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บริษทั แพรนดา้ จิวเวลรี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผูถ้ือหุ้นของบริษทั แพรนดา้ จิวเวลรี จาํกดั (มหาชน)

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวม

และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล

แบบย่อของบริษทั แพรนดา้ จิวเวลรี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษทั แพรนดา้ จิวเวลรี จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกว่า “ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”) ซึงผูบ้ริหาร

ของกิจการเป็นผูร้ับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี ตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกียวกบัขอ้มูล

ทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้

ขอบเขตการสอบทาน

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม

บุคลากร ซึงส่วนใหญ่เป็นผูร้ับผิดชอบด้านการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืน

การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนัยสําคญัทงัหมดซึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดงันนัขา้พเจา้จึงไมไ่ดแ้สดงความเห็น

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลทีสอบทาน

ข้อสรุป

ขา้พเจ้าไมพ่บสิงทีเป็นเหตุให้เชือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเน้น

ขา้พเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาลขอ้ 1.5 เนืองด้วยผลกระทบจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลสําหรับงวด

สามเดือนและหกเดือน สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 โดยเลือกนํามาตรการผ่อนปรนชวัคราวสาํหรับทางเลือก

เพิมเติมทางการบญัชีสาํหรับเรือง เลือกทีจะไม่นาํการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่าเนืองจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 มาถือเป็นการเปลียนแปลงสญัญาเช่า มาถือปฏิบตัิ

ทงันี ขา้พเจา้มิไดใ้ห้ขอ้สรุปอยา่งมีเงือนไขต่อกรณีขา้งตน้แต่อย่างใด

ศิราภรณ์ เอืออนนัตก์ุล

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844

บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั

กรุงเทพฯ: 13 สิงหาคม 2564



บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 412,270 443,484 216,433 185,953

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 2, 3 288,792 391,065 353,177 400,488

เงินให้กูย้ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 15,946 14,810 - -

สินคา้คงเหลือ 4 1,800,045 1,532,008 1,106,308 775,651

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน 9,787 9,171 5,456 -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 52,194 39,703 25,446 13,187

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,579,034 2,430,241 1,706,820 1,375,279

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 5 32,121 32,121 26,752 26,752

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 6 40,353 21,266 31,682 12,009

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 - - 538,509 551,884

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 10,641 11,761 - -

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 10 586,797 586,966 577,552 577,552

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 698,506 721,993 459,868 469,358

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 62,319 63,132 58,591 59,467

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 142,378 160,803 125,416 144,125

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 7,396 12,649 363 368

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,580,511 1,610,691 1,818,733 1,841,515

รวมสินทรัพย์ 4,159,545 4,040,932 3,525,553 3,216,794

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน

   จากสถาบนัการเงิน 12 397,393 319,000 390,000 319,000

ตวัแลกเงิน 13 - 49,606 - -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 2, 14 1,041,319 813,565 835,674 495,653

เงินกูย้ืมระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 656 592 - -

ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี

   - เงินกูย้ืมระยะยาวทีปรับโครงสร้างหนี 15 23,349 1,260 - -

   - เงินกูย้ืมระยะยาว 16 85,658 142,787 52,500 67,500

   - หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 17 - 34,465 - 34,465

   - สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ 17 - 3,889 - 3,889

   - หนีสินตามสัญญาเช่า 18 32,183 31,520 - -

หนีสินทางการเงินหมุนเวยีนอืน - 5,729 - 5,729

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 67 98 - -

หนีสินหมุนเวยีนอืน 79,295 61,263 24,402 11,043

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,659,920 1,463,774 1,302,576 937,279

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี

   - เงินกูย้ืมระยะยาวทีปรับโครงสร้างหนี 15 - 21,028 - -

   - เงินกูย้ืมระยะยาว 16 33,024 8,171 - -

   - หนีสินตามสัญญาเช่า 18 113,673 129,407 - -

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19 298,710 289,691 280,707 272,692

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 3,621 4,683 - -

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 449,028 452,980 280,707 272,692

รวมหนีสิน 2,108,948 1,916,754 1,583,283 1,209,971

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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 This docum en t is in  draft fo rm . It is subjec t to
rev iew  and change and therefore its con ten ts

cannot be relied upon  as bein g ac curate.

We, being responsible for the preparation of
these financial statements and notes thereto,
hereby approve their issue in final form.

………………………………………………
Directors



บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 21

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 634,769,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 634,770 634,770 634,770 634,770

   ทนุออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 539,026,606 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

(31 ธนัวาคม 2563: หุ้นสามญั 491,155,940 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 539,027 491,156 539,027 491,156

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 817,979 817,979 817,979 817,979

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 3,561 3,127 3,561 3,127

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 54,418 54,418 43,418 43,418

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 727,966 787,845 604,582 737,113

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถ้ือหุ้น (21,365) 25,037 (66,297) (85,970)

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2,121,586 2,179,562 1,942,270 2,006,823

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (70,989) (55,384) - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,050,597 2,124,178 1,942,270 2,006,823

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,159,545 4,040,932 3,525,553 3,216,794

- - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

กรรมการ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 22 542,559 486,318 458,086 361,189

รายไดอ้ืน

   กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 27,844 - - -

   อืน ๆ 5,321 2,790 6,951 4,181

รวมรายได้ 575,724 489,108 465,037 365,370

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 462,459 438,963 430,233 336,805

ค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจาํหน่าย 57,499 50,423 10,848 10,255

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 82,464 74,470 54,509 46,760

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยท์างการเงิน 4,681 5,217 10,044 24,000

ค่าใช้จ่ายอืน

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน - 53,828 2,889 9,204

รวมค่าใช้จ่าย 607,103 622,901 508,523 427,024

ขาดทุนจากการดําเนนิงาน (31,379) (133,793) (43,486) (61,654)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 2,061 - -

รายไดท้างการเงิน - 2,223 85 702

ตน้ทุนทางการเงิน (20,047) (12,727) (3,947) (5,416)

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (51,426) (142,236) (47,348) (66,368)

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 23 (8,564) 16,145 (13,817) 15,934

ขาดทุนสําหรับงวด (59,990) (126,091) (61,165) (50,434)

การแบ่งปันขาดทุน

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (56,850) (123,774) (61,165) (50,434)

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (3,140) (2,317)

(59,990) (126,091)

กําไรต่อหุ้น 24

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน

   ขาดทุนส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.1029) (0.2444) (0.1108) (0.0996)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ขาดทุนสําหรับงวด (59,990) (126,091) (61,165) (50,434)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (35,658) 58,924 - -

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (35,658) 58,924 - -

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ย

   มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 11,065 2,502 11,065 2,502

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - (236) - -

หัก: ผลกระทบภาษีเงินได้ - 59 - -

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร

   หรือขาดทุนในภายหลงั 11,065 2,325 11,065 2,502

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด (24,593) 61,249 11,065 2,502

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (84,583) (64,842) (50,100) (47,932)

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ขาดทุน) (79,707) (63,583) (50,100) (47,932)

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) (4,876) (1,259)

(84,583) (64,842)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 22 1,048,428 1,085,645 849,633 877,847

รายไดอ้ืน

   กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 69,773 - 9,438 -

   อืน ๆ 16,271 11,189 18,405 12,275

รวมรายได้ 1,134,472 1,096,834 877,476 890,122

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 830,694 896,570 758,158 765,113

ค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจาํหน่าย 125,581 140,599 22,281 27,630

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 168,959 173,992 106,278 111,305

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยท์างการเงิน 4,681 14,422 41,584 25,635

ค่าใช้จ่ายอืน

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน - 8,217 - 7,266

รวมค่าใช้จ่าย 1,129,915 1,233,800 928,301 936,949

กําไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 4,557 (136,966) (50,825) (46,827)

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,120) 512 - -

รายไดท้างการเงิน 23,220 3,126 85 716

ตน้ทุนทางการเงิน (19,475) (31,119) (9,180) (16,594)

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 7,182 (164,447) (59,920) (62,705)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 23 (19,062) (1,635) (18,709) (1,655)

ขาดทุนสําหรับงวด (11,880) (166,082) (78,629) (64,360)

การแบ่งปันขาดทุน

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (5,977) (153,991) (78,629) (64,360)

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (5,903) (12,091)

(11,880) (166,082)

กําไรต่อหุ้น 24

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน

   ขาดทุนส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.0110) (0.3074) (0.1448) (0.1285)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ขาดทุนสําหรับงวด (11,880) (166,082) (78,629) (64,360)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (69,827) 12,450 - -

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (69,827) 12,450 - -

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ย

   มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 19,673 (5,848) 19,673 (5,848)

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - (236) - -

หัก: ผลกระทบภาษีเงินได้ - 59 - -

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร

   หรือขาดทุนในภายหลงั 19,673 (6,025) 19,673 (5,848)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด (50,154) 6,425 19,673 (5,848)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (62,034) (159,657) (58,956) (70,208)

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ขาดทุน) (52,379) (146,019) (58,956) (70,208)

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) (9,655) (13,638)

(62,034) (159,657)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ผลต่างจากการ ส่วนตาํกว่าทุนจาก รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนตาํกว่าทุนจาก จดัสรรแลว้ - แปลงค่างบการเงิน การเปลียนแปลงมูลค่า องคป์ระกอบอืน รวม ผูม้ีส่วนได้เสียที รวม

ทีออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจากการจ่าย การเปลียนแปลง สาํรองตาม ทีเป็นเงินตรา ตราสารทุนทีกาํหนดให้ ของส่วน ส่วนของผูถื้อหุ้น ไม่มีอาํนาจควบคุม ส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ส่วนได้เสียในบริษทัยอ่ย กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 462,396 818,138 2,006 (58,428) 54,418 941,552 180,882 (83,036) 97,846 2,317,928 (186,467) 2,131,461

