
 

 

 

บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุน                                     
เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 
และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล
แบบยอ่ของบริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหาร
ของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

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 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 1.5 เน่ืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์                                          
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลส าหรับงวด                                      
สามเดือนและเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 โดยเลือกน ามาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางการบญัชีส าหรับเร่ือง เลือกท่ีจะไม่น าการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่าเน่ืองจากสถานการณ์การ                                             
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มาถือเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า มาถือปฏิบติั 

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีขา้งตน้แต่อยา่งใด 

ศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 12 พฤศจิกายน 2564 



บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 361,853              443,484              142,198              185,953              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 3 496,930              391,065              501,779              400,488              
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                          14,810                -                          -                          
สินคา้คงเหลือ 4 1,746,775           1,532,008           1,129,150           775,651              
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 12,888                9,171                  9,456                  -                          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 46,138                39,703                19,077                13,187                
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,664,584           2,430,241           1,801,660           1,375,279           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 5 32,216                32,121                26,848                26,752                
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 6 24,946                21,266                16,717                12,009                
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 7 -                          -                          538,509              551,884              
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 8 11,017                11,761                -                          -                          
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 10 586,711              586,966              577,552              577,552              
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 655,306              721,993              458,141              469,358              
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 61,432                63,132                57,995                59,467                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 106,967              160,803              90,517                144,125              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 7,423                  12,649                363                     368                     
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,486,018           1,610,691           1,766,642           1,841,515           
รวมสินทรัพย์ 4,150,602           4,040,932           3,568,302           3,216,794           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงิน 12 419,238              319,000              415,000              319,000              
ตัว๋แลกเงิน 13 -                          49,606                -                          -                          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2, 14 1,070,570           813,565              798,517              495,653              
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          592                     -                          -                          
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
   - เงินกูย้มืระยะยาวท่ีปรับโครงสร้างหน้ี -                          1,260                  -                          -                          
   - เงินกูย้มืระยะยาว 15 78,158                142,787              45,000                67,500                
   - หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 16 -                          34,465                -                          34,465                
   - สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ 16 -                          3,889                  -                          3,889                  
   - หน้ีสินตามสญัญาเช่า 17 24,957                31,520                -                          -                          
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน -                          5,729                  -                          5,729                  
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 93                       98                       -                          -                          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 81,474                61,263                32,514                11,043                
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,674,490           1,463,774           1,291,031           937,279              
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
   - เงินกูย้มืระยะยาวท่ีปรับโครงสร้างหน้ี -                          21,028                -                          -                          
   - เงินกูย้มืระยะยาว 15 24,731                8,171                  -                          -                          
   - หน้ีสินตามสญัญาเช่า 17 79,582                129,407              -                          -                          
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18 301,874              289,691              285,039              272,692              
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,309                  4,683                  -                          -                          
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 409,496              452,980              285,039              272,692              
รวมหนีสิ้น 2,083,986           1,916,754           1,576,070           1,209,971           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทนุเรือนหุ้น 20
   ทนุจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 634,769,950 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 634,770              634,770              634,770              634,770              
   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้
      หุ้นสามญั 539,026,606 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท
      (31 ธนัวาคม 2563: หุ้นสามญั 491,155,940 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท) 539,027              491,156              539,027              491,156              
ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 817,979              817,979              817,979              817,979              
ส่วนเกินทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 3,669                  3,127                  3,669                  3,127                  
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 54,418                54,418                43,418                43,418                
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 776,166              787,845              669,401              737,113              
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (73,484)               25,037                (81,262)               (85,970)               
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2,117,775           2,179,562           1,992,232           2,006,823           
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (51,159)               (55,384)               -                          -                          
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,066,616           2,124,178           1,992,232           2,006,823           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,150,602           4,040,932           3,568,302           3,216,794           

-                          -                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
รายได้

รายไดจ้ากการขาย 21 834,951           619,730           721,028           487,794           
รายไดอ่ื้น
   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 46,139            65,834            -                      7,244              
   อ่ืน ๆ 7,840              9,892              7,251              10,402            
รวมรายได้ 888,930           695,456           728,279           505,440           
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 606,806           457,390           540,311           394,565           
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 49,439            71,880            11,646            11,327            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 88,831            84,641            63,559            62,293            
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยท์างการเงิน 20,097            1,313              5,692              219,071           
ค่าใชจ่้ายอ่ืน
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                      -                      2,279              -                      
รวมค่าใช้จ่าย 765,173           615,224           623,487           687,256           
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 123,757           80,232            104,792           (181,816)         
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 376                 363                 -                      -                      
รายไดท้างการเงิน 5,199              1,340              97                   -                      
ตน้ทุนทางการเงิน (8,732)             (10,779)           (4,833)             (5,234)             
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 120,600           71,156            100,056           (187,050)         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 (34,898)           (16,595)           (35,237)           (15,993)           
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 85,702            54,561            64,819            (203,043)         

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ขาดทุน) 85,374            55,857            64,819            (203,043)         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) 328                 (1,296)             

85,702            54,561            
ก าไรต่อหุ้น 23 -                  -                  
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.1546            0.1099            0.1174            (0.3995)           
ก าไรต่อหุ้นปรับลด
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.1546            0.1001            -                      -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 85,702            54,561            64,819            (203,043)         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (40,298)           (80,629)           -                      -                      
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (40,298)           (80,629)           -                      -                      

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ย
   มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (14,965)           (1,077)             (14,965)           (1,077)             
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไร
   หรือขาดทุนในภายหลงั (14,965)           (1,077)             (14,965)           (1,077)             
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับงวด (55,263)           (81,706)           (14,965)           (1,077)             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 30,439            (27,145)           49,854            (204,120)         

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ขาดทุน) 33,255            (21,312)           49,854            (204,120)         

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) (2,816)             (5,833)             
30,439            (27,145)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุน (ต่อ)

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
รายได้

รายไดจ้ากการขาย 21 1,883,379        1,686,710        1,570,661        1,346,976        
รายไดอ่ื้น
   ก  าไรจากอตัราแลกปล่ียน 115,912           57,965            7,159              326                 
   อ่ืน ๆ 24,111            21,081            25,656            22,677            
รวมรายได้ 2,023,402        1,765,756        1,603,476        1,369,979        
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 1,437,500        1,334,947        1,298,469        1,140,665        
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 175,020           212,479           33,927            38,957            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 257,790           258,633           169,837           166,248           
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยท์างการเงิน 24,778            15,735            47,276            252,056           
รวมค่าใช้จ่าย 1,895,088        1,821,794        1,549,509        1,597,926        
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 128,314           (56,038)           53,967            (227,947)         
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (744)                875                 -                      -                      
รายไดท้างการเงิน 28,419            4,466              182                 716                 
ตน้ทุนทางการเงิน (28,207)           (41,898)           (14,013)           (21,828)           
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 127,782           (92,595)           40,136            (249,059)         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 (53,960)           (18,230)           (53,946)           (17,648)           
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 73,822            (110,825)         (13,810)           (266,707)         

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ขาดทุน) 79,397            (97,438)           (13,810)           (266,707)         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) (5,575)             (13,387)           

73,822            (110,825)         
ก าไรต่อหุ้น 23 -                  -                  
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.1454            (0.1934)           (0.0253)           (0.5293)           
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 73,822            (110,825)         (13,810)           (266,707)         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (110,125)         (68,179)           -                      -                      
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (110,125)         (68,179)           -                      -                      

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ย
   มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 4,708              (6,925)             4,708              (6,925)             
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                      (236)                -                      -                      
หกั: ผลกระทบภาษีเงินได้ -                      59                   -                      -                      
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไร
   หรือขาดทุนในภายหลงั 4,708              (7,102)             4,708              (6,925)             
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับงวด (105,417)         (75,281)           4,708              (6,925)             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (31,595)           (186,106)         (9,102)             (273,632)         

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ขาดทุน) (19,124)           (166,585)         (9,102)             (273,632)         

