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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย             
(กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนรวม                   
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและ     
ไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของ                                                     
บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค   
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั                                 
การตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามท่ีระบุในขอ้ก าหนดนั้นดว้ย 
ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอ และเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ     
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี 
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                                 
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ถือเป็นรายการบญัชีท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากจ านวนรายไดท่ี้บนัทึกในบญัชี 
ส่งผลโดยตรงต่อก าไรขาดทุนประจ าปีของกลุ่มบริษทั ประกอบกบักลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานผลิต  
จดัจ าหน่ายและคา้ปลีกเคร่ืองประดบั ท าใหมี้ลูกคา้จ านวนมากรายซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา้ท่ีแตกต่างกนัออกไป 
ดงันั้นจึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได ้

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั โดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของ   
กลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้ขา้พเจา้ไดสุ่้มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี
และช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี สอบทานใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกใหแ้ก่ลูกคา้ภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลา
บญัชี และท าการวเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดเ้พื่อตรวจสอบความผดิปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการขาย
ตลอดรอบระยะเวลาบญัชี 

ค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ 

การประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บของสินคา้คงเหลือตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 10 ตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่การประมาณการค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่าสินคา้คงเหลือส าหรับสินคา้ท่ีลา้สมยัหรือเส่ือมสภาพซ่ึงข้ึนอยูก่บัการวเิคราะห์ในรายละเอียดเก่ียวกบัวงจร
อายขุองสินคา้ การแข่งขนัทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซ่ึงท าใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่า
ของค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินค่าเผื่อการลดลง
ของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ขา้พเจา้ไดป้ระเมินวธีิการและขอ้สมมติฐานท่ีฝ่ายบริหารใชใ้นการพิจารณาค่าเผือ่การลดลง
ของมูลค่าสินคา้คงเหลือ โดยท าความเขา้ใจเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 
และสอบทานความสม ่าเสมอในการใชเ้กณฑด์งักล่าวและวเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลระยะเวลาการถือครองและ
การเคล่ือนไหวของสินคา้คงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินคา้ท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่มีการหมุนเวยีนของสินคา้ท่ีชา้กวา่ปกติ 
รวมถึงวเิคราะห์เปรียบเทียบจ านวนเงินสุทธิท่ีกิจการไดรั้บจากการขายสินคา้ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกบั                                             
ราคาทุนของสินคา้คงเหลือแต่ละกลุ่มสินคา้  



 

3 

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 และขอ้ 15 การประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี
อ่ืนเป็นการประมาณการบญัชีท่ีส าคญัท่ีตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมากในการประมาณการ                     
ผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงท าใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าของค่าเผือ่                            
หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินค่าเผื่อหน้ี                                               
สงสัยจะสูญของลูกหน้ี ขา้พเจา้ไดป้ระเมินวธีิการและขอ้สมมติฐานท่ีกลุ่มบริษทัใชใ้นการค านวณค่าเผือ่หน้ี                                                                 
สงสัยจะสูญของลูกหน้ีโดยท าความเขา้ใจเกณฑท่ี์ใชแ้ละสอบทานการวิเคราะห์อายหุน้ี พิจารณาประสบการณ์                                                                          
การเก็บเงิน ระยะเวลาใหสิ้นเช่ือและการรับช าระหน้ีภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน พิจารณาลูกหน้ีท่ีมีขอ้โตแ้ยง้หรือ
ถูกฟ้องร้องโดยกลุ่มบริษทั นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดท้ดสอบการค านวณค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  

การปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาเงินกู้  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเป็นจ านวนเงินรวม 169 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 9 ของหน้ีสินรวม (งบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 75 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของ
หน้ีสินรวม) ตามรายละเอียดท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้มืดงักล่าว               
กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ หากไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินดงักล่าว 
อาจส่งผลกระทบต่อการเรียกคืนเงินกูด้งักล่าวจากผูใ้หกู้ ้รวมถึงการจดัประเภทจากหน้ีสินไม่หมุนเวยีนเป็น
หน้ีสินหมุนเวยีน ซ่ึงอาจส่งผลต่อการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัได ้

ขา้พเจา้ไดอ่้านสัญญาเงินกู ้และท าความเขา้ใจและประเมินกระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไข
ต่างๆ ท่ีระบุในสัญญาเงินกูข้องฝ่ายบริหาร และขา้พเจา้ไดต้รวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามเง่ือนไข
ดงักล่าว ทดสอบการค านวณอตัราส่วนทางการเงินวา่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา สอบทานการจดั
ประเภทของเงินกูย้มืดงักล่าว นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ
มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิเป็นจ านวน 573 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของสินทรัพยร์วม การพิจารณา
การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตอ้งอาศยัดุลยพินิจท่ีส าคญัของฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์                             
ผลการด าเนินงานในอนาคต การก าหนดอตัราคิดลดและขอ้สมมติฐานท่ีส าคญั ซ่ึงท าใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบั
มูลค่าของของค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
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ขา้พเจา้ไดส้อบถามฝ่ายบริหารถึงแผนการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และอ่านรายงานการประชุมในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ย รวมทั้งท าความเขา้ใจและทดสอบขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีฝ่ายบริหารเลือกใชใ้นการ
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและอตัราคิดลดท่ีใชโ้ดย                                                                
การสอบถามผูรั้บผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้งและวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัแหล่งขอ้มูลต่างๆของกลุ่มบริษทัและของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามขอ้มูล                                                 
และขอ้สมมติฐานดงักล่าวขา้งตน้ 

ข้อมูลอืน่ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง 
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให ้             
ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้น                             
มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูล                                                                                 
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อให ้          
มีการด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน                                
การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถ                                        
จดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริต                                                         
หรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับ
กิจการท่ีด าเนินการต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง                   
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด    
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการ
ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ                                              
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้  
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• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบ                 
ต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน 
ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์
ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าว
สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะ  
จะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

ศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพนัธ์ 2563 



บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 547,748,052       396,848,014       388,392,156       255,160,095       
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากสถาบนัการเงิน 574,473              2,513,771           -                         -                         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 440,849,868       430,960,730       544,834,029       685,071,956       
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 44,596,050         41,929,100         14,942,750         43,165,939         
สินคา้คงเหลือ 10 1,577,445,131    1,694,831,897    770,444,828       755,565,724       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 39,987,959         54,102,711         9,503,772           28,026,700         
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,651,201,533    2,621,186,223    1,728,117,535    1,766,990,414    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 12 31,845,006         31,572,501         26,476,184         26,203,796         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                         -                         573,107,647       667,571,933       
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 10,089,908         10,147,241         -                         -                         
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 16 16,082,900         13,265,948         14,942,780         12,125,828         
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 1,586,023           4,927,691           1,586,023           4,927,691           
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                         -                         45,308,023         322,468,471       
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 17 587,308,266       589,186,318       577,551,607       577,551,607       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 18 596,032,202       644,571,590       500,933,324       535,396,495       
สิทธิการเช่า 13,199,676         31,431,412         -                         -                         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 19 26,194,662         28,459,776         22,019,444         21,472,671         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 31 62,294,765         54,620,829         170,425,643       43,457,711         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 21,895,846         24,578,764         363,371              383,371              
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,366,529,254    1,432,762,070    1,932,714,046    2,211,559,574    
รวมสินทรัพย์ 4,017,730,787    4,053,948,293    3,660,831,581    3,978,549,988    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 20 491,399,243       349,799,770       391,400,000       261,306,889       
ตัว๋แลกเงิน 21 49,034,768         116,933,626       -                         87,636,132         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 22 749,802,555       714,130,339       579,722,075       504,895,141       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 583,842              50,000,000         -                         50,000,000         
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 23 110,552,564       101,085,379       75,000,000         65,248,029         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 16,543,244         4,673,786           16,471,148         -                         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 73,162,446         86,201,024         24,013,195         22,081,751         
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,491,078,662    1,422,823,924    1,086,606,418    991,167,942       
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 23 58,705,429         95,483,609         -                         -                         
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 24 36,164,109         52,485,981         36,164,109         52,485,981         
สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ 24 4,333,333           6,666,667           4,333,333           6,666,667           
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 25 283,181,660       195,494,851       268,821,102       182,151,253       
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 706,258              1,118,519           -                         -                         
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 383,090,789       351,249,627       309,318,544       241,303,901       
รวมหนีสิ้น 1,874,169,451    1,774,073,551    1,395,924,962    1,232,471,843    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 27
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 634,769,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 634,769,950       634,769,950       634,769,950       634,769,950       
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 462,395,601 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
      (2561: หุ้นสามญั 424,639,788 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 462,395,601       424,639,788       462,395,601       424,639,788       
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 818,137,989       811,965,872       818,137,989       811,965,872       
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 2,005,997           580,333              2,005,997           580,333              
ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย (58,427,507)        (58,427,507)        -                         -                         
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 28 54,417,738         52,000,000         43,417,738         41,000,000         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 953,653,391       1,220,573,479    1,021,985,614    1,553,745,424    
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 97,845,510         21,301,310         (83,036,320)        (85,853,272)        
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2,330,028,719    2,472,633,275    2,264,906,619    2,746,078,145    
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (186,467,383)      (192,758,533)      -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,143,561,336    2,279,874,742    2,264,906,619    2,746,078,145    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,017,730,787    4,053,948,293    3,660,831,581    3,978,549,988    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั แพรนด้า จวิเวลร่ี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุน
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 2,984,760,547    2,793,847,974    2,476,378,072    2,043,272,918    
รายไดอ่ื้น
   ดอกเบ้ียรับ 4,141,866           4,148,201           3,425,413           3,977,226           
   กาํไรจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย 13 4,918,709           1,831,629           -                         -                         
   กาํไรจากการขายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 11 -                         334,574,441       -                         334,574,441       
   อ่ืน ๆ 34,804,709         38,245,995         51,692,252         58,441,585         
รวมรายได้ 3,028,625,831    3,172,648,240    2,531,495,737    2,440,266,170    
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 2,201,260,064    1,912,536,480    2,013,635,450    1,678,509,482    
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 382,299,677       404,753,804       79,306,616         76,347,044         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 558,198,861       502,621,639       306,386,727       277,568,556       
ค่าใชจ่้ายอ่ืน
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 73,462,429         61,686,106         72,552,399         32,366,520         
   หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
      (กลบัรายการ) (3,528,805)         (2,836,761)         273,611,737       60,300,881         
   หน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย (กลบัรายการ) 7 -                         -                         268,408,260       (14,277,406)       
   ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                         -                         94,464,286         152,877,148       
   ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 16 -                         13,349,582         -                         13,349,582         
รวมค่าใช้จ่าย 3,211,692,226    2,892,110,850    3,108,365,475    2,277,041,807    
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (183,066,395)     280,537,390       (576,869,738)     163,224,363       
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 14.2 (57,333)              1,168,404           -                         -                         
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (183,123,728)     281,705,794       (576,869,738)     163,224,363       
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (54,075,243)       (71,377,977)       (36,353,800)       (49,552,309)       
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (237,198,971)     210,327,817       (613,223,538)     113,672,054       
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 31 (16,248,141)       (72,888,604)       105,113,026       (65,317,294)       
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี (253,447,112)     137,439,213       (508,110,512)     48,354,760         

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ขาดทุน) (241,414,924)     167,682,354       (508,110,512)     48,354,760         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) (12,032,188)       (30,243,141)       

(253,447,112)     137,439,213       

กาํไรต่อหุ้น 33
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.5178)              0.3890                (1.0899)              0.1122                
กาํไรต่อหุน้ปรับลด
   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.5178)              0.3069                (1.0899)              0.0878                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั แพรนด้า จวิเวลร่ี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี (253,447,112)     137,439,213       (508,110,512)     48,354,760         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 84,770,547         44,580,906         -                         -                         
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 16 2,816,952           (23,551,864)       2,816,952           (23,551,864)       
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 87,587,499         21,029,042         2,816,952           (23,551,864)       

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 25 (26,024,859)       2,290,129           (26,539,450)       2,024,418           
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 31 5,204,972           (457,640)            5,307,890           (404,884)            
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนใน
    ภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (20,819,887)       1,832,489           (21,231,560)       1,619,534           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่สําหรับปี 66,767,612         22,861,531         (18,414,608)       (21,932,330)       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี (186,679,500)     160,300,744       (526,525,120)     26,422,430         

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ขาดทุน) (185,678,242)     183,112,389       (526,525,120)     26,422,430         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) (1,001,258)         (22,811,645)       

(186,679,500)     160,300,744       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