ขาดทุนสาํหรับงวด - - - - - (153,991) - - - (153,991) (12,091) (166,082)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด - - - - - (97) 13,917 (5,848) 8,069 7,972 (1,547) 6,425

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - (154,088) 13,917 (5,848) 8,069 (146,019) (13,638) (159,657)

ออกหุ้นสามญัเพิมจากการใช้สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ

   ทีจะซือหุ้นสามญั (หมายเหตุ 21) 24,314 - - - - - - - - 24,314 - 24,314

โอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นทุนทีออกและชาํระแล้ว

   และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั (หมายเหตุ 21) 4,446 (159) - - - - - - - 4,287 - 4,287

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - - 631 - - - - - - 631 - 631

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2563 491,156 817,979 2,637 (58,428) 54,418 787,464 194,799 (88,884) 105,915 2,201,141 (200,105) 2,001,036

ยอดคงเหลือ ณ วันที 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

ขาดทุนสาํหรับงวด - - - - - (5,977) - - - (5,977) (5,903) (11,880)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด - - - - - - (66,075) 19,673 (46,402) (46,402) (3,752) (50,154)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - (5,977) (66,075) 19,673 (46,402) (52,379) (9,655) (62,034)

ออกหุ้นสามญัเพิมจากการใช้สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ

   ทีจะซือหุ้นสามญั (หมายเหตุ 21) 47,871 - - - - - - - - 47,871 - 47,871

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - - 434 - - - - - - 434 - 434

ลดลงจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 7) - - - - - - - - - - (5,950) (5,950)

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) - - - - - (53,902) - - - (53,902) - (53,902)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 539,027 817,979 3,561 - 54,418 727,966 44,932 (66,297) (21,365) 2,121,586 (70,989) 2,050,597

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

กาํไรสะสม

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

DRAFT
 This docum en t is in  draft fo rm . It is subjec t to
rev iew  and change and therefore its con ten ts

cannot be relied upon  as bein g ac curate.

We, being responsible for the preparation of
these financial statements and notes thereto,
hereby approve their issue in final form.

………………………………………………
Directors



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ส่วนตาํกวา่ทุนจากการ

เปลียนแปลงมูลค่าตราสารทุน

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจากการจ่าย ทีกาํหนดให้วดัมูลค่าด้วย รวมส่วนของ

ทอีอกและชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร มูลค่ายตุิธรรม ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 462,396 818,138 2,006 43,418 1,011,024 (83,036) 2,253,946

ขาดทุนสาํหรับงวด - - - - (64,360) - (64,360)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด - - - - - (5,848) (5,848)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - (64,360) (5,848) (70,208)

ออกหุ้นสามญัเพิมจากการใช้สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ

   ทีจะซือหุ้นสามญั (หมายเหตุ 21) 24,314 - - - - - 24,314

โอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นทุนทีออกและชาํระแลว้

   และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั (หมายเหตุ 21) 4,446 (159) - - - - 4,287

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - - 631 - - - 631

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 491,156 817,979 2,637 43,418 946,664 (88,884) 2,212,970

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 491,156 817,979 3,127 43,418 737,113 (85,970) 2,006,823

ขาดทุนสาํหรับงวด - - - - (78,629) - (78,629)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด - - - - - 19,673 19,673

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - (78,629) 19,673 (58,956)

ออกหุ้นสามญัเพิมจากการใช้สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ

   ทีจะซือหุ้นสามญั (หมายเหตุ 21) 47,871 - - - - - 47,871

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - - 434 - - - 434

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) - - - - (53,902) - (53,902)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 539,027 817,979 3,561 43,418 604,582 (66,297) 1,942,270

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ -

บริษทั แพรนด้า จิวเวลรี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564
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บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 7,182 (164,447) (59,920) (62,705)

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   คา่เสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 44,985 49,284 18,797 20,096

   ตดัจาํหน่ายเครืองจกัรและอุปกรณ์ 460 36 20 30

   ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 199 - 199 -

   ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึ (โอนกลบั) (5,644) 9,733 20,712 25,611

   รายการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดร้ับ (โอนกลบั) (7,570) 7,853 2,541 923

   ส่วนแบ่งขาดทุน (กาํไร) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,120 (512) - -

   ผลขาดทุน (กาํไร) จากการปรับมูลคา่เงินลงทุนในตราสารทุน (224) 752 - -

   กาํไรจากการเปลียนแปลงสัญญา (51) (154) - -

   กาํไรจากการจาํหน่ายเครืองจกัร (80) - (80) -

   คา่ใชจ่้ายสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 10,465 10,463 9,281 9,284

   กาํไรจากการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ (3,354) - (3,354) -

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขนึจริง 39,844 10,681 23,986 15,102

   ขาดทุน (กาํไร) จากการประเมินมูลคา่ยตุิธรรมของตราสารอนุพนัธ์

      ทางการเงินทียงัไม่เกิดขนึจริง (11,185) 5,113 (11,185) 5,113

   ตดัจาํหน่ายคา่ธรรมเนียมทางการเงินของเงินกูย้ืมระยะยาว 94 147 - -

   ตดัจาํหน่ายคา่ใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ - 409 - 409

   การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 434 631 434 631

   รายไดท้างการเงิน (592) (3,126) - (716)

   ตน้ทุนทางการเงิน 14,279 28,004 7,576 16,148

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 90,362 (45,133) 9,007 29,926

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขนึ) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 118,181 175,194 36,854 100,233

   สินคา้คงเหลือ (260,467) (78,936) (333,198) (72,460)

   สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 5,064 (2,896) - -

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (13,031) (1,304) (12,023) (295)

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 5,838 501 5 -

หนีสินดาํเนินงานเพมิขนึ (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 176,366 115,121 306,946 (25,017)

   หนีสินหมุนเวียนอืน 18,155 (15,344) 13,359 (16,873)

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,446) (2,278) (1,266) (2,188)

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (3,437) 16 - -

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 135,585 144,941 19,684 13,326

   จ่ายดอกเบีย (10,774) (22,548) (8,742) (15,630)

   จ่ายภาษีเงินได้ (100) (16,998) (236) (16,761)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 124,711 105,395 10,706 (19,065)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัเพิมขนึ - (269) - (269)

เงินสดรับจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย - - 29,050 -

เงินสดจ่ายจากการเพมิทุนของบริษทัยอ่ย - - (15,675) -

ซือเครืองจกัรและอุปกรณ์ (15,549) (7,047) (7,473) (2,557)

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน (1,770) (1,527) (1,177) (1,140)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเครืองจกัร 80 - 80 -

เงินสดจ่ายเงินลงทุนในตราสารทุนทีวดัดว้ยมูลคา่ยตุิธรรม

   ผา่นกาํไรหรือขาดทุน - (3,415) - -

เงินสดรับจากดอกเบียรับ 1,095 2,264 - 5,566

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (16,144) (9,994) 4,805 1,600

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพมิขนึ 79,454 19,593 71,000 38,600

เงินสดรับจากตวัแลกเงิน - 48,480 - -

ชาํระคืนตวัแลกเงิน (50,000) (50,000) - -

เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (35,000) - (35,000) -

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว - 4,253 - -

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (32,596) (16,804) (15,000) (7,500)

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 47,871 24,314 47,871 24,314

ชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (17,866) (19,139) - (206)

เงินสดจ่ายเงินปันผล (53,902) - (53,902) -

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (62,039) 10,697 14,969 55,208

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทเีป็นเงินตราต่างประเทศเพมิขนึ (ลดลง) (77,742) 12,851 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขนึ (ลดลง) สุทธิ (31,214) 118,949 30,480 37,743

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 443,484 547,748 185,953 388,392

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสินงวด 412,270 666,697 216,433 426,135

- -

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสด

   โอนหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นทุนทีออกและชาํระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั - 4,287 - 4,287

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

1. ข้อมูลทัวไป

1.1 ข้อมูลทัวไปของบริษัทฯ

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึงจัดตงัและมีภูมิลาํเนาใน

ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ การผลิตและจาํหน่ายเครืองประดับ โดยมีทีอยู่ตามทีจดทะเบียน

อยู่ที 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีโรงงานตงัอยู่ทีจงัหวดั

กรุงเทพมหานครและจงัหวดันครราชสีมา

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ทีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อกิจกรรมทาง

ธุรกิจของกลุ่มบริษทัในส่วนทีเกียวกับการจัดจาํหน่ายสินคา้ ซึงส่งผลกระทบอยา่งมีนัยสาํคญัต่อฐานะ

การเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด ตลอดจนการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินตามขอ้กาํหนดใน

สัญญากูย้ืมเงิน ในปัจจุบนัและในอนาคตของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัมีการติดตามความ

คืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณ

การหนีสินและหนีสินทีอาจเกิดขึนอย่างต่อเนือง ทังนีฝ่ายบริหารไดใ้ช้ประมาณการและดุลยพินิจใน

ประเด็นต่าง ๆ เมือสถานการณ์มีการเปลียนแปลง

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล

งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 เรือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้

แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ

เปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี

งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนเพือให้ขอ้มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจาํปีทนีาํเสนอครังล่าสุด ดังนนั

งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเกยีวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพือไม่ให้

ขอ้มูลทีนาํเสนอซาํซ้อนกบัขอ้มูลทีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยนี
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1.4 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม

งบการเงินรวมระหว่างกาลนีจัดทําขึนโดยรวมงบการเงินของกลุ่มบริษ ัท และได้จัดทําขึนโดย

ใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 โดยไม่มีการเปลียนแปลง

โครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหว่างงวดปัจจุบนั

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทีเริมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบ

ระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตั ิมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ

การให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัินีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่อ

งบการเงินของกลุ่มบริษทั

นอกจากนี กลุ่มบริษทัไดม้ีการเลือกถือปฏิบตัิตามขอ้ผ่อนปรนเกียวกบัการยินยอมลดค่าเช่าทีเกียวขอ้ง

กบัสถานการณ์ COVID-19 ตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 เรือง สัญญา

เช่า ซึงทาํให้กิจการไม่จาํเป็นตอ้งประเมินว่าการยินยอมการลดค่าเช่าเป็นการเปลียนแปลงสัญญาเช่า

หรือไม่ ทังนี ข้อผ่อนปรนดังกล่าวให้ใช้กับกรณีการยินยอมลดค่าเช่าทีเกิดจากผลโดยตรงของ

สถานการณ์ COVID-19 และตอ้งเป็นไปตามเงือนไขทุกขอ้อนัได้แก่ การเปลียนแปลงการจ่ายชาํระ

ตามสัญญาเช่าทาํให้สิงตอบแทนสําหรับสัญญาเช่าหลงัปรับปรุงมีจาํนวนเกือบเท่าเดิมหรือน้อยกว่าสิง

ตอบแทนสําหรับสัญญาเช่าก่อนการเปลียนแปลงนัน การลดลงใด ๆ ของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า

กระทบเพียงการจ่ายชาํระซึงเดิมครบกาํหนดในหรือก่อนวนัที 30 มิถุนายน 2565 เท่านนั และไม่มีการ

เปลียนแปลงทีสําคญัเกียวกบัเงือนไขและขอ้กาํหนดอืนของสัญญาเช่า

กลุ่มบริษทัไดถ้ือปฏิบตัิตามขอ้ผ่อนปรนดงักล่าวกบัการยินยอมลดค่าเช่าทงัหมดทีเป็นไปตามเงือนไข

ขา้งตน้ และไดรั้บรู้ผลกระทบจากการปฏิบติัตามขอ้ผ่อนปรนดงักล่าวในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวด

สามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 เป็นจาํนวน 1.5 ล้านบาท และ 3.3 ล้านบาท

ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทัฯ: ไม่ม)ี ซึงเกิดจากการเปลียนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีเกิดขึนจาก

การยินยอมลดค่าเช่า ทงันี ไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสะสมตน้งวด
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทจีะมผีลบงัคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมใน

หรือหลังวันที 1 มกราคม 2565

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซึงจะมีผล

บงัคบัใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทเีริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกียวกบัวิธี

ปฏิบตัิทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบตัิ

หรือขอ้ยกเวน้ชวัคราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเชือว่าการปรับปรุงมาตรฐานนีจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่อ

งบการเงินของกลุ่มบริษทั

1.6 นโยบายการบัญชีทีสําคัญ

งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับทีใช้ใน

งบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563

2. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจทีสําคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑ์ทีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการที

เกียวขอ้งกนัเหล่านนัซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งันี

(หน่วย: ลา้นบาท)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา

2564 2563 2564 2563

รายการธุรกิจกบับริษทัย่อย

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)

ขายสินคา้ - - 55 71 ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงกบัที

กิจการคิดกบัลูกคา้รายอืน

ซือสินคา้และวตัถุดิบ - - 14 18 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด

รายไดค่้าธรรมเนียมการคาํประกนั - - 1 1 อตัราร้อยละ 1 ต่อปี

ค่าบริการรับ - - 2 1 เกณฑ์ทีตกลงร่วมกนั

ค่าบริการจ่าย - - - 1 เกณฑ์ทีตกลงร่วมกนั

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม

ซือวตัถุดิบ 38 8 38 8 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด
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(หน่วย: ลา้นบาท)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา

2564 2563 2564 2563

รายการธุรกิจกบักรรมการของบริษทัฯ/

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั

ขายสินคา้ - 4 - 4 ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงกบัที

กิจการคิดกบัลูกคา้รายอืน

ซือสินคา้ 4 - - - ราคาเทียบเคียงราคาตลาด

ดอกเบียรับเงินให้กูย้ืม - 1 - - ตามสัญญาเงินกู้

ค่าบริการรับ 1 1 - 1 เกณฑ์ทีตกลงร่วมกนั

(หน่วย: ลา้นบาท)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา

2564 2563 2564 2563

รายการธุรกิจกบับริษทัย่อย

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)

ขายสินคา้ - - 146 229 ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงกบัที

กิจการคิดกบัลูกคา้รายอืน

ซือสินคา้และวตัถุดิบ - - 107 103 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด

รายไดค่้าธรรมเนียมการคาํประกนั - - 2 2 อตัราร้อยละ 1 ต่อปี

ค่าบริการรับ - - 3 3 เกณฑ์ทีตกลงร่วมกนั

ค่าบริการจ่าย - - - 1 เกณฑ์ทีตกลงร่วมกนั

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม

ซือวตัถุดิบ 68 27 68 27 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด

รายการธุรกิจกบักรรมการของบริษทัฯ/

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั

ขายสินคา้ 2 17 2 17 ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงกบัที

กิจการคิดกบัลูกคา้รายอืน

ซือสินคา้ 10 12 - 6 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด

ดอกเบียรับเงินให้กูย้ืม - 2 - - ตามสัญญาเงินกู้

ค่าบริการรับ 1 1 - 1 เกณฑ์ทีตกลงร่วมกนั
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563

มีรายละเอียดดงันี

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน

2564

31 ธันวาคม

2563

30 มิถุนายน

2564

31 ธันวาคม

2563

(ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

ลูกหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 3)

บริษทัย่อย - - 727 645

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 53 50 51 49

รวม 53 50 778 694

หัก: ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (50) (50) (646) (583)

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั, สุทธิ 3 - 132 111

ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 3)

บริษทัย่อย - - 65 57

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 3 3 2 2

กรรมการของบริษทัย่อย/บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 13 12 13 12

รวม 16 15 80 71

หัก: ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (2) (2) (68) (54)

รวมลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั, สุทธิ 14 13 12 17

ดอกเบียค้างรับ - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 3)

บริษทัย่อย - - 11 10

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 4 3 - -

รวม 4 3 11 10

หัก: ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน - - (11) (10)

รวมดอกเบียคา้งรับ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั, สุทธิ 4 3 - -

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน

(หมายเหตุ 14)

บริษทัย่อย - - 108 38

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 2 5 - -

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 5 108 38
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เงินให้กู้ยืมแก่กิจการทีเกียวข้องกัน

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระหว่างบริษัทฯและกิจการทีเกียวข้องกนั ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และ

31 ธนัวาคม 2563 และการเคลือนไหวของเงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีรายละเอียดดงัต่อไปนี

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน

2564

31 ธันวาคม

2563

30 มิถุนายน

2564

31 ธันวาคม

2563

(ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน

บริษทัย่อย - - 44 42

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 16 15 - -

รวม 16 15 44 42

หัก: ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน - - (44) (42)

รวมเงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ 16 15 - -

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563

(ตรวจสอบแลว้)

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวข้องกัน

บริษทัย่อย

เงินให้กูย้ืมระยะยาว 532 496

หัก: ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (532) (496)

รวมเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ - -
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ในระหว่างงวด เงินให้กูย้ืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัมีการเคลือนไหวดงัต่อไปนี
(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม

เงินให้กูยื้มระยะสัน

ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์

ยอดคงเหลือ

ณ วนัที

31 ธนัวาคม 2563

เพมิขึน

ระหว่างงวด

ลดลง

ระหว่างงวด

กาํไรทียงั

ไม่เกิดขึนจริง

จากการแปลงค่า

อตัราแลกเปลียน

ยอดคงเหลือ

ณ วนัที

30 มิถุนายน 2564

PT Sumberkreasi Ciptalogam กรรมการเป็น

กรรมการของ

บริษทัย่อย 15 - - 1 16

รวมเงินให้กูยื้มระยะสัน 15 - - 1 16

บริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหนึง (PT Pranda Marketing Indonesia) มีเงินใหกู้ย้ืมระยะสันแก่บริษทั PT

Sumberkieasi Ciptalogam ซึงเป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกัน โดยมีอตัราดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี เงินให้กู ้ยืม

ดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์าํประกัน
(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินให้กูยื้มระยะสัน

ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์

ยอดคงเหลือ

ณ วนัที

31 ธนัวาคม 2563

เพมิขึน

ระหว่างงวด

ลดลง

ระหว่างงวด

กาํไรทียงั

ไม่เกิดขนึจริง

จากการแปลงค่า

อตัราแลกเปลียน

ยอดคงเหลือ

ณ วนัที

30 มิถุนายน 2564

H. GRINGOIRE s.a.r.l. บริษทัย่อย 27 - - 1 28

PT Pranda Marketing Indonesia บริษทัย่อย 15 - - 1 16

รวมเงินให้กูยื้มระยะสัน 42 - - 2 44

เงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่บริษทัยอ่ยทงั 2 แห่ง เป็นเงินให้กู้ยมืทไีม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัราดอกเบียร้อยละ

7.5 ต่อปี อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนสําหรับเงินให้กูย้ืม

ระยะสนัและดอกเบียคา้งรับทีให้แก่บริษทัย่อยดงักล่าวทงัจาํนวน เนืองจากมีความไมแ่น่นอนทีจะไดรั้บคืน

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินให้กูยื้มระยะยาว ลกัษณะความสัมพนัธ์