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) (12,471)           (19,521)           
(31,595)           (186,106)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 127,782           (92,595)           40,136            (249,059)         
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 64,705            73,404            28,467            30,065            
   ตดัจ  าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 528                 55                   62                   48                   
   ตดัจ  าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 199                 -                      199                 -                      
   ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (โอนกลบั) (4,451)             22,107            9,787              251,685           
   ตดัจ  าหน่ายสินทรัพยอ่ื์น 2,662              -                      2,662              -                      
   รายการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (39,703)           3,741              (5,448)             (845)                
   ส่วนแบ่งขาดทุน (ก าไร) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 744                 (875)                -                      -                      
   ผลขาดทุน (ก าไร) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน (224)                1,301              -                      -                      
   ก  าไรจากการเปล่ียนแปลงสญัญา (3,322)             (161)                -                      -                      
   ก  าไรจากการจ าหน่ายเคร่ืองจกัร (80)                  -                      (80)                  -                      
   ค่าใชจ่้ายส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 15,646            15,741            13,921            13,926            
   ก  าไรจากการไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (3,354)             -                      (3,354)             -                      
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 63,715            13,355            55,352            3,529              
   ขาดทุน (ก าไร) จากการประเมินมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์
      ทางการเงินท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (15,185)           1,591              (15,185)           1,591              
   ตดัจ  าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินของเงินกูย้มืระยะยาว 141                 203                 -                      -                      
   ตดัจ  าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ -                      577                 -                      577                 
   การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 542                 900                 542                 900                 
   รายไดท้างการเงิน (1,215)             (4,466)             (182)                (716)                
   ตน้ทุนทางการเงิน 22,032            30,905            12,409            16,029            
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 231,162           65,783            139,288           67,730            
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (98,109)           (12,765)           (185,935)         (108,019)         
   สินคา้คงเหลือ (215,444)         (122,458)         (348,052)         (170,394)         
   สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 5,963              (76)                  -                      -                      
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (10,455)           4,355              (8,551)             4,617              
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,159              49                   5                     -                      
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 201,756           272,291           323,100           139,473           
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 24,675            14,425            21,470            6,833              
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,852)             (3,406)             (1,574)             (3,263)             
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (3,770)             34                   -                      -                      
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 139,085           218,232           (60,249)           (63,023)           
   จ่ายดอกเบ้ีย (16,105)           (22,548)           (13,140)           (15,047)           
   จ่ายภาษีเงินได้ (551)                (21,306)           (338)                (20,869)           
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 122,429           174,378           (73,727)           (98,939)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (95)                  (269)                (96)                  (269)                
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย -                      -                      29,050            -                      
เงินสดจ่ายจากการเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ย -                      -                      (15,675)           -                      
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (23,614)           (12,854)           (14,297)           (3,819)             
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (3,194)             (3,783)             (1,742)             (3,115)             
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเคร่ืองจกัร 80                   -                      80                   -                      
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรม
   ผา่นก าไรหรือขาดทุน -                      (3,415)             -                      -                      
เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 3,529              2,198              183                 5,391              
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (23,294)           (18,123)           (2,497)             (1,812)             
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 101,299           (105,799)         96,000            (46,800)           
เงินสดรับจากตัว๋แลกเงิน -                      48,480            -                      -                      
ช าระคืนตัว๋แลกเงิน (50,000)           (50,000)           -                      -                      
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (35,000)           -                      (35,000)           -                      
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                      4,359              -                      -                      
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (48,662)           (16,899)           (22,500)           (7,500)             
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 47,871            24,314            47,871            24,314            
ช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (25,027)           (28,315)           -                      (275)                
เงินสดจ่ายเงินปันผล (53,902)           -                      (53,902)           -                      
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (63,421)           (123,860)         32,469            (30,261)           
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิที่เป็นเงนิตราต่างประเทศลดลง (117,345)         (69,527)           -                      -                      
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (81,631)           (37,132)           (43,755)           (131,012)         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 443,484           547,748           185,953           388,392           
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 361,853           510,616           142,198           257,380           

-                      -                      
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   โอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นทุนท่ีออกและช าระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั -                      4,287              -                      4,287

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ผลต่างจากการ ส่วนต ่ากว่าทนุจาก รวม ส่วนของ
ทนุเรือนหุน้ ส่วนต ่ากว่าทนุจาก จดัสรรแลว้ - แปลงค่างบการเงิน การเปล่ียนแปลงมูลค่า องคป์ระกอบอ่ืน รวม ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี รวม
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทนุจากการจ่าย การเปล่ียนแปลงสดัส่วน ส ารองตาม ท่ีเป็นเงินตรา ตราสารทนุท่ีก าหนดให้ ของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่มีอ  านาจควบคุม ส่วนของ
ช าระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ของบริษทัฯ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 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                 
ขาดทนุส าหรับงวด -                                -                                -                                -                                           -                                (97,438)                     -                                -                                    -                              (97,438)                     (13,387)                     (110,825)                   
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                -                                -                                -                                           -                                (98)                            (62,124)                     (6,925)                           (69,049)                   (69,147)                     (6,134)                       (75,281)                     
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                -                                -                                -                                           -                                (97,536)                     (62,124)                     (6,925)                           (69,049)                   (166,585)                   (19,521)                     (186,106)                   
ออกหุน้สามญัเพ่ิมจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
   ท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (หมายเหตุ 20) 24,314                      -                                -                                -                                           -                                -                                -                                -                                    -                              24,314                      -                                24,314                      
โอนหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นทนุท่ีออกและช าระแลว้
    และส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั (หมายเหตุ 20) 4,446                        (159)                          -                                -                                           -                                -                                -                                -                                    -                              4,287                        -                                4,287                        
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                                -                                900                           -                                           -                                -                                -                                -                                    -                              900                           -                                900                           
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 491,156                    817,979                    2,906                        (58,428)                                54,418                      844,016                    118,758                    (89,961)                         28,797                     2,180,844                 (205,988)                   1,974,856                 

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                 
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวด -                                -                                -                                -                                           -                                79,397                      -                                -                                    -                              79,397                      (5,575)                       73,822                      
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                -                                -                                -                                           -                                -                                (103,229)                   4,708                             (98,521)                   (98,521)                     (6,896)                       (105,417)                   
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                -                                -                                -                                           -                                79,397                      (103,229)                   4,708                             (98,521)                   (19,124)                     (12,471)                     (31,595)                     
ออกหุน้สามญัเพ่ิมจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
   ท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (หมายเหตุ 20) 47,871                      -                                -                                -                                           -                                -                                -                                -                                    -                              47,871                      -                                47,871                      
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                                -                                542                           -                                           -                                -                                -                                -                                    -                              542                           -                                542                           
ลดลงจากการลดทนุของบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 7) -                                -                                -                                -                                           -                                -                                -                                -                                    -                              -                                (5,950)                       (5,950)                       
ผลกระทบจากการสูญเสียอ านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย -                                -                                -                                -                                           -                                (37,174)                     -                                -                                    -                              (37,174)                     22,646                      (14,528)                     
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                                -                                -                                -                                           -                                (53,902)                     -                                -                                    -                              (53,902)                     -                                (53,902)                     
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 539,027                    817,979                    3,669                        -                                           54,418                      776,166                    7,778                        (81,262)                         (73,484)                   2,117,775                 (51,159)                     2,066,616                 

-                                
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

ก าไรสะสม

บริษทั แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ



องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการ

เปล่ียนแปลงมลูคา่ตราสารทุน
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจากการจ่าย จดัสรรแลว้ - ท่ีก  าหนดให้วดัมลูคา่ดว้ย รวมส่วนของ