ผลต่างจากการ ส่วนตํ่ากวา่ทุนจาก รวม ส่วนของ
ทุนเรือนหุน้ ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการ แปลงค่างบการเงิน การเปลี่ยนแปลงมูลค่า องคป์ระกอบอื่น รวม ผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ รวม
ที่ออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจากการจ่าย เปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สีย สาํรองตาม สาํรอง ที่เป็นเงินตรา เงินลงทุน ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนของผูถ้ือหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม ส่วนของ
ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ในบริษทัย่อย กฎหมาย หุน้สามญัซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุน้สามญัซื้อคืน ต่างประเทศ ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ของบริษทัฯ ของบริษทัฯ ของบริษทัย่อย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 409,529,000     786,855,043     -                                  (58,427,507)              52,000,000   49,414,854        1,007,571,303  (49,414,854)      70,010,153           (62,301,408)                7,708,745              2,205,236,584      (176,174,857)    2,029,061,727     
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -                        -                         -                                  -                                 -                     -                         167,682,354     -                         -                             -                                   -                             167,682,354         (30,243,141)      137,439,213        
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                        -                         -                                  -                                 -                     -                         1,837,470          -                         37,144,429           (23,551,864)                13,592,565            15,430,035           7,431,496          22,861,531          
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                        -                         -                                  -                                 -                     -                         169,519,824     -                         37,144,429           (23,551,864)                13,592,565            183,112,389         (22,811,645)      160,300,744        
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                        -                         580,333                     -                                 -                     -                         -                         -                         -                             -                                   -                             580,333                -                         580,333               
โอนหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นทุนที่ออกและชาํระแลว้
   และส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั (หมายเหตุ 27) 15,110,788       25,110,829        -                                  -                                 -                     -                         -                         -                         -                             -                                   -                             40,221,617           -                         40,221,617          
ขายหุน้สามญัซื้อคืน (หมายเหตุ 29) -                        -                         -                                  -                                 -                     -                         (5,932,502)        49,414,854        -                             -                                   -                             43,482,352           -                         43,482,352          
โอนสาํรองหุน้สามญัคืนเป็นกาํไรสะสม
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (หมายเหตุ 29) -                        -                         -                                  -                                 -                     (49,414,854)      49,414,854        -                         -                             -                                   -                             -                             -                         -                           
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัย่อยเพิ่มขึ้น -                        -                         -                                  -                                 -                     -                         -                         -                         -                             -                                   -                             -                             6,227,969          6,227,969            
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 424,639,788     811,965,872     580,333                     (58,427,507)              52,000,000   -                         1,220,573,479  -                         107,154,582         (85,853,272)                21,301,310            2,472,633,275      (192,758,533)    2,279,874,742     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 424,639,788     811,965,872     580,333                     (58,427,507)              52,000,000   -                         1,220,573,479  -                         107,154,582         (85,853,272)                21,301,310            2,472,633,275      (192,758,533)    2,279,874,742     
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีจากสญัญา
   ที่ทาํกบัลกูคา้ (หมายเหตุ 4) -                        -                         -                                  -                                 -                     -                         (2,279,908)        -                         -                             -                                   -                             (2,279,908)            -                         (2,279,908)          
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 - หลงัการปรับปรุง 424,639,788     811,965,872     580,333                     (58,427,507)              52,000,000   -                         1,218,293,571  -                         107,154,582         (85,853,272)                21,301,310            2,470,353,367      (192,758,533)    2,277,594,834     
ขาดทุนสาํหรับปี -                        -                         -                                  -                                 -                     -                         (241,414,924)    -                         -                             -                                   -                             (241,414,924)        (12,032,188)      (253,447,112)      
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                        -                         -                                  -                                 -                     -                         (20,807,518)      -                         73,727,248           2,816,952                    76,544,200            55,736,682           11,030,930        66,767,612          
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                        -                         -                                  -                                 -                     -                         (262,222,442)    -                         73,727,248           2,816,952                    76,544,200            (185,678,242)        (1,001,258)        (186,679,500)      
ออกหุน้สามญัเพิ่มจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
   ที่จะซื้อหุน้สามญั (หมายเหตุ 26) 24,586,265       -                         -                                  -                                 -                     -                         -                         -                         -                             -                                   -                             24,586,265           -                         24,586,265          
โอนหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นทุนที่ออกและชาํระแลว้
   และส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั (หมายเหตุ 27) 13,169,548       6,172,117          -                                  -                                 -                     -                         -                         -                         -                             -                                   -                             19,341,665           -                         19,341,665          
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                        -                         1,425,664                  -                                 -                     -                         -                         -                         -                             -                                   -                             1,425,664             -                         1,425,664            
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                        -                         -                                  -                                 2,417,738     -                         (2,417,738)        -                         -                             -                                   -                             -                             -                         -                           
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัย่อยเพิ่มขึ้น -                        -                         -                                  -                                 -                     -                         -                         -                         -                             -                                   -                             -                             7,292,408          7,292,408            
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 462,395,601     818,137,989     2,005,997                  (58,427,507)              54,417,738   -                         953,653,391     -                         180,881,830         (83,036,320)                97,845,510            2,330,028,719      (186,467,383)    2,143,561,336     

-                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

จดัสรรแลว้

บริษทั แพรนด้า จวิเวลรี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการ

เปลี่ยนแปลงมูลค่า
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจากการจ่าย เงินลงทุนใน รวมส่วนของ

ที่ออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ สาํรองตามกฎหมาย สาํรองหุน้สามญัซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุน้สามญัซื้อคืน หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 409,529,000           786,855,043         -                              41,000,000           49,414,854                 1,460,288,778      (49,414,854)          (62,301,408)                   2,635,371,413        
กาํไรสาํหรับปี -                              -                            -                              -                            -                                 48,354,760           -                            -                                     48,354,760             
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                              -                            -                              -                            -                                 1,619,534             -                            (23,551,864)                   (21,932,330)            
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                              -                            -                              -                            -                                 49,974,294           -                            (23,551,864)                   26,422,430             
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                              -                            580,333                  -                            -                                 -                            -                            -                                     580,333                  
โอนหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นทุนที่ออกและชาํระแลว้
   และส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั (หมายเหตุ 27) 15,110,788             25,110,829           -                              -                            -                                 -                            -                            -                                     40,221,617             
ขายหุน้สามญัซื้อคืน (หมายเหตุ 29) -                              -                            -                              -                            -                                 (5,932,502)            49,414,854           -                                     43,482,352             
โอนสาํรองหุน้สามญัคืนเป็นกาํไรสะสม
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (หมายเหตุ 29) -                              -                            -                              -                            (49,414,854)               49,414,854           -                            -                                     -                              
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 424,639,788           811,965,872         580,333                  41,000,000           -                                 1,553,745,424      -                            (85,853,272)                   2,746,078,145        

-                              
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 424,639,788           811,965,872         580,333                  41,000,000           -                                 1,553,745,424      -                            (85,853,272)                   2,746,078,145        
ขาดทุนสาํหรับปี -                              -                            -                              -                            -                                 (508,110,512)        -                            -                                     (508,110,512)          
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                              -                            -                              -                            -                                 (21,231,560)          -                            2,816,952                      (18,414,608)            
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                              -                            -                              -                            -                                 (529,342,072)        -                            2,816,952                      (526,525,120)          
ออกหุน้สามญัเพิ่มจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
   ที่จะซื้อหุน้สามญั (หมายเหตุ 26) 24,586,265             -                            -                              -                            -                                 -                            -                            -                                     24,586,265             
โอนหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นทุนที่ออกและชาํระแลว้
   และส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั (หมายเหตุ 27) 13,169,548             6,172,117             -                              -                            -                                 -                            -                            -                                     19,341,665             
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                              -                            1,425,664               -                            -                                 -                            -                            -                                     1,425,664               
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                              -                            -                              2,417,738             -                                 (2,417,738)            -                            -                                     -                              
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 462,395,601           818,137,989         2,005,997               43,417,738           -                                 1,021,985,614      -                            (83,036,320)                   2,264,906,619        

-                              
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