ยอดคงเหลือ

ณ วนัที

31 ธนัวาคม 2563

เพมิขึน

ระหว่างงวด

ลดลง

ระหว่างงวด

กาํไรทียงั

ไม่เกิดขนึจริง

จากการแปลงค่า

อตัราแลกเปลียน

ยอดคงเหลือ

ณ วนัที

30 มิถุนายน 2564

Pranda UK Ltd. บริษทัย่อย 311 - - 30 341

H. GRINGOIRE s.a.r.l. บริษทัย่อย 185 - - 6 191

รวมเงินให้กูยื้มระยะยาว 496 - - 36 532

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยทงั 2 แห่ง เป็นเงินให้กู้ยมืทไีม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัราดอกเบียร้อยละ

7.5 ต่อปี อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนสําหรับเงินให้กูย้ืม

ระยะยาวและดอกเบียคา้งรับทีให้แก่บริษทัย่อยดงักล่าวทงัจาํนวน เนืองจากมีความไมแ่น่นอนทีจะไดรั้บคืน
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี

(หน่วย: ลา้นบาท)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ผลประโยชน์ระยะสัน 9.0 7.8 5.1 4.7

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.3 - 0.2 -

รวม 9.3 7.8 5.3 4.7

(หน่วย: ลา้นบาท)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ผลประโยชน์ระยะสัน 19.6 18.5 12.0 11.9

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.6 0.1 0.5 -

รวม 20.2 18.6 12.5 11.9

ภาระคาํประกนักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั

บริษัทฯมีภาระจากการคําประกันให้กับกิจการทีเกียวข้องกันตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ

งบการเงินขอ้ 27.2.1
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3. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน

2564

31 ธันวาคม

2563

30 มิถุนายน

2564

31 ธันวาคม

2563

(ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั

อายุหนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,084 3,054 17,789 32,258

คา้งชาํระ

ไม่เกิน 3 เดือน 680 37 19,785 39,193

3 - 6 เดือน 299 49 35,195 21,313

6 - 12 เดือน 46 2,184 61,284 59,258

มากกว่า 12 เดือน 49,993 44,725 644,533 542,288

รวม 53,102 50,049 778,586 694,310

หัก: ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึ (50,160) (49,735) (646,433) (582,879)

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั, สุทธิ

(หมายเหตุ 2) 2,942 314 132,153 111,431

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั

อายุหนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 240,601 238,489 191,643 171,348

คา้งชาํระ

ไม่เกิน 3 เดือน 32,005 137,743 21,079 109,691

3 - 6 เดือน 1,135 5,200 271 690

6 - 12 เดือน 12,134 10,106 10,474 2,568

มากกว่า 12 เดือน 19,263 22,992 14,872 20,072

รวม 305,138 414,530 238,339 304,369

หัก: ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึ (40,379) (41,400) (30,797) (32,931)

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั, สุทธิ 264,759 373,130 207,542 271,438

รวมลูกหนีการคา้ - สุทธิ 267,701 373,444 339,695 382,869

ลูกหนีอืน

ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 15,787 14,801 79,959 71,174

ลูกหนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 3,778 3,058 380 316

ดอกเบียคา้งรับ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 3,974 3,167 11,061 10,416

ดอกเบียคา้งรับ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 1,064 1,029 1,064 997

รายไดค้า้งรับ 1,143 - 1,143 -

รวม 25,746 22,055 93,607 82,903

หัก: ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึ (4,655) (4,434) (80,125) (65,284)

รวมลูกหนีอืน - สุทธิ 21,091 17,621 13,482 17,619

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 288,792 391,065 353,177 400,488
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4. รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจะได้รับ

รายการเปลียนแปลงของบญัชีปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจะได้รับสําหรับ

งวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 218,229 177,068

บวก: รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็น

มูลค่าสุทธิทีจะไดร้ับ 3,994 3,088

หัก: กลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ

ให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดร้ับ (35,872) (547)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 186,351 179,609

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯไดจ้าํนาํสินคา้คงเหลือส่วนใหญ่ของบริษทัฯเพือเป็นหลกัประกนัวงเงิน

สินเชือจากธนาคารพาณิชยจ์าํนวน 477 ลา้นบาท นอกจากนีบริษทัย่อยในประเทศแห่งหนึงได้จาํนําสินคา้

คงเหลือมูลค่า 219 ลา้นบาท และบริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหนึงได้จาํนําสินคา้คงเหลือมูลค่า 3,000

ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย หรือประมาณ 6.6 ลา้นบาท เพือเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเชือจากธนาคารพาณิชย์

ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12, 15 และขอ้ 16

5. เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประกัน

ยอดคงเหลือนีเป็นเงินฝากธนาคารของบริษทัฯ ทีนําไปคาํประกันวงเงินสินเชือกับธนาคาร และเงินฝาก

ของบริษทัย่อยทีนําไปคาํประกันวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และหนังสือคาํประกนัทีออกโดยธนาคาร

ในนามของบริษทัย่อยเพือวตัถุประสงค์ในการคาํประกนัการใช้ไฟฟ้า



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

11

DRAFT
 This do cum en t is in  draft fo rm . It is subjec t to
rev iew  and chan ge and therefo re its c on ten ts

cann o t be relied upon  as bein g  ac curate.

We, being responsible for the preparation of
these financial statements and notes thereto,
hereby approve their issue in final form.

………………………………………………
Directors

6. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน

2564

31 ธันวาคม

2563

30 มิถุนายน

2564

31 ธันวาคม

2563

(ตรวจสอบแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

ตราสารหนีทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย

เงินมดัจาํ 8,671 9,257 - -

รวมตราสารหนีทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน

ตดัจาํหน่าย - สุทธิ 8,671 9,257 - -

ตราสารทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน 31,682 12,009 31,682 12,009

รวมตราสารทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 31,682 12,009 31,682 12,009

รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน - สุทธิ 40,353 21,266 31,682 12,009

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามทีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

บริษทั ราคาทุน

30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563

(ตรวจสอบแลว้)

Pranda North America, Inc. 120,283 120,283

H.GRINGOIRE s.a.r.l. 344,423 344,423

Pranda UK Ltd. 28,973 28,973

Pranda Vietnam Co., Ltd. 63,855 48,180

บริษทั พรีม่าโกลด ์อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั 200,000 200,000

บริษทั คริสตอลไลน ์จาํกดั 96,000 96,000

บริษทั แพรนดา้ ลอดจงิ จาํกดั 12,075 41,125

Pranda Jewelry Private Limited 213,439 213,439

รวม 1,079,048 1,092,423

หัก: ค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (540,539) (540,539)

เงินลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ 538,509 551,884
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บริษัทย่อย Pranda Vietnam Co., Ltd

เมือวนัที 20 เมษายน 2564 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินเพิมทุน จาํนวน 0.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ

15.7 ลา้นบาท ใหก้ับบริษทัย่อย Pranda Vietnam Co., Ltd ซึงบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของหุ้นทีออก

และจําหน่ายแล้วทงัหมด ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยดงักล่าว ซึงไดอ้นุมัติ

จดทะเบียนเพิมทุนเมือวนัที 19 พฤศจิกายน 2563

บริษัทย่อย คริสตอลไลน์ จํากัด

เมือวนัที 22 เมษายน 2564 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยในประเทศ คริสตอลไลน์ จาํกัด มีมติ

อนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียนลงจาํนวน 70 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 100 ลา้นบาท เป็น 30

ลา้นบาท โดยการลดมูลค่าหุ้นทีตราไวจ้ากเดิมมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 30 บาท เพือชดเชย

ขาดทุนสะสม โดยบริษทัย่อยดงักล่าวได้ดาํเนินการจดทะเบียนลดทุนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชยแ์ลว้เมือวนัที 5 พฤษภาคม 2564

บริษัทย่อย แพรนด้า ลอดจิง จํากัด

เมือวนัที 25 พฤษภาคม 2564 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยในประเทศ แพรนดา้ ลอดจิง จาํกดั

ได้มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนลง จาํนวน 35 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท (หุ้นสามัญ

จาํนวน 5 ลา้นหุ้น มูลค่าทตีราไวหุ้้นละ 10 บาท) เป็น 15 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจาํนวน 1.5 ลา้นหุ้น มูลค่าที

ตราไวหุ้้นละ 10 บาท) โดยบริษทัย่อยดงักล่าวไดด้าํเนินการจดทะเบียนลดทุนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้

กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมือวนัที 29 มิถุนายน 2564

บริษัทย่อย Pranda Jewelry Private Limited

เมือวนัที 27 ธนัวาคม 2561 บริษทัย่อยในประเทศอินเดีย Pranda Jewelry Private Limited ไดอ้อกและเสนอ

ขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (Fully Compulsorily Convertible Debentures) ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั

จาํนวน 34,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 รูปีอินเดีย มูลค่ารวม 340 ลา้นรูปีอินเดีย ให้กับบริษทัฯ โดย

หุ้นกูด้งักล่าวทงัหมดจะถูกแปลงสภาพเป็นหุ้นทุนทีชาํระเต็มมูลค่าแลว้ของบริษทัย่อย เมือครบกาํหนด 5 ปี

นับจากวนัทีออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ทงันี อตัราการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นทุนจะถูกคาํนวณ ณ วนัททีาํการ

แปลงสภาพตามกฎหมายทีเกียวขอ้งในประเทศอินเดีย

ภายใตส้ัญญาหุ้นกูด้งักล่าว กาํหนดให้บริษทัยอ่ยจ่ายชาํระดอกเบียเป็นรายไตรมาส อตัราดอกเบียร้อยละ

7.5 ต่อปี นอกจากนี ภายใตส้ัญญาหุ้นกูด้งักล่าวไดก้าํหนดเงือนไขให้บริษทัยอ่ยมีสิทธิซือหุ้นทุนจากการ