ท่ีออกและช าระแลว้ มลูคา่หุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร มลูคา่ยติุธรรม ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 462,396                           818,138                           2,006                               43,418                           1,011,024                      (83,036)                                                2,253,946                
ขาดทุนส าหรับงวด -                                       -                                       -                                       -                                     (266,707)                        -                                                           (266,707)                  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                       -                                       -                                       -                                     -                                     (6,925)                                                  (6,925)                      
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                                       -                                       -                                       -                                     (266,707)                        (6,925)                                                  (273,632)                  
ออกหุน้สามญัเพ่ิมจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
   ท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (หมายเหตุ 20) 24,314                             -                                       -                                       -                                     -                                     -                                                           24,314                     
โอนหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นทุนท่ีออกและช าระแลว้
   และส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั (หมายเหตุ 20) 4,446                               (159)                                 -                                       -                                     -                                     -                                                           4,287                       
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                                       -                                       900                                  -                                     -                                     -                                                           900                          
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 491,156                           817,979                           2,906                               43,418                           744,317                         (89,961)                                                2,009,815                

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 491,156                           817,979                           3,127                               43,418                           737,113                         (85,970)                                                2,006,823                
ขาดทุนส าหรับงวด -                                       -                                       -                                       -                                     (13,810)                          -                                                           (13,810)                    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                       -                                       -                                       -                                     -                                     4,708                                                    4,708                       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                                       -                                       -                                       -                                     (13,810)                          4,708                                                    (9,102)                      
ออกหุน้สามญัเพ่ิมจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
   ท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (หมายเหตุ 20) 47,871                             -                                       -                                       -                                     -                                     -                                                           47,871                     
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                                       -                                       542                                  -                                     -                                     -                                                           542                          
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                                       -                                       -                                       -                                     (53,902)                          -                                                           (53,902)                    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 539,027                           817,979                           3,669                               43,418                           669,401                         (81,262)                                                1,992,232                

-                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ก าไรสะสม

บริษทั แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จ  ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ การผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองประดบั โดยมีท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียน                                  
อยู่ท่ี 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีโรงงานตั้งอยูท่ี่จงัหวดั
กรุงเทพมหานครและจงัหวดันครราชสีมา 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อกิจกรรมทาง
ธุรกิจของกลุ่มบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการจดัจ าหน่ายสินคา้ ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะ
การเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ตลอดจนการด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามขอ้ก าหนดใน
สัญญากู้ยืมเงิน ในปัจจุบนัและในอนาคตของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัมีการติดตามความ
คืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณ
การหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจใน
ประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

1.3 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  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.4 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของกลุ่มบริษัท และได้จัดท าข้ึนโดย                               
ใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ
การใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษทั  

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไดมี้การเลือกถือปฏิบติัตามขอ้ผอ่นปรนเก่ียวกบัการยนิยอมลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสถานการณ์ COVID-19 ตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญา
เช่า ซ่ึงท าให้กิจการไม่จ  าเป็นตอ้งประเมินวา่การยินยอมการลดค่าเช่าเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า
หรือไม่ ทั้ งน้ี ข้อผ่อนปรนดังกล่าวให้ใช้กับกรณีการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเกิดจากผลโดยตรงของ
สถานการณ์ COVID-19 และตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขทุกขอ้อนัไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระ
ตามสัญญาเช่าท าใหส่ิ้งตอบแทนส าหรับสัญญาเช่าหลงัปรับปรุงมีจ านวนเกือบเท่าเดิมหรือนอ้ยกวา่ส่ิง
ตอบแทนส าหรับสัญญาเช่าก่อนการเปล่ียนแปลงนั้น การลดลงใด ๆ ของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า
กระทบเพียงการจ่ายช าระซ่ึงเดิมครบก าหนดในหรือก่อนวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น และไม่มีการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัเก่ียวกบัเง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนของสัญญาเช่า 

กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามขอ้ผอ่นปรนดงักล่าวกบัการยนิยอมลดค่าเช่าทั้งหมดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไข
ขา้งตน้ และไดรั้บรู้ผลกระทบจากการปฏิบติัตามขอ้ผอ่นปรนดงักล่าวในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวด
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เป็นจ านวน 2.6 ลา้นบาท และ 5.9 ลา้นบาท
ตามล าดบั (เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี) ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเกิดข้ึนจาก
การยนิยอมลดค่าเช่า ทั้งน้ี ไม่มีผลกระทบต่อก าไรสะสมตน้งวด 
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธี
ปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติั
หรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

1.6 นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน                               
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

2. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2564 2563 2564 2563  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 27 137 ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงกบัท่ี 

กิจการคิดกบัลูกคา้รายอ่ืน 
ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ - - 8 98 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้ย้มื - - - 19 ตามสญัญาเงินกู ้
รายไดค้่าธรรมเนียมการค ้าประกนั - - 2 2 อตัราร้อยละ 1 ต่อปี 
ค่าบริการรับ - - 1 2 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการจ่าย - - 1 - เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ซ้ือวตัถุดิบ 67 57 67 57 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
ค่าบริการรับ 1 1 1 1 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2564 2563 2564 2563  
รายการธุรกิจกบักรรมการของบริษทัฯ/                        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

     

ขายสินคา้ 6 - 5 - ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงกบัท่ี
กิจการคิดกบัลูกคา้รายอ่ืน 

ซ้ือสินคา้ 8 - - - ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้ย้มื - 1 - - ตามสญัญาเงินกู ้
ค่าบริการรับ - 1 1 - เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2564 2563 2564 2563  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 173 366 ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงกบัท่ี 

กิจการคิดกบัลูกคา้รายอ่ืน 
ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ - - 115 201 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้ย้มื - - - 19 ตามสญัญาเงินกู ้
รายไดค้่าธรรมเนียมการค ้าประกนั - - 4 4 อตัราร้อยละ 1 ต่อปี 
ค่าบริการรับ - - 4 5 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการจ่าย - - 1 1 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ซ้ือวตัถุดิบ 135 84 135 84 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
ค่าบริการรับ 1 1 1 1 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบักรรมการของบริษทัฯ/                        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

     

ขายสินคา้ 8 17 7 17 ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงกบัท่ี
กิจการคิดกบัลูกคา้รายอ่ืน 

ซ้ือสินคา้ 18 12 - 6 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้ย้มื - 3 - - ตามสญัญาเงินกู ้
ค่าบริการรับ 1 2 1 1 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563                     
มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2564 
31 ธนัวาคม     

2563 
30 กนัยายน 

2564 
31 ธนัวาคม     

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลกูหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย - - 703 645 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 57 50 56 49 
รวม 57 50 759 694 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน            (57) (50) (695) (583) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ - - 64 111 

     
ลกูหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย - - 66 57 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 3 3 3 2 
กรรมการของบริษทัยอ่ย/บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14 12 14 12 
รวม 17 15 83 71 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน             (2) (2) (66) (54) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 15 13 17 17 

     
ดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย - - 7 10 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) - 3 - - 
รวม - 3 7 10 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน            - - (7) (10) 

รวมดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ - 3 - - 

     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หมายเหตุ 14)     
บริษทัยอ่ย - - 36 38 
บริษทัร่วม 2 - 2 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 2 5 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 5 38 38 
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เงินให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ               
31 ธนัวาคม 2563 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 กนัยายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 29 42 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) - 15 - - 
รวม - 15 29 42 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน - - (29) (42) 
รวมเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - 15 - - 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

  (ตรวจสอบแลว้) 
เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย   
เงินให้กูย้ืมระยะยาว 548 496 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน          (548) (496) 

รวมเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - - 
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ในระหวา่งงวด เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 
เพ่ิมข้ึน               

ระหวา่งงวด 
ลดลง              

ระหวา่งงวด 

ก าไรท่ียงั 
ไม่เกิดข้ึนจริง 

จากการแปลงค่า
อตัราแลกเปล่ียน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี                       

30 กนัยายน 2564 

H.GRINGOIRE s.a.r.l. บริษทัยอ่ย 27 - - 2 29 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน  27 - - 2 29 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึง (H.GRINGOIRE s.a.r.l.) เป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มี
หลกัประกนั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้ นและดอกเบ้ียค้างรับท่ีให้แก่บริษทัย่อยดังกล่าว                 
ทั้งจ  านวน เน่ืองจากมีความไม่แน่นอนท่ีจะไดรั้บคืน 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2563 
เพ่ิมข้ึน               

