลงค่าอตัรา
แลกเปล่ียน 

ยอดคงเหลือ             
ณ วนัที่  

31 มีนาคม 2565 

H. GRINGOIRE s.a.r.l. บริษทัยอ่ย 28 - (1) 27 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน  28 - (1) 27 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึง (H.GRINGOIRE s.a.r.l.) เป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มี
หลกัประกนั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้ นและดอกเบ้ียค้างรับท่ีให้แก่บริษัทย่อยดังกล่าว                 
ทั้งจ  านวน เน่ืองจากมีความไม่แน่นอนท่ีจะไดรั้บคืน  
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ           
ณ วนัที่  

31 ธนัวาคม 2564 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง)                             
ระหวา่งงวด 

ขาดทุนท่ียงั 
ไม่เกิดข้ึนจริงจาก
การแปลงค่าอตัรา
แลกเปล่ียน 

ยอดคงเหลือ             
ณ วนัที่  

31 มีนาคม 2565 

Pranda UK Ltd. บริษทัยอ่ย 346 - (11) 335 
H. GRINGOIRE s.a.r.l. บริษทัยอ่ย 190 - (3) 187 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาว  536 - (14) 522 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยทั้ง 2 แห่ง เป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
7.5 ต่อปี อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนส าหรับเงินให้กูย้ืม
ระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีใหแ้ก่บริษทัยอ่ยดงักล่าวทั้งจ  านวน เน่ืองจากมีความไม่แน่นอนท่ีจะไดรั้บคืน 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 6.2 10.6 4.6 6.9 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.2 0.3 0.2 0.3 
รวม 6.4 10.9 4.8 7.2 

ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษัทฯมีภาระจากการค ้ าประกันให้กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                                                 
งบการเงินขอ้ 13.2.1  
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3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม   
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม   
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 835 6 10,075 10,796 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน - 209 13,379 20,792 
   3 - 6 เดือน 23 - 15,743 23,857 
   6 - 12 เดือน - 177 44,670 58,573 
   มากกวา่ 12 เดือน 48,819 48,696 504,307 478,893 

รวม 49,677 49,088 588,174 592,911 
หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (49,082) (49,082) (576,398) (576,398) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ (หมายเหตุ 2) 595 6 11,776 16,513 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 231,423 274,596 177,884 186,948 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 77,460 53,542 77,405 53,254 
   3 - 6 เดือน 15,312 1,227 15,304 1,144 
   6 - 12 เดือน 1,427 1,083 1,373 316 
   มากกวา่ 12 เดือน 28,492 28,031 25,960 25,984 

รวม 354,114 358,479 297,926 267,646 
หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  (52,097) (48,937) (45,415) (41,956) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 302,017 309,542 252,511 225,690 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 302,612 309,548 264,287 242,203 

ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 296 296 60,985 61,920 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 20,488 20,722 16,065 16,120 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - 6,896 7,027 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 6,221 5,923 6,182 5,896 
รายไดค้า้งรับ 270 292 270 292 

รวม 27,275 27,233 90,398 91,255 
หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (9,048) (8,771) (57,855) (58,416) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 18,227 18,462 32,543 32,839 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 320,839 328,010 296,830 275,042 
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4. สินค้าคงเหลอื 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
สินคา้คงเหลือ - ราคาทุน 1,745,730 1,737,620 1,236,188 1,236,295 

หกั: รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (169,965) (174,324) (165,526) (169,405) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 1,575,765 1,563,296 1,070,662 1,066,890 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯได้จ  าน าสินคา้คงเหลือส่วนใหญ่ของบริษทัฯเพื่อเป็นหลักประกัน                              
วงเงินสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย์จ  านวน 477 ล้านบาท นอกจากน้ีบริษัทย่อยในประเทศแห่งหน่ึง                                             
(บริษทั พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั) ได้จ  าน าสินคา้คงเหลือมูลค่า 219 ล้านบาท เพื่อเป็น
หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย ์ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 และ  
ขอ้ 9 

5. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระค า้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ีเป็นเงินฝากธนาคารของบริษทัฯ ท่ีน าไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือกบัธนาคาร และเงินฝาก
ของบริษทัยอ่ย (บริษทั แพรนดา้ ลอดจ้ิง จ  ากดั) ท่ีน าไปค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  

6. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

บริษทัฯได้น าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษทัฯมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
จ านวนประมาณ 577 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 577 ล้านบาท) ไปจดจ านองเพื่อค ้าประกนัวงเงิน
สินเช่ือท่ีบริษทัฯไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์
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7. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 644,891 451,997 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 6,890 4,356 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด - สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 660 - 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีตดัจ าหน่าย (5) (4) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (16,148) (7,104) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,173) - 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 635,115 449,245 

 กลุ่มบริษทัไดน้ าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 จ านวนประมาณ 
378 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 383 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์
(เฉพาะบริษทัฯ: 331 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 335 ลา้นบาท)) 

8. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - 9.10 - 2,183 - - 
เงินกูย้มืระยะส้ันจาก                       
สถาบนัการเงิน 2.50 - 2.75 

 
2.50 - 2.75 177,000 287,000 177,000 287,000 

รวม   177,000 289,183 177,000 287,000 

 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯค ้ าประกันโดยสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่ของบริษทัฯ                        
การจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและค ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั) ค ้าประกนัโดยบริษทัฯและสินคา้คงเหลือบางส่วนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

วงเงินเบิกเกินบญัชีของบริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั แพรนด้า ลอดจ้ิง จ  ากดั) มีหลกัทรัพย ์                                   
ค  ้าประกนัเป็นเงินฝากประจ ากบัธนาคาร 
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9. เงินกู้ยมืระยะยาว 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565                             
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 87,096 37,500 
บวก: กูเ้พิ่ม 2,606 - 

 ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 47 - 
หกั:  ช าระคืนเงินกู ้ (15,840) (7,500) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565  73,909 30,000 

เงินกูย้มืของบริษทัฯ 

ในปี 2562 บริษทัฯ มีสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ โดยมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวเป็น
จ านวนเงิน 90 ลา้นบาท มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 0.5 ต่อปี และ                 
มีก าหนดช าระเงินตน้ทุก 3 เดือน และดอกเบ้ียทุกเดือน สัญญากูย้ืมเงินดงักล่าวก าหนดให้บริษทัฯไม่น า
ท่ีดินบางส่วนของบริษทัฯและอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัย่อยท่ีไถ่ถอนจากการค ้าประกนั 
ตัว๋แลกเงินไปก่อภาระผกูพนั 

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯค ้าประกนัโดยสินคา้คงเหลือส่วนใหญ่ของบริษทัฯ การจ านองท่ีดินพร้อม                                                
ส่ิงปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน รวมทั้งเงินฝากประจ ากบัธนาคารและการค ้าประกนัโดย
กรรมการของบริษทัฯ นอกจากน้ีภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษทัฯต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบาง
ประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี 
(DSCR) ใหเ้ป็นไปตามสัญญา เป็นตน้ 

เงินกูย้มืของบริษทัยอ่ย 

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อยในประเทศ (บริษทั พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั) เป็นเงินกูย้ืม
จากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ซ่ึงค ้าประกนัโดยการจดจ านองห้องชุดส านกังานของบริษทัย่อยดงักล่าว 
และค ้าประกนัโดยบริษทัฯ นอกจากน้ีภายใตส้ัญญาเงินกูบ้ริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงิน                           
บางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา 
เป็นตน้ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยไม่สามารถด ารงอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to 
Equity Ratio) ตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกู้ ซ่ึงเป็นผลให้ผูใ้ห้กู้มีสิทธิเรียกเงินกู้ยืมดังกล่าวคืน                         
เม่ือทวงถาม ดงันั้นบริษทัย่อยจึงไดจ้ดัประเภทเงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปีทั้งจ  านวนในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ต่อมาในเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 
บริษทัย่อยไดรั้บจดหมายอนุมติัผ่อนปรนเง่ือนไขจากผูใ้ห้กูแ้ลว้ ดงันั้นในงวดปัจจุบนั บริษทัย่อยจึงได ้            
จดัประเภทเงินกูย้มืดงักล่าวตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึง (Pranda Jewelry Private Limited) ไดท้  าสัญญา
เงินกูย้ืมกบัสถาบนัการเงิน โดยมีวงเงิน 6.1 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 2.6 ลา้นบาท วงเงินดงักล่าวค ้า
ประกนัโดยการจ านองอาคารของบริษทัยอ่ยดงักล่าวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 7 

10. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565                
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 99,223 
เพิ่มข้ึน 602 
ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ 1,131 
จ่ายค่าเช่า (7,102) 
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (659) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 มีนาคม 2565 93,195 

11. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 
ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล - 5,813 - - 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,768) 4,685 (1,159) 4,892 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงินได้ที่แสดงอยู่ในก าไรขาดทุน (1,768) 10,498 (1,159) 4,892 
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12. ส่วนงานด าเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจ ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ี
รายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละขาดทุนของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

 
ผลิตสินคา้ จดัจ าหน่าย คา้ปลีก อ่ืน ๆ รวมส่วนงาน 

ตดัรายการ 
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
รายได้      

 
        

รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 515 301 27 24 203 181 - - 745 506 - - 745 506 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 95 91 - 54 50 39 - - 145 184 (145) (184) - - 
รวมรายได้ 610 392 27 78 253 220 - - 890 690 (145) (184) 745 506 
               
ผลการด าเนินงาน               
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 20 (7) - (5) 12 (3) (2) (2) 30 (17) 8 (2) 38 (19) 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน               
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน      

 
      (29) 42 

รายไดอ่ื้น             7 11 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม            - (1) 
รายไดท้างการเงิน            - 35 
ตน้ทุนทางการเงิน             (22) (9) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (6) 59 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้

 
  

 
 

 
      2 (11) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 
 

  
 

 
 

      (4) 48 
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13. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

13.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจ านวน 2.8 ล้านบาท                            
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ และส่วนปรับปรุงอาคาร (เฉพาะของบริษทัฯ: ไม่มี) 

13.2 การค า้ประกนั 

13.2.1 บริษทัฯค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัยอ่ยซ่ึงมียอดคงคา้งอยู ่ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2565 เป็นจ านวนเงิน 250 ลา้นบาท และ 14.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
732 ลา้นบาท  

13.2.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯมีหนังสือค ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ                              
เป็นจ านวนเงิน 5.8 ลา้นบาท เพื่อค ้าประกนัเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้ การใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ  

13.2.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีแสตนดบ์ายเลตเตอร์ออฟเครดิตเหลืออยูร่วมเป็นจ านวน 28.5 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 948 ล้านบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 17 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 565 ลา้นบาท) 

13.3 คดีฟ้องร้อง  

13.3.1 คดีฟ้องร้องของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 

ในงวดปัจจุบนั ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัเก่ียวกบัคดีฟ้องร้องดงักล่าว ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมขอ้ 38.3.1 ในงบการเงินรวมประจ าปี 2564 

13.3.2 การถูกประเมินภาษีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 

ในงวดปัจจุบนั ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัเก่ียวกบัการถูกประเมินภาษีดงักล่าว ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 38.3.2 ในงบการเงินรวมประจ าปี 2564 

14. เคร่ืองมือทางการเงิน 

14.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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14.2 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สกุลเงิน 
สินทรัพย ์
ทางการเงิน 

หน้ีสิน 
ทางการเงิน 

สินทรัพย ์
ทางการเงิน 

หน้ีสิน 
ทางการเงิน 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย        
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565  

     (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 11 21 24 15 33.25 
ยโูร - - 8 - 37.13 
ปอนดส์เตอร์ลิง - - 12 - 43.64 

ยอดคงเหลือของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียงทางดา้นอตัราแลกเปล่ียน 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
สกุลเงิน จ านวนเงิน อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา ครบก าหนดตามสัญญา 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้    
เหรียญสหรัฐอเมริกา 3,352,467 31.99 - 33.60 บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้    
เหรียญสหรัฐอเมริกา 7,366,251 32.33 - 34.03 บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา เมษายน - กนัยายน 2565 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัมีความเส่ียงจากการท่ีมีเงินลงทุนในบริษทัย่อยในต่างประเทศ ซ่ึงกลุ่มบริษทั
ไม่ไดท้  าสัญญาป้องกนัความเส่ียงไว ้

15. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามัญประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติเร่ืองท่ีส าคัญ
ดงัต่อไปน้ี 

ก) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากจ านวนเงิน 634,769,950 บาท เป็นจ านวนเงิน 
539,026,606 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดจ้  าหน่ายจ านวน 95,743,344 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
1 บาท                และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุน
จดทะเบียนดงักล่าว โดยบริษทัฯไดด้ าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือ
วนัท่ี                        3 พฤษภาคม 2565 

ข) อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมของบริษทัฯ โดยใชก้ าไรสุทธิประจ าปี 2555 จากส่วนท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุนท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลทั้งจ  านวนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท 
รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 53.9 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯจะจ่ายและบนัทึกเงินปันผลดงักล่าวในไตรมาสท่ี
สองของปีปัจจุบนั  

16. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565 