จดัสรรแลว้

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม



บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (237,198,971)      210,327,817        (613,223,538)      113,672,054        
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 71,518,925          72,989,838          45,405,146          49,077,446          
   ตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า 2,484,400            3,915,817            -                          -                          
   ตดัจาํหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 48,461                192,262              18,227                177,680              
   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                          3,302,132            -                          3,302,132            
   หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (6,265,826) (3,156,620) 539,332,134        (110,699,550)      
   ตดัจาํหน่ายหน้ีสูญ 2,737,021 319,859 2,687,863            156,723,025        
   ตดัจาํหน่ายสินทรัพยอ่ื์น 2,862,232 1,583,947 2,862,232            1,546,618            
   รายการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 6,673,051            (7,591,218)          13,166,630          (64,318)               
   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยเ์พื่อถือไวเ้พื่อขาย -                          (334,574,441)      -                          (334,574,441)      
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 101                     148                     -                          -                          
   ส่วนแบ่งขาดทุน (กาํไร) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 57,333                (1,168,404)          -                          -                          
   กาํไรจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย (4,918,709)          (1,831,629)          -                          -                          
   กาํไรจากการจาํหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (216,908)             (2,298,659)          (216,908)             (116,750)             
   กาํไรจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (90,338)               -                          -                          -                          
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายสิทธิการเช่า 11,270,560          -                          -                          -                          
   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          94,464,286          152,877,148        
   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                          13,349,582          -                          13,349,582          
   ค่าใชจ่้ายสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 77,370,565          3,728,015            75,314,829          2,201,922            
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (1,299,592)          3,461,931            90,611,668          57,665,341          
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินของเงินกูย้มืระยะยาว 756,688              422,209              428,571              114,286              
   ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (1,170,480)          2,782,459            (1,170,480)          2,782,459            
   การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 1,425,664            580,333              1,425,664            580,333              
   ดอกเบ้ียรับ (4,141,866)          (4,148,201)          (3,425,413)          (3,977,226)          
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 53,554,286          58,183,519          30,623,451          43,052,867          
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์   
   และหน้ีสินดาํเนินงาน (24,543,403)        20,370,696          278,304,362        147,690,608        
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (16,047,119)        (25,117,595)        (193,274,818)      (147,189,392)      
   สินคา้คงเหลือ 116,104,929        180,550,363        (28,045,734)        125,288,677        
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 13,110,502          (13,368,188)        17,166,325          (13,900,265)        
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,682,918            (2,348,783)          20,000                33,751                
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 51,823,281          123,178,660        84,272,333          102,246,087        
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (21,279,677)        35,161,831          1,931,444            10,055,647          
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (15,708,615)        (6,128,830)          (15,184,430)        (4,609,674)          
   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (412,261)             (62,528)               -                          -                          
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 105,730,555        312,235,626        145,189,482        219,615,439        
   จ่ายดอกเบ้ีย (48,187,445)        (47,202,285)        (26,336,339)        (34,033,731)        
   จ่ายภาษีเงินได้ (6,835,472)          (35,308,744)        (1,581,497)          (29,803,590)        
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 50,707,638          229,724,597        117,271,646        155,778,118        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากสถาบนัการเงินลดลง (เพิ่มข้ึน) 1,939,298            (1,098,014)          -                          -                          
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ํ้าประกนัเพิ่มข้ึน (272,505)             (554,026)             (272,388)             (553,796)             
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน (4,000,000)          (15,131,600)        -                          (15,745,000)        
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย -                          357,409,130        -                          357,409,130        
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (22,636,877)        (17,414,682)        (8,053,489)          (5,350,922)          
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (3,624,874)          (4,472,149)          (3,453,494)          (1,499,814)          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 216,916              2,718,766            216,916              257,075              
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                          29,656                -                          -                          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 1,326,900            -                          -                          -                          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสิทธิการเช่า 3,470,000            -                          -                          -                          
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 3,310,952            3,075,537            3,520,094            1,062,862            
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (20,270,190)        324,562,618        (8,042,361)          335,579,535        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน 141,599,473        38,631,927          130,093,111        66,346,855          
เงินสดรับจากตัว๋แลกเงิน 48,480,758          173,058,059        -                          95,491,059          
ชาํระคืนตัว๋แลกเงิน (120,000,000)      (280,000,000)      (90,000,000)        (180,000,000)      
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (49,416,158)        -                          (50,000,000)        -                          
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั -                          (50,000,000)        -                          (50,000,000)        
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 90,000,000          -                          90,000,000          -                          
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (116,736,430)      (451,816,147)      (80,676,600)        (414,273,400)      
เงินสดรับจากการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ -                          100,000,000        -                          100,000,000        
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ -                          (5,230,075)          -                          (5,230,075)          
เงินสดรับจากการขายหุ้นสามญัซ้ือคืน -                          43,482,352          -                          43,482,352          
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัจากการใชสิ้ทธิ
   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 24,586,265          -                          24,586,265          -                          
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษทัยอ่ยโดยส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
   ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 8,278,554            6,406,089            -                          -                          
เงินสดจ่ายให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (986,146)             (178,120)             -                          -                          
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 25,806,316          (425,645,915)      24,002,776          (344,183,209)      
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศเพิม่ขึ้น 94,656,274          50,179,379          -                          -                          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึ้นสุทธิ 150,900,038        178,820,679        133,232,061        147,174,444        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 396,848,014        218,027,335        255,160,095        107,985,651        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 547,748,052        396,848,014        388,392,156        255,160,095        

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   โอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นทุนท่ีออกและชาํระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 19,341,665          40,221,617          19,341,665          40,221,617          
   แปลงลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทัฯ
     เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          169,184,000        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จาํกัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้ งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองประดบั โดยมีท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียน
ของบริษทัฯอยูท่ี่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีโรงงานตั้งอยู่
ท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานครและจงัหวดันครราชสีมา 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี                   
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัท่ี                                 
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จาํกัด (มหาชน)                                   
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน

ประเทศ อตัราร้อยละของการถือหุ้น 
   2562 2561 
   ร้อยละ ร้อยละ 
ถือหุ้นโดยบริษทัฯ     
บริษทั พรีม่าโกลด ์อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั จาํหน่ายเคร่ืองประดบั ไทย 100 100 
บริษทั แพรนดา้ ลอดจ้ิง จาํกดั ให้เช่าหอพกั ไทย 83 83 
Pranda North America, Inc. จาํหน่ายเคร่ืองประดบั สหรัฐอเมริกา 100 100 
H.GRINGOIRE s.a.r.l. จาํหน่ายเคร่ืองประดบั ฝร่ังเศส 100 100 
Pranda UK Ltd. จาํหน่ายเคร่ืองประดบั สหราชอาณาจกัร 100 100 
Pranda Vietnam Co., Ltd. ผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองประดบั เวียดนาม 100 100 
Pranda Jewelry Private Limited จาํหน่ายเคร่ืองประดบั อินเดีย 51 51 
Pranda & Kroll GmbH & Co. KG หยดุดาํเนินงานในปี 2561 และ                

   อยูร่ะหวา่งดาํเนินการเลิกบริษทั 
เยอรมนั 75 75 

บริษทั คริสตอลไลน์ จาํกดั หยดุดาํเนินงานในปี 2561  ไทย 96 96 
Pranda Trading (Shenzhen) Limited หยดุดาํเนินงานในปี 2558 และ              

ชาํระบญัชีเสร็จส้ินในปี 2562 
จีน - 100 
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ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน

ประเทศ อตัราร้อยละของการถือหุ้น 
   2562 2561 
   ร้อยละ ร้อยละ 
ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ     
KSV Brand GmbH 
 (ถือหุ้นโดย Pranda & Kroll GmbH & Co., KG) 

หยดุดาํเนินงานในปี 2556 และ              
อยูร่ะหวา่งดาํเนินการเลิกบริษทั 

เยอรมนั 75 75 

PDU (UK) Limited  
 (ถือหุ้นโดย Pranda UK Limited) 

หยดุดาํเนินงานในปี 2559  สหราชอาณาจกัร 100 100 

     
มีอาํนาจควบคุมโดยบริษทัยอ่ย     
PT Pranda Marketing Indonesia                      คา้ปลีกเคร่ืองประดบั อินโดนีเซีย 55 55 
   (มีอาํนาจควบคุมโดยบริษทั พรีม่าโกลด ์ 
   อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั และมีส่วนไดเ้สียร้อยละ 55) 

    

ในเดือนตุลาคม 2562 บริษทัย่อย Pranda Trading (Shenzhen) Limited ไดช้าํระบญัชีเสร็จส้ินแลว้
ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทั พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ
ได้ทาํข้อตกลงกับผูถื้อหุ้นของ PT Pranda Marketing Indonesia โดยตกลงให้บริษัท พรีม่าโกลด ์              
อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั มีอาํนาจในการควบคุมการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงาน
ของ PT Pranda Marketing Indonesia โดยผ่านทางคณะกรรมการส่วนใหญ่ของบริษทัดงักล่าว 
รวมถึงมีอาํนาจในการออกเสียงและส่วนได้เสียในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 55 ตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 
2556 ดงันั้นบริษทัฯจึงถือวา่บริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั 

ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใช้อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ฉ) ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวม
น้ีแลว้  

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 



3 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวธีิราคาทุน 

3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน                                       
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับ                                                    
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน                                          
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการ
บญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชี
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560)  
เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญา
ท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสําหรับ
การรับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจาํนวนเงินท่ีสะท้อนถึง                    
ส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ 
และกาํหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการ
พิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  
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กลุ่มบริษทัรับรู้ผลสะสมของการนาํมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยปรับปรุงกบักาํไร
สะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ โดยเลือกใช้
แนวทางปฏิบติัท่ีผอ่นปรนต่อไปน้ี 