ระหวา่งงวด 
ลดลง              

ระหวา่งงวด 

ก าไรท่ียงั 
ไม่เกิดข้ึนจริง  

จากการแปลงค่า
อตัราแลกเปล่ียน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี                      

30 กนัยายน 2564 

Pranda UK Ltd. บริษทัยอ่ย 311 - - 39 350 
H. GRINGOIRE s.a.r.l. บริษทัยอ่ย 185 - - 13 198 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาว  496 - - 52 548 

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

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 12.1 8.0 8.8 6.2 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 0.4 0.1 0.3    - 
รวม 12.5 8.1 9.1 6.2 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 31.7 26.5 20.8 18.1 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1.0 0.2 0.8 - 
รวม 32.7 26.7 21.6 18.1 

ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษัทฯมีภาระจากการค ้ าประกันให้กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                                                 
งบการเงินขอ้ 26.2.1 

ขอ้มูลเพิ่มเติม 

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั พรีม่าโกลด ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (“PMG”)) 
มีเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ PT Pranda Marketing Indonesia (“PMI”) เป็นจ านวนเงิน 2 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี เงินให้กู้ยืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนเม่ือครบ 10 ปี 
(ครบก าหนดปี 2564 และ 2568) และค ้าประกนัโดยใบหุน้บางส่วนของบริษทัดงักล่าว ซ่ึงภายใตส้ัญญาเงิน
ใหกู้ย้มืไดก้  าหนดให ้PMG มีสิทธิเลือกท่ีจะให ้PMI ช าระเงินกูคื้นดว้ยเงินสดหรือให้สิทธิ PMG แปลงเงิน
ใหกู้ย้มืบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นหุน้ทุนท่ีออกใหม่ของบริษทัดงักล่าว แต่ไม่เกินร้อยละ 55 ของจ านวนหุ้น
ทั้งหมด โดยก าหนดอตัราแปลงสภาพเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทัดงักล่าว และ PMG ไดท้  า
ขอ้ตกลงกบัผูถื้อหุ้นของ PMI โดยตกลงให้ PMG มีอ านาจในการควบคุมการก าหนดนโยบายทางการเงิน
และ                    การด าเนินงานของ PMI โดยผา่นทางคณะกรรมการส่วนใหญ่ของบริษทัดงักล่าว รวมถึงมี
อ านาจในการออกเสียงและส่วนไดเ้สียในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 55 ตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 ดงันั้นบริษทัฯ
จึงถือวา่บริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั 

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ PMG ไดมี้มติอนุมติัให้ถอนอ านาจควบคุม                           
ในบริษทั PMI ตั้งแต่วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2564 โดย PMG ไดท้  าสัญญาหกักลบเงินกูย้ืมรวมถึงดอกเบ้ียคา้งรับ
จาก PMI ทั้งจ  านวนกบัสินคา้คงเหลือของแบรนด์พรีม่าจ านวนประมาณ 3 ลา้นบาท โดย PMG ไดรั้บโอน
ความเป็นเจา้ของในสินคา้คงเหลือจาก PMI เรียบร้อยแลว้ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท( 
 ณ วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2564 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว  63,770 
บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ 36,357 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (85,257) 
รวมเงินใหกู้ย้ืมระยะยาว - สุทธิ 14,870 
หกั: สินคา้คงเหลือ (3,119) 
ผลกระทบจากการสูญเสียอ านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย 11,751 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

9 

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
30 กนัยายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 2,335 3,054 11,104 32,258 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 1,743 37 11,287 39,193 
   3 - 6 เดือน 243 49 20,387 21,313 
   6 - 12 เดือน 244 2,184 76,998 59,258 
   มากกวา่ 12 เดือน 52,873 44,725 639,286 542,288 
รวม 57,438 50,049 759,062 694,310 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (57,136) (49,735) (694,719) (582,879) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 
(หมายเหตุ 2) 302 314 64,343 111,431 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 407,000 238,489 356,007 171,348 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 77,405 137,743 69,952 109,691 
   3 - 6 เดือน 589 5,200 97 690 
   6 - 12 เดือน 11,959 10,106 10,373 2,568 
   มากกวา่ 12 เดือน 17,949 22,992 14,894 20,072 
รวม 514,902 414,530 451,323 304,369 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (34,089) (41,400) (30,858) (32,931) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 480,813 373,130 420,465 271,438 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 481,115 373,444 484,808 382,869 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 16,713 14,801 82,695 71,174 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,712 3,058 334 316 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - 3,167 7,301 10,416 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5,680 1,029 5,668 997 
รายไดค้า้งรับ 118 - 118 - 
รวม 25,223 22,055 96,116 82,903 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (9,408) (4,434) (79,145) (65,284) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 15,815 17,621 16,971 17,619 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 496,930 391,065 501,779 400,488 
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4. รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลอืให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รับ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับส าหรับ      
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 218,229 177,068 
บวก: รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็น                     

มลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 2,088 - 
หกั:   กลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ                                  

ใหเ้ป็นมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (41,791) (5,448) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 178,526 171,620 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯไดจ้  าน าสินคา้คงเหลือส่วนใหญ่ของบริษทัฯเพื่อเป็นหลกัประกนั                              
วงเงินสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย์จ  านวน 477 ล้านบาท นอกจากน้ีบริษัทย่อยในประเทศแห่งหน่ึง                                             
(บริษทั พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั) ได้จ  าน าสินคา้คงเหลือมูลค่า 219 ลา้นบาท เพื่อเป็น
หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย ์ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 และ
ขอ้ 15 

5. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระค า้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ีเป็นเงินฝากธนาคารของบริษทัฯ ท่ีน าไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือกบัธนาคาร และเงินฝาก
ของบริษทัยอ่ย (บริษทั แพรนดา้ ลอดจ้ิง จ  ากดั) ท่ีน าไปค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และหนงัสือ
ค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัยอ่ยเพื่อวตัถุประสงคใ์นการค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 
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6. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอื่น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 กนัยายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย     
เงินมดัจ า 8,229 9,257 - - 
รวมตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน 
    ตดัจ าหน่าย - สุทธิ 8,229 9,257 - - 
ตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     

ตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน 16,717 12,009 16,717 12,009 
รวมตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  16,717 

 
12,009 16,717 

 
12,009 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 24,946 21,266 16,717 12,009 

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
บริษทั ราคาทุน 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 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 ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 200,000 200,000 

บริษทั คริสตอลไลน ์จ ากดั 96,000 96,000 

บริษทั แพรนดา้ ลอดจ้ิง จ ากดั 12,075 41,125 

Pranda Jewelry Private Limited 213,439 213,439 

รวม 1,079,048 1,092,423 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (540,539) (540,539) 

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

เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2564 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินเพิ่มทุน จ านวน 0.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 
15.7 ล้านบาท ให้กบับริษทัย่อย Pranda Vietnam Co., Ltd ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออก 
และจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัย่อยดงักล่าว ซ่ึงไดอ้นุมติั จด
ทะเบียนเพิ่มทุนเม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2563 

บริษัทย่อย คริสตอลไลน์ จ ากัด 

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยในประเทศ คริสตอลไลน์ จ ากดั มีมติ
อนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนลงจ านวน 70 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 100 ลา้นบาท เป็น 30 
ลา้นบาท โดยการลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากเดิมมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 30 บาท เพื่อชดเชย
ขาดทุนสะสม โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดด้ าเนินการจดทะเบียนลดทุนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564 

บริษัทย่อย แพรนด้า ลอดจิง้ จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยในประเทศ แพรนดา้ ลอดจ้ิง จ  ากดั 
ได้มีมติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนลง จ านวน 35 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท (หุ้นสามญั
จ านวน 5 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) เป็น 15 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจ านวน 1.5 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 10 บาท) โดยบริษทัย่อยดงักล่าวไดด้ าเนินการจดทะเบียนลดทุนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2564 