แปลงสภาพคืนจากบริษทัฯ ในวนัทีหรือภายหลังจากวนัทีมีการแปลงสภาพ และในกรณีทีบริษทัย่อย

ดงักล่าวไม่สามารถซือหุ้นทุนจากการแปลงสภาพคืนจากบริษทัฯได ้บริษทัฯจะเสนอขายหุ้นทุนจากการ

แปลงสภาพส่วนหนึงให้แก่ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยของบริษทัย่อยเพือให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯและ

ผูถ้ือหุ้นส่วนน้อยในบริษทัย่อยดังกล่าวไม่เปลยีนแปลง

ทงันี บริษทัฯได้บนัทึกรายการดังกลา่วเป็นเงินลงทนุในบริษทัย่อย เนืองจากเงือนไขของหุ้นดงักลา่วบงัคบั

ให้ผูล้งทุนตอ้งใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นเมือครบกาํหนดแปลงสภาพ
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8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

บริษทั เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ตรวจสอบแลว้)

บริษทั เคแซด-แพรนดา้ จาํกดั

- ราคาทุน 3,600 3,600

- ส่วนแบ่งกาํไรสะสม 7,041 8,161

รวมมูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 10,641 11,761

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ราคาทุน

ค่าเผือการดอ้ยค่า

ของเงินลงทุน

มูลค่าตามบญัชี

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ

30 มิถุนายน

2564

31 ธันวาคม

2563

30 มิถุนายน

2564

31 ธันวาคม

2563

30 มิถุนายน

2564

31 ธันวาคม

2563

(ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

บริษทั เคแซด-แพรนดา้ จาํกดั 3,600 3,600 (3,600) (3,600) - -

ส่วนแบ่งผลกาํไรจากการลงทุนในบริษทัร่วมซึงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนรวม คาํนวณจากงบการเงินทีจดัทาํขนึ

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมโดยยงัไม่ไดผ้่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วม อย่างไรก็ตาม

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชือว่างบการเงินดังกล่าวไม่มีความแตกต่างอย่างเป็นสาระสําคัญหากได้ถูก

สอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วม

9. ลูกหนีอืน

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม /

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ตรวจสอบแลว้)

ตวัสัญญาใช้เงิน 46,595 46,595

หัก: ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึ (46,595) (46,595)

ลูกหนีอืน - สุทธิ - -
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10. อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน

รายการเปลยีนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน

2564 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม 2564 586,966 577,552

ค่าเสือมราคาสําหรับงวด (169) -

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 586,797 577,552

บริษทัฯไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนของบริษทัฯและของบริษทัย่อยในประเทศแห่งหนึงมูลค่าสุทธิ

ตามบญัชี ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 จาํนวนประมาณ 586 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 587 ล้านบาท)

ไปจดจาํนองเพือคาํประกนัวงเงินสินเชือทบีริษทัฯไดร้ับจากธนาคารพาณิชย์ (เฉพาะบริษทัฯ: 577 ลา้นบาท

(31 ธนัวาคม 2563: 577 ลา้นบาท))

11. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

รายการเปลียนแปลงของบญัชีทดีิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม 2564 721,993 469,358

ซือเพมิระหว่างงวด - ราคาทุน 17,872 7,473

รายการปรับปรุงจากการเปลียนแปลงสัญญาเช่า - มูลค่าสุทธิ

ตามบญัชี ณ วนัทีเปลียนแปลงสัญญา (1,499) -

ตดัจาํหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีตดัจาํหน่าย (460) (20)

ค่าเสือมราคาสําหรับงวด (42,356) (16,943)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 2,956 -

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 698,506 459,868

กลุม่บริษทัไดน้าํทีดิน อาคารและอุปกรณ์มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 จาํนวนประมาณ

390 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 398 ลา้นบาท) ไปคาํประกนัวงเงินสินเชือทีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย์

(เฉพาะบริษทัฯ: 342 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 350 ลา้นบาท))
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12. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พนับาท)

อตัราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563 2564 2563

(ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 9.10 - 7,393 - - -

เงินกูย้ืมระยะสนัจาก

สถาบนัการเงิน 2.50 - 2.75 2.50 - 2.75 390,000 319,000 390,000 319,000

รวม 397,393 319,000 390,000 319,000

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯคาํประกนัโดยสินคา้คงเหลือส่วนใหญ่ของบริษทัฯ การ

จาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนและคาํประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหนึงคาํประกนัโดยบริษทัฯและสินคา้

คงเหลือบางส่วนของบริษทัย่อยดงักล่าว

วงเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศแห่งหนึงมีหลักทรัพย์ค ําประกันเป็นเงินฝากประจํา

กบัธนาคาร

ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหนึง (Pranda Jewelry Private Limited) ไดท้าํสัญญา

วงเงินเบิกเกินบญัชีกบัสถาบนัการเงิน โดยมีวงเงิน 21 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 8.82 ลา้นบาท วงเงิน

ดงักล่าวคาํประกนัโดยการจาํนองอาคารของบริษัทย่อยดงักล่าว ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ

งบการเงินรวมขอ้ 11

13. ตัวแลกเงิน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 49,606

บวก: ตดัจาํหน่ายดอกเบยีจ่ายล่วงหน้า 394

หัก: จ่ายชาํระคืน (50,000)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 -
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14. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน

2564

31 ธันวาคม

2563

30 มิถุนายน

2564

31 ธันวาคม

2563

(ตรวจสอบแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั

(หมายเหตุ 2) 1,996 5,300 108,055 37,881

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 970,872 740,031 699,895 430,474

เจา้หนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 8,019 7,252 2,194 2,166

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 60,432 60,982 25,530 25,132

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 1,041,319 813,565 835,674 495,653

15. เงินกู้ยืมระยะยาวทีปรับโครงสร้างหนี

บริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหนึง (PT Pranda Marketing Indonesia) ไดล้งนามในสัญญาปรับโครงสร้าง

หนีกบัเจา้หนีสถาบนัการเงิน เงือนไขการชาํระคืนเงินกูย้ืมและอตัราดอกเบียมีรายละเอียดดงันี

1. อตัราดอกเบีย ร้อยละ 10.25

2. กาํหนดการชาํระคืน

- เงินตน้ เป็นรายเดือน เริมตงัแตสิ่งหาคม 2564 ถึงมิถุนายน 2565

- ดอกเบยีคา้งชาํระ ภายในมิถุนายน 2565

- ดอกเบยี เป็นรายเดือน

รายละเอียดเงินกูย้ืมระยะยาว ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 แสดงไดด้งันี

(หน่วย:พนับาท)

งบการเงินรวม

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ตรวจสอบแลว้)

เงินกูย้ืมระยะยาว 23,349 22,288

หัก: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (23,349) (1,260)

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - 21,028

เงินกูย้ืมดงักล่าวคาํประกนัโดยสินคา้คงเหลือบางส่วนของบริษทัย่อย สินทรัพยบ์างส่วนของกรรมการของ

บริษทัย่อย และอาคารของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อยดงักล่าว
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16. เงินกู้ยืมระยะยาว

ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน

2564

31 ธันวาคม

2563

30 มิถุนายน

2564

31 ธันวาคม

2563

(ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

เงินกูย้ืมระยะยาว 119,060 151,431 52,500 67,500

หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจาํหน่าย (378) (473) - -

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากค่าธรรมเนียม

ทางการเงินรอตดัจาํหน่าย 118,682 150,958 52,500 67,500

หัก: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - สุทธิ (85,658) (142,787) (52,500) (67,500)

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึงปี, สุทธิ 33,024 8,171 - -

การเปลียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

มีรายละเอียดดงันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 150,958 67,500

บวก: ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 94 -

หัก: ชาํระคืนเงินกู้ (32,596) (15,000)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 226 -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 118,682 52,500

เงินกูย้มืของบริษทัฯ

ในปี 2563 บริษทัฯ มีสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวกับธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ โดยมีวงเงินกูยื้มระยะยาวเป็น

จาํนวนเงิน 90 ล้านบาท มีกําหนดระยะเวลา 3 ปี โดยมีอัตราดอกเบียร้อยละ MLR - 0.5 ต่อปี และ

มีกาํหนดชาํระเงินตน้ทุก 3 เดือน และดอกเบียทุกเดือน สัญญากูย้ืมเงินดังกล่าวกาํหนดให้บริษทัฯไม่นาํ

ทีดินบางส่วนของบริษทัฯและอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนของบริษทัยอ่ยทีไถถ่อนจากการคาํประกนั

ตวัแลกเงินไปก่อภาระผูกพนั
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เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯคาํประกนัโดยสินคา้คงเหลือส่วนใหญ่ของบริษทัฯ การจาํนองทีดินพร้อม

สิงปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน รวมทงัเงินฝากประจาํกบัธนาคารและการคาํประกนัโดย

กรรมการของบริษัทฯ นอกจากนีภายใต้สัญญาเงินกู ้ บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงือนไขทางการเงินบาง

ประการ เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นและอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี

(DSCR) ให้เป็นไปตามสัญญา เป็นตน้

ทังนีตงัแต่วันที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯไม่สามารถดาํรงอัตราส่วนความสามารถในการชาํระหนี

(DSCR) ตามเงือนไขของสัญญาเงินกู ้ ซึงเป็นผลให้ผูใ้ห้กูมี้สิทธิเรียกเงินกูย้ืมดังกล่าวคืนเมือทวงถาม

ดงันนับริษทัฯจึงได้จดัประเภทเงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นเงินกูย้ืมระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปีทัง

จาํนวนในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 ต่อมาในเดือนมกราคม 2564 บริษทัฯได้รับ

จดหมายอนุมัติผ่อนปรนเงือนไขจากผูใ้ห้กูแ้ลว้ บริษทัฯจึงจดัเงินกูย้ืมดงักล่าวตามเงือนไขทีระบุไวใ้น