- ไม่ปรับปรุงยอ้นหลงัการแสดงรายการของสัญญาท่ีกิจการไดมี้การโอนสินคา้หรือบริการทั้งหมดแลว้
ตามนโยบายการบญัชีเดิม ซ่ึงพิจารณาวา่เป็นสัญญาท่ีเสร็จสมบูรณ์แลว้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

- ไม่ปรับปรุงยอ้นหลงัสําหรับการเปล่ียนแปลงสัญญาท่ีเกิดข้ึนก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2562 แต่สะทอ้น
ผลกระทบรวมของการเปล่ียนแปลงทั้งหมดซ่ึงเกิดข้ึนก่อนหน้านั้นในการระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติั                   
การกาํหนดราคาของรายการ และการปันส่วนของราคาของรายการใหก้บัภาระท่ีตอ้งปฏิบติั 

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มี
ข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสําคญัซ่ึงสามารถสรุป
ไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา
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สารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะ
ทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผล
บงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดวา่การนาํมาตรฐานฉบบัน้ีมาใช ้จะมีผลกระทบจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต - กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อ
สินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทั
จะใชว้ธีิการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายสุาํหรับลูกหน้ีการคา้ 

- การจดัประเภทของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั กลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่าจะจดัประเภท                                                 
เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และพิจารณาการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

- การรับรู้รายการจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรกและการวดัมูลค่าภายหลัง - กลุ่มบริษัทต้องรับรู้ค่าเช่า                                                  
จ่ายล่วงหน้าจากเงินมดัจาํค่าเช่าจ่าย ณ วนัเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าผลต่างระหวา่งมูลค่าปัจจุบนัของเงินมดัจาํ
และเงินสดจ่าย และทยอยตดัจาํหน่ายเงินมดัจาํค่าเช่าจ่ายดว้ยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ในขณะท่ีทยอย
ตดัจาํหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ดว้ยวธีิเส้นตรง 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํ
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีได้กาํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดั
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
สาํหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 
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การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้
เช่ายงัคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการ
เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

กลุ่มบริษทัคาดว่าจะนาํมาตรฐานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนํา
มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัใช้คร้ังแรกโดยการปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัท่ี                     
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินโดยจะนาํภาระผูกพนั
เก่ียวกบัสัญญาเช่าดาํเนินงานตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 36.2 มาพิจารณาตาม
หลกัการของมาตรฐาน การรายงานทางการบญัชีฉบบัท่ี 16 และฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดว่าการนาํ
มาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาใช้จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 คือ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกลุ่มบริษทัมีจาํนวนเพิ่มข้ึน 

4.  ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มา
ถือปฏิบัติ  

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
15 มาถือปฏิบติัในระหว่างปีปัจจุบนั โดยกิจการได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยบนัทึก
ปรับกบักาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบต่อกาํไรสะสมตน้งวด 2562 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการนาํมาตรฐาน
ฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ผลกระทบต่อกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562   

สิทธิในการคืนสินคา้ 2 - 
รวม 2 - 
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จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ตามนโยบายการ

บญัชีเดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบแสดงฐานะการเงนิ    
สินทรัพย์    
สินคา้คงเหลือ 1,575 2 1,577 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 43 (1) 42 
หนีสิ้น    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 753 (1) 752 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 70 3 73 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
กาํไรสะสม 1,011 (1) 1,010 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 

ตามนโยบายการ
บญัชีเดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
ก าไรขาดทุน    
รายไดจ้ากการขาย 3,013 (28) 2,985 
ตน้ทุนขาย 2,227 (3) 2,224 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 406 (24) 382 

รายการปรับปรุงขา้งตน้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

- สิทธิในการคืนสินคา้ - กลุ่มบริษทับนัทึกจาํนวนท่ีคาดว่าจะตอ้งคืนให้แก่ลูกคา้ เป็นประมาณการ
หน้ีสินจากการรับคืนสินคา้และบนัทึกสินคา้ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนจากลูกคา้เป็นสินทรัพยใ์นงบแสดง
ฐานะการเงิน 

อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานทางการเงินฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทัฯ 
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5. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

5.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัได้โอนอาํนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ                                          
เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บสําหรับสินคา้ท่ีได ้                                       
ส่งมอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

สําหรับการขายท่ีให้สิทธิในการคืนสินคา้ กลุ่มบริษทับนัทึกจาํนวนท่ีคาดว่าจะตอ้งคืนให้แก่ลูกคา้เป็น
ประมาณการหน้ีสินจากการรับคืนสินคา้ และบนัทึกสินคา้ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนจากลูกคา้เป็นสินทรัพยใ์น
งบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงสินทรัพยด์งักล่าววดัมูลค่าโดยอา้งอิงกบัมูลค่าตามบญัชีเดิมของสินคา้คงเหลือหกั
ดว้ยตน้ทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในการรับคืนสินคา้ รวมถึงการลดลงท่ีอาจเกิดข้ึนในมูลค่าของสินคา้ท่ีคาดวา่
จะไดรั้บคืน  

รายได้ค่าเช่า 

รายไดค้่าเช่ารับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนวณตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า  

รายได้ค่าบริการ 

รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือกิจการใหบ้ริการเสร็จส้ิน 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

5.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี                        
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัใน
การเบิกใช ้

5.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ โดยจะบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี 
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5.4 สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวิธีตน้ทุนมาตรฐาน ซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริง
และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต 

 วตัถุดิบและวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคา
ใดจะตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

5.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
เม่ือไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

ข) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯ       
ตดับัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ซ่ึงจาํนวนท่ีตัด
จาํหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ  

ค) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย  

ง) เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี   
ราคาทุน  

จ) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในราคา
ทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)   

 มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํการ
สุดทา้ยของปี 

บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

 ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯจะปรับมูลค่า
ของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหวา่ง
ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็น
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 

 เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถูก
บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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5.6 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุน  การทาํรายการ 
หลงัจากนั้น กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ                                          
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการ
ดาํเนินงาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์น
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

5.7 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และ        
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชนโ์ดยประมาณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  20  ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  10 - 40  ปี 
ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า   ตามอายสุัญญาเช่า (2 - 40  ปี) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  3 - 13  ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน  2 - 20  ปี 
ยานพาหนะ  2 - 6  ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง 

กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจาก
การจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจาก
บญัชี 
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5.8 สินทรัพย์ทีถ่ือไว้เพือ่ขาย 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนจะถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย เม่ือมูลค่าตามบญัชีท่ีจะไดรั้บคืนส่วน
ใหญ่มาจากการขาย มิใช่มาจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นต่อไป สินทรัพยจ์ะตอ้งมีไวเ้พื่อขายในทนัทีในสภาพ
ปัจจุบนัและการขายนั้นตอ้งมีความเป็นไปได้สูงมาก สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนดงักล่าวจะหยุดคิดค่าเส่ือม
ราคาทนัที ณ วนัท่ีการจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย และจะวดัมูลค่าดว้ยจาํนวนท่ี
ตํ่ากวา่ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 

5.9 สิทธิการเช่า 

 สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม โดยตดัจาํหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของ
ระยะเวลาเช่า ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

5.10 การรวมธุรกจิ 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ กลุ่มบริษทั (ผูซ้ื้อ) วดัมูลค่าตน้ทุน
การซ้ือธุรกิจดว้ยผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหซ่ึ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีระบุได้ซ่ึงได้จากการซ้ือบริษทัย่อยจะถูกวดัมูลค่าเร่ิมแรกในวนัท่ีได้บริษทัย่อยนั้นมาท่ีมูลค่า
ยติุธรรม  