บริษัทย่อย Pranda Jewelry Private Limited 

เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยในประเทศอินเดีย Pranda Jewelry Private Limited ไดอ้อกและเสนอ
ขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ (Fully Compulsorily Convertible Debentures) ชนิดไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั
จ านวน 34,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 รูปีอินเดีย มูลค่ารวม 340 ลา้นรูปีอินเดีย ให้กบับริษทัฯ โดย
หุน้กูด้งักล่าวทั้งหมดจะถูกแปลงสภาพเป็นหุน้ทุนท่ีช าระเตม็มูลค่าแลว้ของบริษทัยอ่ย เม่ือครบก าหนด 5 ปี
นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ทั้งน้ี อตัราการแปลงสภาพหุ้นกูเ้ป็นหุ้นทุนจะถูกค านวณ ณ วนัท่ีท าการ
แปลงสภาพตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศอินเดีย 

ภายใตส้ัญญาหุ้นกูด้งักล่าว ก าหนดให้บริษทัย่อยจ่ายช าระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
7.5 ต่อปี นอกจากน้ี ภายใตส้ัญญาหุ้นกูด้งักล่าวไดก้ าหนดเง่ือนไขให้บริษทัย่อยมีสิทธิซ้ือหุ้นทุนจากการ
แปลงสภาพคืนจากบริษัทฯ ในวนัท่ีหรือภายหลังจากวนัท่ีมีการแปลงสภาพ และในกรณีท่ีบริษทัย่อย
ดงักล่าวไม่สามารถซ้ือหุ้นทุนจากการแปลงสภาพคืนจากบริษทัฯได ้บริษทัฯจะเสนอขายหุ้นทุนจากการ
แปลงสภาพส่วนหน่ึงให้แก่ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยของบริษทัย่อยเพื่อให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯและ           
ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่เปล่ียนแปลง 
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ทั้งน้ี บริษทัฯไดบ้นัทึกรายการดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เน่ืองจากเง่ือนไขของหุ้นดงักล่าวบงัคบั
ใหผู้ล้งทุนตอ้งใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้เม่ือครบก าหนดแปลงสภาพ 

8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

บริษทั เงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั เคแซด-แพรนดา้ จ  ากดั   
- ราคาทุน 3,600 3,600 
- ส่วนแบ่งก าไรสะสม 7,417 8,161 
รวมมูลค่าตามบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สีย 11,017 11,761 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ราคาทุน 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
ของเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวธีิราคาทุน - สุทธิ 

 30 กนัยายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 กนัยายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 กนัยายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั เคแซด-แพรนดา้ จ ากดั 3,600 3,600 (3,600) (3,600) - - 

ส่วนแบ่งผลก าไรจากการลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนรวม ค านวณจากงบการเงินท่ีจดัท าข้ึน
โดยฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมโดยยงัไม่ไดผ้่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วม อย่างไรก็ตาม 
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่างบการเงินดังกล่าวไม่มีความแตกต่างอย่างเป็นสาระส าคัญหากได้ถูก                     
สอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วม 

9. ลูกหนีอ้ืน่ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
  (ตรวจสอบแลว้) 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 46,595 46,595 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน                               (46,595) (46,595) 
ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ - - 

10. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 586,966 577,552 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (255) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 586,711 577,552 

บริษทัฯไดน้ าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษทัฯและของบริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั 
แพรนดา้ ลอดจ้ิง จ  ากดั) มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 จ านวนประมาณ 586 ลา้นบาท                                  
(31 ธันวาคม 2563: 587 ล้านบาท) ไปจดจ านองเพื่อค ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัฯไดรั้บจากธนาคาร
พาณิชย ์(เฉพาะบริษทัฯ: 577 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 577 ลา้นบาท)) 

11. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 721,993 469,358 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 25,937 14,297 
รายการปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า - มลูค่าสุทธิ                     

ตามบญัชี ณ วนัท่ีเปล่ียนแปลงสญัญา (34,616) - 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีตดัจ าหน่าย (528) (62) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (60,616) (25,452) 
ผลกระทบจากการสูญเสียอ านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (3,336) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 6,472 - 
มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 655,306 458,141 
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 กลุ่มบริษทัไดน้ าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 จ านวนประมาณ 
388 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 398 ล้านบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคารพาณิชย ์
(เฉพาะบริษทัฯ: 338 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 350 ลา้นบาท)) 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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12. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 9.10 - 4,238 - - - 
เงินกูย้มืระยะส้ันจาก                       
สถาบนัการเงิน 

 
2.50 - 2.75 

 
2.50 - 2.75 415,000 319,000 415,000 319,000 

รวม   419,238 319,000 415,000 319,000 

 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯค ้าประกนัโดยสินคา้คงเหลือส่วนใหญ่ของบริษทัฯ การ
จ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและค ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั) ค ้าประกนัโดยบริษทัฯและสินคา้คงเหลือบางส่วนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีของบริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั แพรนด้า ลอดจ้ิง จ  ากัด) มีหลกัทรัพย ์                                   
ค  ้าประกนัเป็นเงินฝากประจ ากบัธนาคาร 

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึง (Pranda Jewelry Private Limited) ไดท้  าสัญญาวงเงินเบิกเกินบญัชีกบั
สถาบนัการเงิน โดยมีวงเงิน 21 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 9.45 ลา้นบาท วงเงินดงักล่าวค ้าประกนัโดย
การจ านองอาคารของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 11 

13. ตั๋วแลกเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 49,606 
บวก: ตดัจ าหน่ายดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ 394 
หกั: จ่ายช าระคืน (50,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 - 
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14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 กนัยายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หมายเหตุ 2) 4,356 5,300 37,508 37,881 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 990,549 740,031 723,416 430,474 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 8,641 7,252 2,651 2,166 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 67,024 60,982 34,942 25,132 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,070,570 813,565 798,517 495,653 

15. เงินกู้ยมืระยะยาว 

 ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะยาว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 กนัยายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินกูย้ืมระยะยาว  103,220 151,431 45,000 67,500 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ าหน่าย (331) (473) - - 

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากค่าธรรมเนียม             
ทางการเงินรอตดัจ าหน่าย 102,889 150,958 45,000 67,500 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - สุทธิ (78,158) (142,787) (45,000) (67,500) 

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี, สุทธิ 24,731 

 
8,171 - 

 
- 
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การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564                              
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 150,958 67,500 
บวก: ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 141 - 
หกั:    ช าระคืนเงินกู ้ (48,662) (22,500) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 452 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564  102,889 45,000 

เงินกูย้มืของบริษทัฯ 

ในปี 2563 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 

ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯไม่สามารถด ารงอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี 
(DSCR) ตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกู้ ซ่ึงเป็นผลให้ผูใ้ห้กู้มีสิทธิเรียกเงินกู้ยืมดงักล่าวคืนเม่ือทวงถาม 
ดงันั้นบริษทัฯจึงไดจ้ดัประเภทเงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีทั้ง
จ  านวนในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ต่อมาในเดือนมกราคม 2564 บริษทัฯไดรั้บ
จดหมายอนุมติัผ่อนปรนเง่ือนไขจากผูใ้ห้กูแ้ล้ว บริษทัฯจึงจดัเงินกูย้ืมดงักล่าวตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้น
สัญญา 
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เงินกูย้มืของบริษทัยอ่ย 

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อยในประเทศ (บริษทั พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั) เป็นเงินกูย้ืม
จากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ซ่ึงค ้าประกนัโดยการจดจ านองห้องชุดส านกังานของบริษทัย่อยดงักล่าว 
และค ้าประกนัโดยบริษทัฯ นอกจากน้ีภายใตส้ัญญาเงินกูบ้ริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงิน                           
บางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา 
เป็นตน้ 

ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยไม่สามารถด ารงอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
(Debt to Equity Ratio) ตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกู ้ซ่ึงเป็นผลให้ผูใ้ห้กูมี้สิทธิเรียกเงินกูย้ืมดงักล่าวคืน                         
เม่ือทวงถาม ดงันั้นบริษทัย่อยจึงไดจ้ดัประเภทเงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปีทั้งจ  านวนในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ต่อมาในเดือนมีนาคม 2564 
บริษทัย่อยไดรั้บจดหมายอนุมติัผ่อนปรนเง่ือนไขจากผูใ้ห้กู้แลว้และไดจ้ดัประเภทเงินกู้ยืมดงักล่าวตาม
เง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