สัญญา

เงินกูย้ืมของบริษทัย่อย

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อยในประเทศ (บริษทั พรีม่าโกลด ์อินเตอร์เนชนัแนล จาํกัด) เป็นเงินกู้ยืม

จากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ซึงคาํประกนัโดยการจดจาํนองหอ้งชุดสํานกังานของบริษทัยอ่ยดงักล่าว

และคาํประกนัโดยบริษทัฯ นอกจากนีภายใตส้ัญญาเงินกูบ้ริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขทางการเงิน

บางประการ เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามอตัราทีกาํหนดในสัญญา

เป็นตน้

ทงันีตงัแต่วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยไม่สามารถดาํรงอตัราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น

(Debt to Equity Ratio) ตามเงือนไขของสัญญาเงินกู ้ซึงเป็นผลให้ผูใ้ห้กู้มีสิทธิเรียกเงินกูย้มืดังกล่าวคืน

เมือทวงถาม ดงันนับริษทัย่อยจึงได้จดัประเภทเงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นเงินกูย้ืมระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึงปีทงัจาํนวนในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 ต่อมาในเดือนมีนาคม 2564

บริษทัย่อยได้รับจดหมายอนุมติัผ่อนปรนเงือนไขจากผูใ้ห้กู้แลว้และไดจ้ดัประเภทเงินกูย้มืดงักล่าวตาม

เงือนไขทีระบุไวใ้นสัญญา
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17. หุ้นกู้แปลงสภาพ/สิทธใินการเลือกแปลงสภาพ

ในปี 2561 บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพให้แก่กองทุน Advance Opportunities Fund I

และกองทุน Advance Credit Fund SPC - Golden Fund SP จาํนวน 50 ลา้นบาท และ 50 ลา้นบาท ตามลาํดบั

และกองทุนดงักล่าวไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพภายใตหุ้้นกู้แปลงสภาพนี จาํนวน 61 ล้านบาท โดยคิดเป็น

จาํนวนหุ้นทีออกจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ 28,280,336 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไวหุ้้นละ 1 บาท คิดเป็น

จาํนวนทุนชําระแล้วทีบริษัทฯจดทะเบียนเท่ากับ 28,280,336 บาท ซึงบริษัทฯดาํเนินการจดทะเบียน

เพมิทุนชาํระดังกล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้

ในปี 2563 กองทุน Advance Opportunities Fund I ไดใ้ช้สิทธิแปลงสภาพภายใตหุ้้นกูแ้ปลงสภาพนีจาํนวน

4 ล้านบาท โดยคิดเป็นจาํนวนหุ้นทีออกจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ 4,446,322 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้

หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจาํนวนทุนชาํระแลว้ทบีริษทัฯจดทะเบียนเพมิทุนเท่ากบั 4,446,322 บาท ซึงบริษทัฯ

ดาํเนินการจดทะเบียนเพมิทุนชาํระดังกล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้

รายการเปลียนแปลงของบญัชีหุ้นกูแ้ปลงสภาพและสิทธิในการเลือกแปลงสภาพในงบการเงินรวมและ

งบการเงนิเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงันี

(หน่วย: พนับาท)

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 34,465

หัก: ไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (35,000)

บวก: ตน้ทุนทางตรงตดัจ่าย 535

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 -

(หน่วย: พนับาท)

สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 3,889

หัก: ไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (3,889)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 -

เมือวนัที 10 กุมภาพนัธ์ 2564 Advance Credit Fund SPC - Golden Fund SP ไดเ้สนอขอบริษทัฯไถ่ถอนหุ้น

กูแ้ปลงสภาพชุดที 1 ครงัที 2 ก่อนครบกาํหนด จาํนวน 37,379,521 บาท บริษทัฯ จึงไดช้าํระหนีหุ้นกู้แปลง

สภาพดงักล่าว เมือวนัที 17 กุมภาพนัธ์ 2564
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18. หนีสินตามสัญญาเช่า

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ตรวจสอบแลว้)

หนีสินตามสัญญาเช่า 165,288 183,396

หัก: ดอกเบียรอการตดัจาํหน่าย (19,432) (22,469)

รวม 145,856 160,927

หัก: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (32,183) (31,520)

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 113,673 129,407

19. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

รายการเปลียนแปลงของบญัชีสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน 2564 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

โครงการ

เงินชดเชยพนกังาน

เมือออกจากงาน

โครงการผลประโยชน์

ระยะยาวอืน

ของพนักงาน รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 279,509 10,182 289,691

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 7,901 467 8,368

ตน้ทุนดอกเบีย 2,027 70 2,097

ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหว่างงวด (1,326) (120) (1,446)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 288,111 10,599 298,710

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

โครงการ

เงินชดเชยพนกังาน

เมือออกจากงาน

โครงการผลประโยชน์

ระยะยาวอืน

ของพนักงาน รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 263,430 9,262 272,692

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 6,918 378 7,296

ตน้ทุนดอกเบีย 1,920 65 1,985

ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหว่างงวด (1,266) - (1,266)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 271,002 9,705 280,707
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20. ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัทฯ

20.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัทฯทีมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

เมือวนัที 8 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัฯออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษทัฯ

ครังที 4 (PDJ-W4) จาํนวน 51,190,390 หน่วย ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมในอตัราส่วน 8 หุ้นเดิมต่อใบสําคญัแสดง

สิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า มีราคาใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุการใช้สิทธิ 3 ปี

สามารถใชสิ้ทธิซือหุ้นสามญัได้ 1 ครังเมือครบกาํหนด 3 ปีนบัแต่วนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึงวนัใช้

สิทธิวนัแรกและวนัสุดทา้ยตรงกบัวนัที 7 กุมภาพนัธ์ 2564

เมือวนัที 5 กุมภาพนัธ์ 2564 ผูถ้ือใบสําคญัแสดงสิทธิ PDJ-W4 ไดใ้ชสิ้ทธิซือหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ

ตามใบสําคญัแสดงสิทธิจาํนวน 47,870,666 หน่วย โดยจดัสรรเป็นหุ้นสามญัเพมิทุนจาํนวน 47,870,666

หุ้นมูลค่าหุ้นทีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ในราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 1 บาท บริษทัฯได้รับเงินจากการใช้สิทธิซือ

หุ้นสามัญเพิมทุนจาํนวน 47,870,666 บาท และบริษทัฯไดด้าํเนินการจดทะเบียนการเพิมทุนชําระแล้ว

ดงักล่าวต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที 11 กุมภาพนัธ์ 2564

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 การเปลียนแปลงในจาํนวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญั

แสดงไดด้งันี

หน่วย

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 51,190,390

จาํนวนใชสิ้ทธิระหว่างงวด (47,870,666)

จาํนวนสิทธิทีหมดอายุระหว่างงวด (3,319,724)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 -

20.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัทฯทีจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ

(โครงการ ESOP)

เมือวนัที 29 มกราคม 2561 ทีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯได้มีมติอนุมติัให้บริษทัฯออกและเสนอ

ขายใบสําคญัแสดงสิทธิทจีะซือหุ้นสามญัของบริษทัฯให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ ครังที 2

จาํนวนไม่เกิน 20,476,450 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า มีราคาใช้สิทธิ 4 บาทต่อหุ้น และมีอายุของใบสําคญั

แสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปี นับจากวนัทีออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ
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เมือวันที 14 สิงหาคม 2561 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจดัสรรและกาํหนด

รายละเอียดของใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษทัฯ ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ

(PDJ ESOP-2) โดยมีรายละเอียดดงันี

วนัทีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 14 สิงหาคม 2561

อายุใบสําคญัแสดงสิทธิ 3 ปีนับแต่วนัทีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ

วนัทีสินสุดอายุใบสําคญัแสดงสิทธิ 14 สิงหาคม 2564

จาํนวนทีให้ (หน่วย) 20,476,450

อตัราส่วนการใชสิ้ทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิจาํนวน 1 หน่วย มีสิทธิซือหุ้นสามญัเพิมทุน

บริษทัได้ 1 หุน้

ราคาการใช้สิทธิ 4 บาทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเงือนไข

การปรับสิทธิ

ระยะเวลาการใช้สิทธิ สามารถใชสิ้ทธิไดปี้ละ 1 ครังในวนัครบรอบปีแต่ละปี นับแต่วนั

ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ

วนัใชสิ้ทธิครงัแรก 14 สิงหาคม 2563

วนัใชสิ้ทธิครงัสุดทา้ย 14 สิงหาคม 2564

สัดส่วนการใชสิ้ทธิซือหุน้สามญัของ

บริษทัฯ

การใช้สิทธิครังที 1: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกันได้ไม่เกิน

ร้อยละ 25 ของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ

แต่ละคนไดร้ับจดัสรรจากบริษทัฯ

การใช้สิทธิครังที 2: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกันได้ไม่เกิน

ร้อยละ 50 ของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ

แต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทัฯ (รวมสิทธิทีไดจ้ากการใช้สิทธิ

ครงัที 1 และ ครงัที 2)

การใช้สิทธิครังที 3: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกันได้ไม่เกิน

ร้อยละ 100 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ

แต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทัฯ (รวมสิทธิทีไดจ้ากการใช้สิทธิ

ครงัที 1 ถึง ครงัที 3)

มูลค่ายุติธรรมเฉลียโดยประมาณของสิทธิซือหุ้นแต่ละใบสําคัญแสดงสิทธิทีออกเท่ากับ 0.153 บาท

ซึงคาํนวณโดยใชแ้บบจาํลองการกาํหนดราคาสิทธิใช้ตามแบบจาํลองของ Black-Scholes Merton ขอ้มูล