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่า
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกวา่ตน้ทุนการรวม
ธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

ค่าความนิยมแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความ
นิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกรับรู้ในส่วน
ของกาํไรหรือขาดทุน และไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

5.11 ต้นทุนการกู้ยมื 

ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานใน
การแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ามท่ีมุ่งประสงค์ ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

  



12 

5.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 
ของสินทรัพยน์ั้น 

บริษทัฯตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดั ไดแ้ก่ ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ซ่ึงมีอายุการให้ประโยชน์ 
2-10 ปี 

บริษทัฯไม่มีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนแต่จะใช้วิธีการ
ทดสอบการดอ้ยค่าทุกปีทั้งในระดบัของแต่ละสินทรัพยน์ั้นและในระดบัของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด
เงินสด บริษทัฯจะทบทวนทุกปีว่าสินทรัพย์ไม่มีตวัตนดังกล่าวยงัคงมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบ
แน่นอน 

5.13 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

5.14 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือ
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากวา่ ภาระผกูพนัตามสัญญา
เช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้
งานของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 
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5.15 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน  

5.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หรือ
สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้ขาดทุน
จากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการ
ใช้สินทรัพยแ์ล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์บริษทัฯประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้
อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลา
และความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหัก
ตน้ทุนในการขาย บริษทัฯใช้แบบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้น
ถึงจาํนวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการ
จาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่าง
เป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษทัฯจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใช้กาํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ัง
ล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูง
กว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยใ์นงวด
ก่อนๆ บริษทัฯจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไร
หรือขาดทุนทนัที 
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5.17 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและ
เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์
ของบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงานของแต่
ละประเทศ ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับ
พนกังาน นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัในประเทศไทยจดัใหมี้โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน 

 กลุ่มบริษัทคํานวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit 
Credit Method) โดยผู ้เ ช่ียวชาญอิสระได้ทําการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สําหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สําหรับโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาด
โครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.18 หุ้นกู้แปลงสภาพ 

 การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงินกาํหนดให้ ณ วนัท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรก 
กิจการตอ้งแยกประเภทเคร่ืองมือทางการเงินหรือองคป์ระกอบของเคร่ืองมือทางการเงินโดยพิจารณาตาม
เน้ือหาเชิงเศรษฐกิจและคาํนิยามหน้ีสินทางการเงินและตราสารทุน 
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 หุ้นกูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นหน้ีสินแสดงดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายจนกว่ามีการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั 
หรือครบอายกุารชาํระคืนของหุน้กู ้และสิทธิในการเลือกแปลงสภาพแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมจนกวา่มีการ
ใชสิ้ทธิในการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 

 ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูบ้นัทึกหกัจากหุน้กูแ้ปลงสภาพ และตดัจาํหน่ายตามอายขุองหุน้กูแ้ปลงสภาพ  

5.19 หุ้นทุนซ้ือคืน 

 หุ้นทุนซ้ือคืนแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนเป็นรายการหักจากส่วนของผูถื้อหุ้น
ทั้งหมด หากราคาขายของหุ้นซ้ือคืนสูงกว่าราคาซ้ือของหุ้นทุนซ้ือคืน บริษทัฯจะรับรู้ผลต่างเขา้บญัชี
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ทุนซ้ือคืนและหากราคาของหุน้ทุนซ้ือคืนตํ่ากวา่ราคาซ้ือของหุน้ทุนซ้ือคืน บริษทัฯจะนาํ
ผลต่างหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงนาํผลต่างท่ีเหลืออยู่ไปหักจากบญัชี                    
กาํไรสะสม 

5.20 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 การท่ีบริษทัฯออกและเสนอขายตราสารทุนของบริษทัฯให้แก่บุคคลต่างๆรวมทั้งพนกังาน ถือเป็นรายการ
จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ หากไม่ปรากฏว่าการออกตราสารดังกล่าวมีวตัถุประสงค์เป็นอย่างอ่ืน
นอกเหนือจากการชาํระค่าสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบใหแ้ก่บริษทัฯ 

 บริษทัฯจะบนัทึกผลต่างของมูลค่ายุติธรรมท่ีสูงกว่าราคาเสนอขายของตราสารทุน ณ วนัออกและเสนอ
ขายเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุนและส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในส่วนของ                            
ผูถื้อหุน้ 

5.21 ประมาณการหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่กลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภาระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

5.22 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

กลุ่มบริษทัในประเทศไทยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษี
ของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศคาํนวณภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีระบุในกฎหมายภาษีอากรของประเทศนั้น 
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 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ได้ใช้ในจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไรทาง
ภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้ง
กบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5.23 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินใหผู้อ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) 
ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกัน
หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดย
ใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  
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 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมี  การวดัมูลค่า
ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ                    
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผล
กระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการท่ีสําคญัมี
ดงัน้ี 

 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของ
หน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื 

 ในการประมาณค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากสินคา้คงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ พิจารณา
จากราคาท่ีคาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใช้จ่ายในการขายสินคา้นั้น และค่าเผื่อสําหรับ
สินคา้เก่าลา้สมยั เคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอายโุดยประมาณของสินคา้แต่ละชนิด 

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อ่ืนของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการ
ประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลง
ในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 คดีฟ้องร้องและการประเมินภาษีโดยกรมสรรพากร 

 บริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกประเมินภาษีโดยกรมสรรพากร และมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน
จากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้อง
แลว้และเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน  

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุน
ทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่ม
บริษทัควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไร
ทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 ในการทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสด   
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากการลงทุนในบริษทัย่อย รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการ
คาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น 
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7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 594 690 ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงกบัท่ี

กิจการคิดกบัลูกคา้รายอ่ืน 
ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ - - 309 230 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้ย้มื - - 3 3 ตามสัญญาเงินกู ้
รายไดค่้าธรรมเนียมการคํ้าประกนั - - 3 4 อตัราร้อยละ 1 ต่อปี 
ค่าบริการรับ - - 9 9 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
ค่าจดัการรับ - - 19 22 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการจ่าย - - 8 2 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
ค่านายหนา้จ่าย - - - 2 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ซ้ือวตัถุดิบ 145 98 145 98 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
ค่าบริการรับ 1 1 1 1 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบักรรมการของบริษทัฯ/

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
     

ขายสินคา้ 18 24 12 13 ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงกบัท่ีกิจการ
คิดกบัลูกคา้รายอ่ืน 

ซ้ือสินคา้ 49 57 - 3 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้ย้มื 3 3 - - ตามสัญญาเงินกู ้
ค่าบริการรับ 1 1 1 1 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มื 3 4 3 4 ตามสัญญาเงินกู ้
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2 1 - - เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ลกูหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)     

บริษทัยอ่ย - - 704 681 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 46 45 45 44 
รวม 46 45 749 725 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (37) (33) (525) (274) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 9 12 224 451 

     
ลกูหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)     

บริษทัยอ่ย - - 76 54 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 2 2 2 2 
กรรมการของบริษทัยอ่ย/บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15 13 11 8 
รวม 17 15 89 64 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (2) (2) (54) (26) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 15 13 35 38 

     
ดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)     

บริษทัยอ่ย - - 28 30 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 2 1 - - 
รวม 2 1 28 30 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - (27) (27) 

รวมดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 2 1 1 3 

     
ลกูหนีก้จิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

กรรมการของบริษทัยอ่ย/บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 5 2 5 
รวมลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 2 5 2 5 

     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หมายเหตุ 22) 