16. หุ้นกู้แปลงสภาพ/สิทธิในการเลอืกแปลงสภาพ 

ในปี 2561 บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพให้แก่กองทุน Advance Opportunities Fund I 
และกองทุน Advance Credit Fund SPC - Golden Fund SP จ านวน 50 ลา้นบาท และ 50 ลา้นบาท 
ตามล าดบั และกองทุนดงักล่าวไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพภายใตหุ้้นกูแ้ปลงสภาพน้ี จ  านวน 61 ลา้นบาท โดย
คิดเป็นจ านวนหุ้นท่ีออกจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ  28,280,336 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท คิด
เป็นจ านวนทุนช าระแลว้ท่ีบริษทัฯจดทะเบียนเท่ากบั 28,280,336 บาท ซ่ึงบริษทัฯด าเนินการจดทะเบียน                                 
เพิ่มทุนช าระดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

ในปี 2563 กองทุน Advance Opportunities Fund I ไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพภายใตหุ้้นกูแ้ปลงสภาพน้ีจ านวน 
4 ล้านบาท โดยคิดเป็นจ านวนหุ้นท่ีออกจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ 4,446,322 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้                
หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจ านวนทุนช าระแลว้ท่ีบริษทัฯจดทะเบียนเพิ่มทุนเท่ากบั 4,446,322 บาท ซ่ึงบริษทัฯ
ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 
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รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีหุ้นกู้แปลงสภาพและสิทธิในการเลือกแปลงสภาพในงบการเงินรวมและ                   
งบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 34,465 
หกั:  ไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ (35,000) 
บวก: ตน้ทุนทางตรงตดัจ่าย 535 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 - 
 

(หน่วย: พนับาท) 
สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 3,889 
หกั: ไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ (3,889) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 - 

เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2564 Advance Credit Fund SPC - Golden Fund SP ไดเ้สนอขอบริษทัฯไถ่ถอน
หุ้นกูแ้ปลงสภาพชุดท่ี 1 คร้ังท่ี 2 ก่อนครบก าหนด จ านวน 37,379,521 บาท บริษทัฯ จึงไดช้ าระหน้ีหุ้นกู้
แปลงสภาพดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2564 

17. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
  (ตรวจสอบแลว้) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 119,925 183,396 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (15,386) (22,469) 
รวม 104,539 160,927 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (24,957) (31,520) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง

ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 79,582 129,407 
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18. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 โครงการ 

เงินชดเชยพนกังาน 
เม่ือออกจากงาน 

โครงการผลประโยชน์ 
ระยะยาวอ่ืน 
ของพนกังาน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 279,509 10,182 289,691 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  11,802 698 12,500 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,041 105 3,146 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งงวด (1,634) (218) (1,852) 
ผลกระทบจากการสูญเสียอ านาจควบคุม                        
ในบริษทัยอ่ย (1,611) - (1,611) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 291,107 10,767 301,874 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โครงการ 

เงินชดเชยพนกังาน 
เม่ือออกจากงาน 

โครงการผลประโยชน์ 
ระยะยาวอ่ืน 
ของพนกังาน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 263,430 9,262 272,692 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 10,377 567 10,944 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,880 97 2,977 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งงวด (1,574) - (1,574) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 275,113 9,926 285,039 
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19. ใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

19.1 ใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯทีม่อบให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัฯออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ
คร้ังท่ี 4 (PDJ-W4) จ านวน 51,190,390 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในอตัราส่วน 8 หุ้นเดิมต่อใบส าคญัแสดง
สิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า มีราคาใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุการใช้สิทธิ 3 ปี 
สามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 คร้ังเม่ือครบก าหนด 3 ปีนบัแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงวนัใช้
สิทธิวนัแรกและวนัสุดทา้ยตรงกบัวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2564 

เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2564 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ PDJ-W4 ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 47,870,666 หน่วย โดยจดัสรรเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 47,870,666 
หุน้มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาการใชสิ้ทธิหุ้นละ 1 บาท บริษทัฯไดรั้บเงินจากการใชสิ้ทธิซ้ือ
หุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 47,870,666 บาท และบริษทัฯได้ด าเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนช าระแล้ว
ดงักล่าวต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2564 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 การเปล่ียนแปลงในจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั
แสดงไดด้งัน้ี 

 หน่วย 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 51,190,390 
จ านวนใชสิ้ทธิระหวา่งงวด (47,870,666) 
จ านวนสิทธิท่ีหมดอายรุะหวา่งงวด (3,319,724) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 - 

19.2 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ 
(โครงการ ESOP) 

เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 
จ านวนไม่เกิน 20,476,450 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า มีราคาใชสิ้ทธิ 4 บาทต่อหุ้น และมีอายุของใบส าคญั
แสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
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เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ได้มีมติอนุมติัการจดัสรรและก าหนด
รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ 
(PDJ ESOP-2) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 14 สิงหาคม 2561 
อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 3 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วนัท่ีส้ินสุดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 14 สิงหาคม 2564 
จ านวนท่ีให ้(หน่วย) 20,476,450 
อตัราส่วนการใชสิ้ทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน

บริษทัได ้1 หุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ 4 บาทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไข

การปรับสิทธิ 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ สามารถใชสิ้ทธิไดปี้ละ 1 คร้ังในวนัครบรอบปีแต่ละปี นบัแต่วนั

ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก 14 สิงหาคม 2563 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 14 สิงหาคม 2564 
สัดส่วนการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ 

การใช้สิทธิคร้ังท่ี 1: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกนัได้ไม่เกิน                     
ร้อยละ 25 ของใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ                   
แต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทัฯ 
การใช้สิทธิคร้ังท่ี 2: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกนัได้ไม่เกิน                
ร้อยละ 50 ของใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ               
แต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทัฯ (รวมสิทธิท่ีไดจ้ากการใชสิ้ทธิ
คร้ังท่ี 1 และ คร้ังท่ี 2) 
การใช้สิทธิคร้ังท่ี 3: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกนัได้ไม่เกิน               
ร้อยละ 100 ของใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
แต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทัฯ (รวมสิทธิท่ีไดจ้ากการใชสิ้ทธิ
คร้ังท่ี 1 ถึง คร้ังท่ี 3) 

 มูลค่ายุติธรรมเฉล่ียโดยประมาณของสิทธิซ้ือหุ้นแต่ละใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกเท่ากบั 0.153 บาท                   
ซ่ึงค านวณโดยใชแ้บบจ าลองการก าหนดราคาสิทธิใชต้ามแบบจ าลองของ Black-Scholes Merton ขอ้มูล
น าเขา้แบบจ าลอง ประกอบดว้ย ราคาหุ้น ณ วนัท่ีก าหนดราคา ซ่ึงเท่ากบั 2.803 บาท ราคาใชสิ้ทธิเท่ากบั             
4 บาท ความผนัผวนท่ีคาดหวงัร้อยละ 28.065 อายุสัญญา 3 ปี และอตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียงร้อยละ 
1.578 - 1.961 

 ใบส าคญัแสดงสิทธิ (PDJ ESOP-2) จ านวน 20,476,450 หน่วย ไดส้ิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิลงแลว้
เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2564 โดยไม่มีผูม้าใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ  
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20. ทุนเรือนหุ้น/ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 

 การเปล่ียนแปลงของทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้ และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัส าหรับงวด                                  
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ทุนออกจ าหน่ายและ 

ช าระเตม็มลูค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 
 2564 2563 2564 2563 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 491,156 462,396 817,979 818,138 
หุน้สามญัเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 
47,871 

 
24,314 

 
- 

 
- 

หุน้สามญัเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิของ                             
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 
- 

 
4,446 

 
- 

 
(159) 

รวม 47,871 28,760 - (159) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 539,027 491,156 817,979 817,979 