นําเขา้แบบจาํลอง ประกอบด้วย ราคาหุ้น ณ วนัทีกาํหนดราคา ซึงเท่ากบั 2.803 บาท ราคาใช้สิทธิเท่ากบั

4 บาท ความผนัผวนทีคาดหวงัร้อยละ 28.065 อายุสัญญา 3 ปี และอตัราดอกเบียปลอดความเสียงร้อยละ

1.578 - 1.961

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมีใบสําคญัแสดงสิทธิทียงัไมไ่ดจ้ดัสรรใหพ้นกังานเป็นจาํนวน

1,890,000 หน่วย
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21. ทุนเรือนหุ้น/ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

การเปลียนแปลงของทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัสําหรับงวด

หกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี

(หน่วย: พนับาท)

ทุนออกจาํหน่ายและ

ชาํระเต็มมูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั

2564 2563 2564 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 491,156 462,396 817,979 818,138

หุ้นสามญัเพิมขนึจากการใช้สิทธิตาม

ใบสําคญัแสดงสิทธิ 47,871 24,314 - -

หุ้นสามญัเพิมขนึจากการใช้สิทธิของ

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - 4,446 - (159)

รวม 47,871 28,760 - (159)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 539,027 491,156 817,979 817,979

22. รายได้จากการขาย

การจําแนกรายได้

(หน่วย: พนับาท)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ประเภทของสินค้า

ขายสินคา้สําเร็จรูป 542,559 350,799 458,086 225,670

ขายวตัถุดิบ - 135,519 - 135,519

รวมรายไดจ้ากการขาย 542,559 486,318 458,086 361,189

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้

รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึง 542,559 486,318 458,086 361,189

รวมรายไดจ้ากการขาย 542,559 486,318 458,086 361,189
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(หน่วย: พนับาท)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ประเภทของสินค้า

ขายสินคา้สําเร็จรูป 1,048,428 825,511 849,633 617,713

ขายวตัถุดิบ - 260,134 - 260,134

รวมรายไดจ้ากการขาย 1,048,428 1,085,645 849,633 877,847

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้

รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึง 1,048,428 1,085,645 849,633 877,847

รวมรายไดจ้ากการขาย 1,048,428 1,085,645 849,633 877,847

23. ภาษีเงินได้

ส่วนงานส่วนหนึงของบริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนซึงรวมถึงการได้รับ

ยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรเป็นระยะเวลาแปดปีนับจากวนัเริมมีรายไดจ้ากการประกอบ

กิจการ บริษทัฯไดเ้ริมใชสิ้ทธิตามบตัรส่งเสริมเลขที 1616 (2)/2553 ตงัแต่วนัที 4 มกราคม 2554 และไดร้ับ

ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกิจการทีได้รับการส่งเสริมในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ

มีกาํหนด 5 ปี นับจากวนัทีพน้กาํหนดไดร้ับยกเวน้ภาษี

ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลของบริษทัฯคาํนวณขึนจากขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดข้องส่วนงาน

ทีไม่ไดรั้บสิทธิพิเศษยกเวน้ภาษีเงินไดส้ําหรับงวดหลงัจากบวกกลบัและหักออกด้วยค่าใช้จ่ายและรายได้

ต่าง ๆ ทีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายและรายได้ในการคาํนวณภาษีคูณด้วยอัตราภาษีเฉลียของทังปีที

ประมาณไว้

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลของบริษทัย่อยในประเทศคาํนวณขึนจากกาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย

ภาษีเงินไดส้ําหรับงวดหลงัจากบวกกลบัและหักออกดว้ยค่าใช้จ่ายและรายได้ต่าง ๆ ทีไม่อนุญาตให้ถือเป็น

รายจ่ายและรายไดใ้นการคาํนวณภาษีคูณดว้ยอตัราภาษีเฉลียของทงัปีทีประมาณไว้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลของบริษทัย่อยในต่างประเทศคาํนวณขึนตามเกณฑ์ทีระบุไวใ้นมาตรฐาน

การบญัชีและ/หรือกฎหมายภาษีอากรของประเทศนนั
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ค่าใช้จ่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563

สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

รายไดภ้าษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล (5,176) (13,721) - (13,872)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชวัคราวและการกลบัรายการผลแตกตา่งชวัคราว 13,740 (2,424) 13,817 (2,062)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ใน

กําไรขาดทุน 8,564 (16,145) 13,817 (15,934)

(หน่วย: พนับาท)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล 637 4,546 - 4,178

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชวัคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชวัคราว 18,425 (2,911) 18,709 (2,523)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในกําไรขาดทุน 19,062 1,635 18,709 1,655

จาํนวนภาษีเงินไดที้เกียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด

สามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

สําหรับงวดสามเดือนและ

หกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม

2564 2563

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบัขาดทุน

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - (59)
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24. กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยหารขาดทุนสําหรับงวดทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนักของหุ้นสามญัทีออกอยู่ในระหว่างงวด

เพือประโยชน์ในการเปรียบเทียบกาํไรต่อหุ้นขันพืนฐานสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน 2563 จึงไดถู้กคาํนวณขนึใหม่ ดงันี

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐานคาํนวณโดยการหารขาดทุนสุทธิสําหรับงวดทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

(ไม่รวมกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน) ด้วยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนักทีออกในระหว่างงวดคูณดว้ย

อตัราปรับจาํนวนหุ้นซึงคาํนวณจากมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัต่อหุ้นก่อนและทีควรจะเป็นหลงัการใช้

สิทธิ

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานแสดงการคาํนวณไดด้งันี

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กําไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน

ขาดทุนส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

สําหรับงวด (พนับาท) (56,850) (123,774) (61,165) (50,434)

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก (พนัหุน้) 552,276 506,531 552,276 506,531

ขาดทุนต่อหุ้น (บาท/หุ้น) (0.1029) (0.2444) (0.1108) (0.0996)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กําไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน

ขาดทุนส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

สําหรับงวด (พนับาท) (5,977) (153,991) (78,629) (64,360)

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก (พนัหุน้) 543,019 500,878 543,019 500,878

ขาดทุนต่อหุ้น (บาท/หุ้น) (0.0110) (0.3074) (0.1448) (0.1285)

เนืองจากใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษทัฯทีออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทัฯ

(PDJ ESOP-2) มีราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามญัถวัเฉลียสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน

สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 ดงันนั บริษทัฯจึงไม่นาํผลของใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมารวมคาํนวณ

เพือหากาํไรต่อหุ้นปรับลด
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25. ส่วนงานดําเนินงาน

กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปลียนโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานที

รายงาน

ขอ้มูลรายไดแ้ละขาดทุนของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปนี

(หน่วย: ลา้นบาท)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน

ผลิตสินคา้ จดัจาํหน่าย คา้ปลีก อืน ๆ รวมส่วนงาน

ตดัรายการ

ระหว่างกนั งบการเงินรวม

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายได้จากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 404 293 24 30 114 163 - - 542 486 - - 542 486

รายได้ระหวา่งส่วนงาน 55 71 3 - 11 17 - - 69 88 (69) (88) - -

รวมรายได้ 459 364 27 30 125 180 - - 611 574 (69) (88) 542 486

ผลการดําเนินงาน

ขาดทุนของส่วนงาน (33) (38) (6) (13) (20) (38) (2) (2) (61) (91) 3 13 (58) (78)

รายได้และค่าใช้จ่ายทีไม่ได้ปันส่วน

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลียน 28 (54)

รายไดอ้ืน 5 3

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยท์างการเงิน (5) (5)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 2

รายได้ทางการเงิน - 2

ตน้ทุนทางการเงิน (21) (12)

ขาดทุนก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ (51) (142)

รายได้ (ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได้ (9) 16

ขาดทุนสําหรับงวด (60) (126)
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(หน่วย: ลา้นบาท)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน

ผลิตสินคา้ จดัจาํหน่าย คา้ปลีก อืน ๆ รวมส่วนงาน

ตดัรายการ

ระหว่างกนั งบการเงินรวม

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายได้จากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 705 655 48 71 295 359 - - 1,048 1,085 - - 1,048 1,085

รายได้ระหวา่งส่วนงาน 146 228 57 - 50 101 - - 253 329 (253) (329) - -

รวมรายได้ 851 883 105 71 345 460 - - 1,301 1,414 (253) (329) 1,048 1,085

ผลการดําเนินงาน

ขาดทุนของส่วนงาน (40) (36) (11) (25) (23) (58) (4) (3) (78) (122) 1 (4) (77) (126)

รายได้และค่าใช้จ่ายทีไม่ได้ปันส่วน

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลียน 70 (8)

รายไดอ้ืน 16 11

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยท์างการเงิน (5) (14)

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน

บริษทัร่วม (1) 1

รายได้ทางการเงิน 23 3

ตน้ทุนทางการเงิน (19) (31)

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 7 (164)

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ (19) (2)

ขาดทุนสําหรับงวด (12) (166)
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26. เงินปันผล

เมือวนัที 21 เมษายน 2564 ทีประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกาํไร

สะสมของบริษทัฯ โดยใช้กาํไรสุทธิประจาํปี 2555 จากกาํไรสุทธิส่วนทีไดร้ับการส่งสริมการลงทุนทีไดร้ับ

ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลทงัจาํนวนให้แก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลทงัสิน 53.9

ลา้นบาท ซึงไดจ้่ายให้ผูถ้ือหุ้นแลว้เมือวนัที 19 พฤษภาคม 2564

27. ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกดิขึน

27.1 ภาระผูกพันเกียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเกียวกับรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจาํนวน 6.9 ล้านบาท ที