21.  รายได้จากการขาย 

 การจ าแนกรายได้  

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ประเภทของสินค้า     
ขายสินคา้ส าเร็จรูป 834,951 619,730 721,028 487,794 
รวมรายไดจ้ากการขาย 834,951 619,730 721,028 487,794 

จงัหวะเวลาในการรับรู้รายได้     
รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 834,951 619,730 721,028 487,794 
รวมรายไดจ้ากการขาย 834,951 619,730 721,028 487,794 
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(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ประเภทของสินค้า     
ขายสินคา้ส าเร็จรูป 1,883,379 1,426,576 1,570,661 1,086,842 
ขายวตัถุดิบ - 260,134 - 260,134 
รวมรายไดจ้ากการขาย 1,883,379 1,686,710 1,570,661 1,346,976 

จงัหวะเวลาในการรับรู้รายได้     
รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 1,883,379 1,686,710 1,570,661 1,346,976 
รวมรายไดจ้ากการขาย 1,883,379 1,686,710 1,570,661 1,346,976 

22. ภาษีเงินได้ 

 ส่วนงานส่วนหน่ึงของบริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนซ่ึงรวมถึงการไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรเป็นระยะเวลาแปดปีนับจากวนัเร่ิมมีรายได้จากการประกอบ
กิจการ บริษทัฯไดเ้ร่ิมใชสิ้ทธิตามบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1616 (2)/2553 ตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2554 และไดรั้บ
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ                                    
มีก าหนด 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดไดรั้บยกเวน้ภาษี 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลของบริษทัฯค านวณข้ึนจากขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องส่วนงาน
ท่ีไม่ไดรั้บสิทธิพิเศษยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดหลงัจากบวกกลบัและหกัออกดว้ยค่าใชจ่้ายและรายได้
ต่าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายและรายได้ในการค านวณภาษีคูณด้วยอตัราภาษีเฉล่ียของทั้งปีท่ี
ประมาณไว ้

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลของบริษทัย่อยในประเทศค านวณข้ึนจากก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดหลงัจากบวกกลบัและหกัออกดว้ยค่าใชจ่้ายและรายไดต่้าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็น
รายจ่ายและรายไดใ้นการค านวณภาษีคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียของทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศค านวณข้ึนตามเกณฑ์ท่ีระบุไวใ้นมาตรฐาน
การบญัชีและ/หรือกฎหมายภาษีอากรของประเทศนั้น 
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ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล (180) 16,138 338 16,036 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 39,078 457 34,899 (43) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในก าไรขาดทุน 34,898 16,595 35,237 15,993 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 457 20,684 338 20,214 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 53,503 (2,454) 53,608 (2,566) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในก าไรขาดทุน 53,960 18,230 53,946 17,648 

จ านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด                           
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนและ 

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม 

 2564 2563 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขาดทุน                                               

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - (59) 
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23. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ                            
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี                                   
30 กนัยายน 2563 จึงไดถู้กค านวณข้ึนใหม่ ดงัน้ี 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ                   
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกในระหวา่งงวดคูณดว้ย
อตัราปรับจ านวนหุ้นซ่ึงค านวณจากมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัต่อหุ้นก่อนและท่ีควรจะเป็นหลงัการ                         
ใชสิ้ทธิ 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 ก าไรส าหรับงวด ถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 85,374 55,857 552,276 508,247 0.1546 0.1099 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (PDJ-W4) - - - 18,433   
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - 518 - 36,406   

 - 518 - 54,839   

       
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติว่ามีการใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุ้นสามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิและมี 

    การใชสิ้ทธิจากการแปลงหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 85,374 56,375 552,276 563,086 0.1546 0.1001 
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 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด ถ่วงน ้าหนกั ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 79,397 (97,438) 546,139 503,922 0.1454 (0.1934) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด ถ่วงน ้าหนกั ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 64,819 (203,043) 552,276 508,247 0.1174 (0.3995) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 ขาดทุนส าหรับงวด ถ่วงน ้าหนกั ขาดทุนต่อหุ้น 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (13,810) (266,707) 546,139 503,922 (0.0253) (0.5293) 

อย่างไรก็ตามไม่มีการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัและ               
หุ้นกู้แปลงสภาพส าหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี                                
30 กนัยายน 2564 เน่ืองจากท าใหข้าดทุนต่อหุน้ลดลง 
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24. ส่วนงานด าเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจ ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ี
รายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละขาดทุนของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 

 
ผลิตสินคา้ จดัจ าหน่าย คา้ปลีก อ่ืน ๆ รวมส่วนงาน 

ตดัรายการ 
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายได้      

 
        

รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 698 356 35 22 102 242 - - 835 620 - - 835 620 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 27 136 2 2 6 97 - - 35 235 (35) (235) - - 
รวมรายได้ 725 492 37 24 108 339 - - 870 855 (35) (235) 835 620 
               
ผลการด าเนินงาน               
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 117 12 1 (10) (25) (24) (2) 18 91 (4) (1) 11 90 7 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน               
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 

 
  

 
 

 
      46 66 

รายไดอ่ื้น 
 

  
 

 
 

      8 9 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยท์างการเงิน             (20) (1) 
รายไดท้างการเงิน             5 1 
ตน้ทุนทางการเงิน             (9) (11) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             120 71 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

 
  

 
 

 
      (35) (16) 

ก าไรส าหรับงวด 
 

  
 

 
 

      85 55 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 

 
ผลิตสินคา้ จดัจ าหน่าย คา้ปลีก อ่ืน ๆ รวมส่วนงาน 

ตดัรายการ 
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายได้      

 
        

รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 1,403 992 83 93 397 602 - - 1,883 1,687 - - 1,883 1,687 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 173 364 59 2 56 198 - - 288 564 (288) (564) - - 

รวมรายได้ 1,576 1,356 142 95 453 800 - - 2,171 2,251 (288) (564) 1,883 1,687 

                
ผลการด าเนินงาน               
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 77 (24) (10) (35) (48) (81) (6) 15 13 (125) - 7 13 (118) 
รายได้และค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ได้ปันส่วน               
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 

 
  

 
 

 
      116 58 

รายไดอ่ื้น             24 20 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยท์างการเงิน             (25) (16) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม            (1) 1 
รายไดท้างการเงิน 

 
  

 
 

 
      29 4 

ตน้ทุนทางการเงิน             (28) (42) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

 
  

 
 

 
      128 (93) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (54) (18) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 
 

  

 
 

 
      74 (111) 
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25. เงินปันผล 

เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผลจากก าไร
สะสมของบริษทัฯ โดยใชก้ าไรสุทธิประจ าปี 2555 จากก าไรสุทธิส่วนท่ีไดรั้บการส่งสริมการลงทุนท่ีไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลทั้งจ  านวนให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 
53.9 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายใหผู้ถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2564 

26. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

26.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจ านวน 5 ลา้นบาท ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ และส่วนปรับปรุงอาคาร (เฉพาะของบริษทัฯ: 0.3 ลา้นบาท) 

26.2 การค า้ประกนั 

26.2.1 บริษทัฯค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัยอ่ยซ่ึงมียอดคงคา้งอยู ่ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 2564 เป็นจ านวนเงิน 250 ลา้นบาท และ 14.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 
2563: 250 ล้านบาท และ 14.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 741 ล้านบาท (31 
ธนัวาคม 2563: 685 ลา้นบาท) 

26.2.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและ
บริษทัย่อยเป็นจ านวนเงิน 6.3 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 6.8 ลา้นบาท) เพื่อค ้าประกนัเก่ียวกบั
การซ้ือสินคา้ การใช้ไฟฟ้าและอ่ืน ๆ (เฉพาะของบริษทัฯ: 6.1 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 6.6                            
ลา้นบาท)) 

26.2.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีแสตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิตเหลืออยูร่วมเป็นจ านวน 
30.3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,026 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 30.3 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 909 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 17 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ
ประมาณ 576 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 17 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 510                            
ลา้นบาท)) 
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26.3 คดีฟ้องร้อง 