เกียวขอ้งกบัการซือซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ และส่วนปรับปรุงอาคาร (เฉพาะของบริษทัฯ: 1 ลา้นบาท)

27.2 การคําประกัน

27.2.1 บริษทัฯคาํประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินสินเชือให้แก่บริษทัย่อยซึงมียอดคงคา้งอยู่ ณ วนัที

30 มิถุนายน 2564 เป็นจาํนวนเงิน 250 ลา้นบาท และ 14.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม

2563: 250 ลา้นบาท และ 14.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) รวมเป็นเงินทงัสิน 714ลา้นบาท (31 ธนัวาคม

2563: 685 ลา้นบาท)

27.2.2 ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีหนังสือคาํประกันทีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและ

บริษทัย่อยเป็นจาํนวนเงิน 6.6 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 6.8 ลา้นบาท) เพือคาํประกนัเกียวกบัการ

ซือสินค้า การใช้ไฟฟ้าและอืน  ๆ (เฉพาะของบริษัทฯ: 6.4 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 6.6

ลา้นบาท))

27.2.3 ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีแสตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิตเหลืออยู่รวมเป็นจาํนวน

30.3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 970 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 30.3 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 909 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ:17 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ

ประมาณ 544 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 17 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 510

ลา้นบาท))
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27.3 คดีฟ้องร้อง

27.3.1 คดีฟ้องร้องของบริษัทย่อยในต่างประเทศ

ในเดือนธันวาคม 2558 บริษทัย่อยแห่งหนึงในประเทศฝรังเศสถูกบริษทัสองแห่งทีจดัตงัขึนในประเทศ

สวิตเซอร์แลนดร่์วมกนัฟ้องร้องในคดีเกียวกบัการละเมิดลิขสิทธิสินคา้และการแข่งขนัทางการคา้ทีไม่เป็นธรรม

โดยบริษทัย่อยถูกเรียกร้องค่าเสียหายรวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1.02 ลา้นยูโร หรือประมาณ 40 ลา้นบาท

ในเดือนมีนาคม 2561 ศาลในประเทศฝรังเศสไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีความผิดเกียวกบั

การแข่งขนัทางการคา้ทีไม่เป็นธรรม และยกฟ้องเกียวกบัการละเมิดลิขสิทธิสินคา้ รวมทงักาํหนดให้บริษทั

ย่อยจ่ายค่าชดเชยความเสียหายแก่บริษทัสองแห่งทจีดัตงัขึนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จาํนวนเงิน 50,000

ยูโร หรือประมาณ 2 ลา้นบาท โดยบริษทัย่อยไดจ้่ายค่าชดเชยความเสียหายดังกล่าวแลว้ในเดือนกันยายน

2561 ทงันีบริษทัสองแห่งทีจดัตงัขึนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ยนือุทธรณ์ต่อศาลในประเทศฝรังเศส

โดยเรียกร้องให้บริษ ัทย่อยหยุดดําเนินการในเชิงพาณิชย์ ทําลายสินค้า อุปกรณ์ในการผลิตและ

การออกแบบของสินคา้ทีมีขอ้พิพาทรวมทงัเปิดเผยคาํตดัสินของศาลบนสือสาธารณะ

ในระหว่างงวดปัจจุบนั คดีอยู่ในชนัศาลอุทธรณ์ในประเทศฝรังเศส ทงันีฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยเชือว่า

ผลการฟ้องร้องนีจะไม่เกิดผลเสียหายต่อบริษทัยอ่ยอย่างเป็นสาระสําคญั ดงันันบริษทัย่อยจึงมิได้บนัทึก

สํารองดงักล่าวไวใ้นบญัชี

27.3.2 การถูกประเมินภาษีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ

ในปี 2560 บริษทัย่อยในประเทศอินเดียไดถู้กหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศอินเดียประเมินภาษีขายสําหรับ

ปี 2553 - 2554 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 31 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 14 ล้านบาท (รวมดอกเบีย)

โดยบริษทัย่อยดังกล่าวไดย้ืนอุทธรณ์เพือขอยกเลิกการประเมินดงักล่าว

เมือวนัที 30 ตุลาคม 2560 เจา้หนา้ทีของรัฐบาลทีเป็นตวัแทนในการจัดเก็บภาษีไดย้กอุทธรณ์ทีคัดค้าน

การประเมินของเจา้พนกังาน โดยให้บริษทัย่อยดงักล่าวนาํเงินภาษีและดอกเบียไปชาํระแก่หน่วยจดัเก็บ

ภาษี ต่อมาเมือวนัที 7 ธันวาคม 2560 บริษทัย่อยได้ยืนฟ้องหนังสืออุทธรณ์ต่อศาลทีมีอาํนาจพิจารณาคดี

เกียวกบัภาษีเพือขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีดังกล่าว โดยอาศยัความเห็นของทีปรึกษากฎหมายเพือ

ชีแจงการประเมินดงักล่าว อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยได้วางเงินเป็นหลกัประกนัร้อยละ 10 ของภาษีขายทีถูก

ประเมิน ซึงคิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1.5 ล้านรูปีอินเดีย หรือประมาณ 0.8 ล้านบาท ปัจจุบันหนังสือ

อุทธรณ์ดงักล่าวยงัอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลทีมีอาํนาจพิจารณาคดีเกียวกบัภาษี

ในปี 2561 บริษทัย่อยในประเทศอินเดียไดถู้กหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศอินเดียประเมินภาษีขายสําหรับ

ปี 2557 - 2559 รวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 0.4 ลา้นบาท (รวมเบยีปรับและ

ดอกเบีย) โดยปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยไดย้ืนอุทธรณ์เพือขอยกเลิกการประเมินและหนังสือ

อุทธรณ์ดงักล่าวยงัอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลทีมีอาํนาจพิจารณาคดีเกียวกบัภาษี
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ในปี 2562 บริษทัย่อยในประเทศอินเดียไดถู้กหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศอินเดียประเมินภาษีขายสําหรับ

ปี 2555 - 2556 รวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 43.8 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 19 ลา้นบาท (รวมเบียปรับ

และดอกเบยี) โดยฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยไดย้ืนอทุธรณ์เพือขอยกเลิกการประเมินดังกล่าว อย่างไรก็ตาม

บริษทัย่อยไดว้างเงินเป็นหลกัประกันร้อยละ 10 ของภาษีขายทถีูกประเมิน ซึงคิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ

2 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 0.8 ลา้นบาท ปัจจุบนัหนังสืออทุธรณ์ดงักล่าวยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณา

ของศาลทีมีอาํนาจพิจารณาคดีเกียวกบัภาษี

ในปี 2563 บริษทัย่อยในประเทศอินเดียไดถู้กหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศอินเดียประเมินภาษีขายสําหรับ

ปี 2554 - 2555 รวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 88.4 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 35.4 ลา้นบาท (รวมดอกเบีย)

โดยปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยไดย้ืนอุทธรณ์เพือขอยกเลิกการประเมินและหนงัสืออุทธรณ์ดงักล่าว

ยงัอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลทีมีอาํนาจพิจารณาคดีเกียวกบัภาษี

ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัย่อยในประเทศอินเดียได้ถูกหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศอินเดียประเมิน

ภาษีขายสาํหรับปี 2559 - 2560 รวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 38.3 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 16.1 ลา้นบาท

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยอยู่ระหว่างยืนอุทธรณ์เพือขอยกเลิกการประเมินดงักล่าว

ทงันี ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยเชือว่าจะสามารถอุทธรณ์เพือขอยกเลิกการประเมินดงักลา่วไดแ้ละจะไม่

เกิดผลเสียหายต่อบริษัทย่อยอย่างเป็นสาระสําคญั ดงันัน บริษัทย่อยจึงมิได้บันทึกสํารองสําหรับการ

ประเมินภาษีดงักล่าวไวใ้นบญัชี

28. เครืองมือทางการเงิน

28.1 มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน

เนืองจากเครืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสันหรือมีอัตราดอกเบีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบยีในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินใกลเ้คียง

กบัมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
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28.2 ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนีสินทีวัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมโดยแยกแสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม ดงันี

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564

ระดบั 1 ระดบั 2 รวม

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในตราสารทุนทีวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 3 - 3

เงินลงทุนในตราสารทุนทีวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 32 - 32

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - 5 5

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563

ระดบั 1 ระดบั 2 รวม

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในตราสารทุนทีวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 2 - 2

เงินลงทุนในตราสารทุนทีวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 12 - 12

หนีสินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ 4 - 4

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - 6 6
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(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564

ระดบั 1 ระดบั 2 รวม

สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในตราสารทุนทีวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 32 - 32

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - 5 5

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563

ระดบั 1 ระดบั 2 รวม

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในตราสารทุนทีวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 12 - 12

หนีสินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ 4 - 4

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - 6 6

ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม

28.3 ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน

กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงันี

(หน่วย: ลา้น)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หนีสินทางการเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หนีสินทางการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

เหรียญสหรัฐอเมริกา 11 12 28 23 32 33 22 13

ยูโร - - - - 11 9 - -

ปอนด์สเตอร์ลิง - - - - 8 10 - -
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สกุลเงิน อตัราแลกเปลียนเฉลีย ณ วนัที

30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 32.00 29.99

ยูโร 44.32 40.56

ปอนด์สเตอร์ลิง 38.09 36.82

รูเปียอินโดนีเซีย 0.0022 0.0021

นอกจากนี กลุ่มบริษทัยงัมีความเสียงจากการทีมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ ซึงกลุ่มบริษทั

ไม่ไดท้าํสัญญาป้องกนัความเสียงไว้

29. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล

งบการเงินระหว่างกาลนีไดร้ับอนุมตัิให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมือวนัที 13 สิงหาคม 2564