26.3.1 คดีฟ้องร้องของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 

ในเดือนธันวาคม 2558 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในประเทศฝร่ังเศสถูกบริษทัสองแห่งท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศ
สวติเซอร์แลนดร่์วมกนัฟ้องร้องในคดีเก่ียวกบัการละเมิดลิขสิทธ์ิสินคา้และการแข่งขนัทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม 
โดยบริษทัยอ่ยถูกเรียกร้องค่าเสียหายรวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 1.02 ลา้นยโูร หรือประมาณ 40 ลา้นบาท 

ในเดือนมีนาคม 2561 ศาลในประเทศฝร่ังเศสไดมี้ค าพิพากษาให้บริษทัย่อยดงักล่าวมีความผิดเก่ียวกบั                                
การแข่งขนัทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม และยกฟ้องเก่ียวกบัการละเมิดลิขสิทธ์ิสินคา้ รวมทั้งก าหนดให้บริษทั
ยอ่ยจ่ายค่าชดเชยความเสียหายแก่บริษทัสองแห่งท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จ  านวนเงิน 50,000 
ยโูร หรือประมาณ 2 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าชดเชยความเสียหายดงักล่าวแลว้ในเดือนกนัยายน 
2561 ทั้งน้ีบริษทัสองแห่งท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาลในประเทศฝร่ังเศส
โดยเรียกร้องให้บริษัทย่อยหยุดด าเนินการในเชิงพาณิชย์ ท าลายสินค้า  อุปกรณ์ในการผลิตและ                             
การออกแบบของสินคา้ท่ีมีขอ้พิพาทรวมทั้งเปิดเผยค าตดัสินของศาลบนส่ือสาธารณะ 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั คดีอยูใ่นชั้นศาลอุทธรณ์ในประเทศฝร่ังเศส ทั้งน้ีฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยเช่ือวา่                        
ผลการฟ้องร้องน้ีจะไม่เกิดผลเสียหายต่อบริษทัย่อยอย่างเป็นสาระส าคญั ดงันั้นบริษทัย่อยจึงมิไดบ้นัทึก
ส ารองดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

26.3.2 การถูกประเมินภาษีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 

ในปี 2560 บริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียไดถู้กหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศอินเดียประเมินภาษีขายส าหรับ
ปี 2553 - 2554 เป็นจ านวนเงินประมาณ 31 ล้านรูปีอินเดีย หรือประมาณ 14 ล้านบาท (รวมดอกเบ้ีย)                     
โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดย้ืน่อุทธรณ์เพื่อขอยกเลิกการประเมินดงักล่าว 

เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2560 เจา้หนา้ท่ีของรัฐบาลท่ีเป็นตวัแทนในการจดัเก็บภาษีไดย้กอุทธรณ์ท่ีคดัคา้น                                                  
การประเมินของเจา้พนกังาน โดยให้บริษทัย่อยดงักล่าวน าเงินภาษีและดอกเบ้ียไปช าระแก่หน่วยจดัเก็บ
ภาษี ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2560 บริษทัย่อยไดย้ื่นฟ้องหนงัสืออุทธรณ์ต่อศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดี
เก่ียวกบัภาษีเพื่อขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีดงักล่าว โดยอาศยัความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายเพื่อ
ช้ีแจงการประเมินดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยไดว้างเงินเป็นหลกัประกนัร้อยละ 10 ของภาษีขายท่ีถูก
ประเมิน ซ่ึงคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 1.5 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 0.8 ลา้นบาท ปัจจุบนัหนงัสือ
อุทธรณ์ดงักล่าวยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีเก่ียวกบัภาษี 

ในปี 2561 บริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียไดถู้กหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศอินเดียประเมินภาษีขายส าหรับ
ปี 2557 - 2559 รวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 1 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 0.4 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและ
ดอกเบ้ีย) โดยปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยได้ยื่นอุทธรณ์เพื่อขอยกเลิกการประเมินและหนังสือ
อุทธรณ์ดงักล่าวยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีเก่ียวกบัภาษี 
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ในปี 2562 บริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียไดถู้กหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศอินเดียประเมินภาษีขายส าหรับ
ปี 2555 - 2556 รวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 43.8 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 19 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับ
และดอกเบ้ีย) โดยฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยไดย้ืน่อุทธรณ์เพื่อขอยกเลิกการประเมินดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม 
บริษทัยอ่ยไดว้างเงินเป็นหลกัประกนัร้อยละ 10 ของภาษีขายท่ีถูกประเมิน ซ่ึงคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ  
2 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 0.8 ลา้นบาท ปัจจุบนัหนงัสืออุทธรณ์ดงักล่าวยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณา
ของศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีเก่ียวกบัภาษี 

ในปี 2563 บริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียไดถู้กหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศอินเดียประเมินภาษีขายส าหรับ
ปี 2554 - 2555 รวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 88.4 ล้านรูปีอินเดีย หรือประมาณ 35.4 ล้านบาท (รวม
ดอกเบ้ีย) อยา่งไรก็ตาม บริษทัย่อยไดว้างเงินเป็นหลกัประกนัร้อยละ 10 ของภาษีขายท่ีถูกประเมิน ซ่ึงคิด
เป็นจ านวนเงินประมาณ 3.3 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 1.5 ลา้นบาท โดยปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทั
ยอ่ยได ้                      ยื่นอุทธรณ์เพื่อขอยกเลิกการประเมินและหนงัสืออุทธรณ์ดงักล่าวยงัอยูใ่นระหวา่ง
การพิจารณาของศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีเก่ียวกบัภาษี 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัย่อยในประเทศอินเดียไดถู้กหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศอินเดียประเมิน
ภาษีขายส าหรับปี 2559 - 2560 รวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 38.3 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 16.1 ลา้นบาท 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยไดว้างเงินเป็นหลกัประกนัร้อยละ 10 ของภาษีขายท่ีถูกประเมิน ซ่ึงคิดเป็นจ านวน
เงินประมาณ 1.9 ล้านรูปีอินเดีย หรือประมาณ 0.9 ล้านบาท โดยฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยอยู่ระหว่าง                                  
ยืน่อุทธรณ์เพื่อขอยกเลิกการประเมินดงักล่าว 

ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยเช่ือวา่จะสามารถอุทธรณ์เพื่อขอยกเลิกการประเมินดงักล่าวไดแ้ละจะไม่
เกิดผลเสียหายต่อบริษทัย่อยอย่างเป็นสาระส าคญั ดังนั้น บริษทัย่อยจึงมิได้บนัทึกส ารองส าหรับการ
ประเมินภาษีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

27. เคร่ืองมือทางการเงิน 

27.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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27.2 ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วย               
มูลค่ายติุธรรมโดยแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 3 - 3 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 17 - 17 
ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - 9 9 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย    
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 2 - 2 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย    
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 12 - 12 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    
สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ 4 - 4 
ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - 6 6 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 17 - 17 
ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - 9 9 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย    
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 12 - 12 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    
สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ 4 - 4 
ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - 6 6 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

27.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 15 12 27 23 33 33 20 13 
ยโูร - - - - 8 9 - - 
ปอนดส์เตอร์ลิง - - - - 11 10 - - 
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สกลุเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย ณ วนัท่ี  

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 33.87 29.99 
ยโูร 39.31 36.82 
ปอนดส์เตอร์ลิง 45.53 40.56 

 นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัมีความเส่ียงจากการท่ีมีเงินลงทุนในบริษทัย่อยในต่างประเทศ ซ่ึงกลุ่มบริษทั
ไม่ไดท้  าสัญญาป้องกนัความเส่ียงไว ้

28. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั  
คริสตอลไลน์ จ ากดั) มีมติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนลงจ านวน 22.5 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 30 ลา้นบาท เป็น 7.5 ลา้นบาท โดยการลดมูลค่าหุน้ท่ีตราไวจ้ากเดิมมูลค่าหุน้ละ 30 บาท เป็นมูลค่า
หุ้นละ 7.5 บาท และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 5 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

29. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 