    

บริษทัยอ่ย - - 55 32 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 17 23 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17 23 55 32 
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บริษทัฯบนัทึกรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีเกิดจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัใน 
งบกาํไรขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปี 2562 เป็นจาํนวนเงิน 279 ลา้นบาท  

เงินให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 
และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 57 62 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 45 42 - - 
รวม 45 42 57 62 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - (42) (19) 
รวมเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 45 42 15 43 

     
เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว - - 495 527 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - (450) (205) 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด                

ชาํระภายในหน่ึงปี - - 45 322 

บริษทัฯบนัทึกรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีเกิดจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้ นและเงินให้กู้ยืมระยะยาว                    
แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในงบกาํไรขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี 2562 เป็นจาํนวนเงิน 268 
ลา้นบาท  
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ในระหวา่งปี 2562 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวม 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2561 
เพ่ิมข้ึน               

ระหวา่งปี 
ลดลง              

ระหวา่งปี 

ขาดทุนท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริง              

จากการแปลงค่า
อตัราแลกเปล่ียน 

ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2562 

บริษทั เอ-ลิส คอร์ปอเรท จาํกดั กรรมการเป็นบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนักบักรรมการ
ของบริษทัฯ 23 7 - - 30 

บริษทั สุปรี โฮลด้ิง จาํกดั ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลท่ี       
เก่ียวขอ้งกนักบักรรมการ
ของบริษทัฯ 3 - (3) - - 

PT Sumberkreasi Capitalogam กรรมการเป็นกรรมการ             
ของบริษทัยอ่ย 16 - - (1) 15 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน  42 7 (3) (1) 45 

บริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั แพรนดา้ ลอดจ้ิง จาํกดั) มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่ บริษทั เอ-ลิส                                  
คอร์ปอเรท จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี เงินให้กูย้ืมดงักล่าว              
ค ํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ 

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึง (PT Pranda Marketing Indonesia) มีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั PT 
Sumberkieasi Ciptalogam ซ่ึงเป็นบริษทัเก่ียวขอ้งกนั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี เงินให้กู้ยืม
ดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ            
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2561 
เพ่ิมข้ึน      

ระหวา่งปี 
ลดลง                       

ระหวา่งปี 

ขาดทุนท่ียงั 
ไม่เกิดข้ึนจริง

จากการแปลงค่า
อตัราแลกเปล่ียน 

ยอดคงเหลือ          
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2562 

Pranda & Kroll GmbH & Co. KG บริษทัยอ่ย 19 - - (2) 17 
H. GRINGOIRE s.a.r.l. บริษทัยอ่ย 27 - - (2) 25 
PT Pranda Marketing Indonesia บริษทัยอ่ย 16 2 (2) (1) 15 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน  62 2 (2) (5) 57 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยทั้ง 3 แห่ง เป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
7.5 ต่อปี อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดบ้นัทึกรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับเงินให้กูย้ืมระยะสั้ นและ
ดอกเบ้ียคา้งรับท่ีให้แก่บริษทัยอ่ย Pranda & Kroll GmbH & Co. KG และ H. GRINGOIRE s.a.r.l. ทั้งจาํนวน 
นอกจากน้ี บริษัทฯได้พิจารณาตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย PT Pranda 
Marketing Indonesia ตามมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน เน่ืองจากบริษทัยอ่ยขอเล่ือนระยะเวลาในการจ่ายชาํระ
คืนเงินตน้ ปัจจุบนัน้ีฝ่ายบริหารอยู่ในระหว่างดาํเนินการแกไ้ขสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่บริษทัย่อย
ดงักล่าว 
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นอกจากน้ี ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯไดท้าํขอ้ตกลงกบั H. GRINGOIRE s.a.r.l. โดยบริษทัฯไดต้กลง
หยดุคิดดอกเบ้ียของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยดงักล่าว โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ           
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2561 
เพ่ิมข้ึน                             

ระหวา่งปี 
ลดลง                       

ระหวา่งปี 

ขาดทุนท่ียงั 
ไม่เกิดข้ึนจริง

จากการแปลงค่า
อตัราแลกเปล่ียน 

ยอดคงเหลือ             
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2562 

Pranda & Kroll GmbH & Co. KG บริษทัยอ่ย 26 - - (3) 23 
Pranda UK Ltd. บริษทัยอ่ย 315 - - (12) 303 
H. GRINGOIRE s.a.r.l. บริษทัยอ่ย 186 - - (17) 169 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาว  527 - - (32) 495 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยทั้ง 3 แห่ง เป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
7.5 ต่อปี ทั้งน้ีบริษทัฯไดห้ยดุรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้กูย้ืมระยะยาวดงักล่าว เน่ืองจากมีความไม่แน่นอน
ท่ีจะได้รับคืน อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้บนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวและ
ดอกเบ้ียคา้งรับทั้งจาํนวนท่ีใหแ้ก่ Pranda & Kroll GmbH & Co. KG และ H. GRINGOIRE s.a.r.l. 

ในปี 2561 บริษทัฯไดท้าํขอ้ตกลงกบั Pranda & Kroll GmbH & Co. KG โดยบริษทัฯไดต้กลงหยุดคิด
ดอกเบ้ียของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยดงักล่าว โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2561 เป็นตน้ไป 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในปี 2561 บริษทัฯมีเงินกู้ยืมระยะสั้ นจาํนวน 50 ล้านบาทจากกรรมการของบริษทัฯ เงินกู้ยืมน้ีไม่มี
หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัและคิดดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ทั้งน้ี ในระหวา่งปีปัจจุบนับริษทัฯไดช้าํระคืน
เงินกูย้มืระยะสั้นดงักล่าวแลว้ 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของ
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 64 71 31 31 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 16 2 15 1 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 1 2 - - 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง 1 - - - 
รวม 82 75 46 32 



24 

ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการคํ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 36.3.1 

ขอ้มูลเพิ่มเติม 

บริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั พรีม่าโกลด ์อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (“PMG”)) มีเงินให้กูย้ืมระยะยาว
แก่ PT Pranda Marketing Indonesia ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นจาํนวนเงิน 2 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 60 ลา้นบาท (2561: 2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 65 ลา้นบาท) 
โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือครบ 10 ปี (ครบกาํหนดปี 
2564 และ 2568) และคํ้าประกนัโดยใบหุ้นบางส่วนของบริษทัดงักล่าว ซ่ึงภายใตส้ัญญาเงินให้กู้ยืมได้
กาํหนดให ้PMG มีสิทธิเลือกท่ีจะให้ PT Marketing Indonesia ชาํระเงินกูคื้นดว้ยเงินสดหรือให้สิทธิ PMG 
แปลงเงินให้กูย้ืมบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นหุ้นทุนท่ีออกใหม่ของบริษทัดงักล่าว แต่ไม่เกินร้อยละ 55 ของ
จาํนวนหุน้ทั้งหมด โดยกาํหนดอตัราแปลงสภาพเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ของบริษทัดงักล่าว 

ในปี 2560 PMG ไดห้ยุดรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้กูย้ืมระยะยาวดงักล่าวเน่ืองจากมีความไม่แน่นอนท่ี
จะไดรั้บคืน อยา่งไรก็ตาม ในระหวา่งปีปัจจุบนั PMG ไดพ้ิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับเงินให้
กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับเพื่อแสดงรายการตามมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน โดย PMG บนัทึกรายการค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญดงักล่าวในงบกาํไรขาดทุนของ PMG สําหรับปี 2562 เป็นจาํนวนเงิน 16 ลา้นบาท (2561:             
17 ลา้นบาท) อยา่งไรก็ตาม รายการดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

8. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
เงินสดในมือ 20,216 17,961 672 616 
เงินฝากธนาคารและสถาบนัการเงิน 527,532 378,887 387,720 254,544 

รวม 547,748 396,848 388,392 255,160 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.10 ถึง 0.85 ต่อปี (2561: ร้อยละ 
0.10 ถึง 0.85 ต่อปี) 
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9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 775 902 54,673 37,903 
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 2,569 6,201 35,244 81,386 
   3 - 6 เดือน 3,885 778 19,242 84,447 
   6 - 12 เดือน 176 2,899 83,244 188,640 
   มากกวา่ 12 เดือน 38,258 34,618 557,375 332,656 
รวม 45,663 45,398 749,778 725,032 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (37,158) (32,811) (525,388) (273,641) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 

(หมายเหตุ 7) 8,505 12,587 224,390 451,391 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 350,853 246,553 242,247 104,644 
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 49,492 122,630 39,124 87,977 
   3 - 6 เดือน 3,043 4,381 133 64 
   6 - 12 เดือน 7,725 23,070 1,951 - 
   มากกวา่ 12 เดือน 25,069 28,252 20,002 22,793 
รวม 436,182 424,886 303,457 215,478 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (30,618) (36,564) (20,002) (23,873) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 405,564 388,322 283,455 191,605 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 414,069 400,909 507,845 642,996 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 17,495 15,317 89,040 64,101 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 10,584 16,889 389 572 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 2,021 1,011 27,793 29,868 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,097 2,321 1,054 2,177 
รวม 31,197 35,538 118,276 96,718 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (4,416) (5,486) (81,287) (54,642) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 26,781 30,052 36,989 42,076 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 440,850 430,961 544,834 685,072 
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10. สินค้าคงเหลอื 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนเป็น                     

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
สินคา้สาํเร็จรูป 1,139,123 1,233,185 (128,515) (108,247) 1,010,608 1,124,938 
งานระหวา่งทาํ 164,822 192,003 - - 164,822 192,003 
วตัถุดิบ 477,631 449,641 (88,845) (91,798) 388,786 357,843 
วสัดุโรงงาน 13,221 12,914 (7) (9) 13,214 12,905 
สินคา้ระหวา่งทาง 15 17,783 - (10,640) 15 7,143 

รวม 1,794,812 1,905,526 (217,367) (210,694) 1,577,445 1,694,832 
 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนเป็น                     

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
สินคา้สาํเร็จรูป 305,436 293,538 (86,773) (72,378) 218,663 221,160 
งานระหวา่งทาํ 158,940 183,439 - - 158,940 183,439 
วตัถุดิบ 471,476 432,018 (88,417) (89,645) 383,059 342,373 
วสัดุโรงงาน 9,768 8,594 - - 9,768 8,594 
สินคา้ระหวา่งทาง 15 - - - 15 - 

รวม 945,635 917,589 (175,190) (162,023) 770,445 755,566 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทับนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
เป็นจาํนวนเงิน 33 ลา้นบาท (2561: 12 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 14 ลา้นบาท 2561: 4 ลา้นบาท) โดยแสดง
เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย และมีการกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวนเงิน 26 ลา้นบาท 
(2561: 20 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 1 ลา้นบาท 2561: 4 ลา้นบาท) โดยนาํไปหกัจากมูลค่าของสินคา้
คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯไดจ้าํนาํสินคา้คงเหลือส่วนใหญ่ของบริษทัฯ เพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงิน
สินเช่ือจากธนาคารพาณิชยจ์าํนวนเงิน 477 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึงไดจ้าํนาํ
สินคา้คงเหลือมูลค่า 219 ล้านบาท และบริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึงไดจ้าํนาํสินคา้สําเร็จรูปมูลค่า 
3,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย หรือประมาณ 6 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันวงเงินสินเช่ือจากธนาคาร
พาณิชยใ์นต่างประเทศ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 และขอ้ 23 
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11. สินทรัพย์ทีถ่ือไว้เพือ่ขาย 

 เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้บริษทัฯทาํสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน                                
รอการพฒันาบางส่วนกบับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และบริษทัฯไดรั้บเงินมดัจาํแลว้ตามสัญญาในวนัเดียวกนั 
โดยฝ่ายบริหารคาดวา่จะโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินดงักล่าวภายในระยะเวลา 6 เดือนนบัจากวนัท่ีทาํสัญญา 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯไดท้าํการขายและโอนกรรมสิทธิท่ีดินดงักล่าว มูลค่ารวม
ประมาณ 443 ลา้นบาท รวมทั้งไดด้าํเนินการไถ่ถอนภาระจาํนองเพื่อคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจาก
ธนาคารพาณิชยเ์สร็จส้ินแลว้ 

12. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระค า้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ีเป็นเงินฝากธนาคารของบริษทัฯ ท่ีนาํไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือกบัธนาคาร และเงินฝากของ
บริษทัยอ่ยท่ีนาํไปคํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนาม
ของบริษทัยอ่ยเพื่อวตัถุประสงคใ์นการคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า  

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

13.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ 
หน่วย 

เงินตรา สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
 2562 2561  2562 2561 2562 2561 
    (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
Pranda North America, Inc. 2 2 พนัเหรียญ

สหรัฐฯ 
100 100 120,283 120,283 

H.GRINGOIRE s.a.r.l. 5 5 ลา้นยโูร 100 100 344,423 344,423 
Pranda UK Ltd. 0.5 0.5 ลา้นปอนด์ 100 100 28,973 28,973 
Pranda Vietnam Co., Ltd. 1.5 1.5 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ 
100 100 48,180 48,180 

บริษทั พรีม่าโกลด ์อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 200 200 ลา้นบาท 100 100 200,000 200,000 
บริษทั คริสตอลไลน ์จาํกดั 100 100 ลา้นบาท 96 96 96,000 96,000 
บริษทั แพรนดา้ ลอดจ้ิง จาํกดั 50 50 ลา้นบาท 83 83 41,125 41,125 
Pranda & Kroll GmbH & Co. KG 14.96 14.96 ลา้นยโูร 75 75 573,303 573,303 
Pranda Jewelry Private Limited 150 150 ลา้นรูปีอินเดีย 51 51 213,439 213,439 
Pranda Trading (Shenzhen) Limited - 0.55 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ 
- 100 - 17,437 

รวม      1,665,726 1,683,163 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (1,092,618) (1,015,591) 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ      573,108 667,572 

 บริษทัฯ ไม่มีเงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งปี 2562 และ 2561 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯได้บนัทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยสุทธิในงบกาํไร
ขาดทุนเฉพาะกิจการสาํหรับปี 2562 เป็นจาํนวนเงิน 94 ลา้นบาท (2561: 153 ลา้นบาท) 
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บริษัทย่อย Pranda Trading (Shenzhen) Limited 

เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัย่อย Pranda Trading 
(Shenzhen) Limited  เลิกกิจการตั้งแต่วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2558 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่ใช่ส่วนงาน
ท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทั ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินรวม นอกจากน้ีบริษทัฯได้
บนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวทั้งจาํนวนแลว้ 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2562 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดช้าํระบญัชีเสร็จส้ินแลว้ บริษทัฯไดต้ดัจาํหน่ายเงินลงทุน
สุทธิของบริษทัยอ่ยดงักล่าว และบนัทึกกาํไรจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ยจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท ไวใ้น
งบกาํไรขาดทุนรวมปี 2562 

บริษัทย่อย Pranda & Kroll GmbH & Co. KG 

 เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้บริษทัย่อย Pranda & 
Kroll GmbH & Co. KG เลิกกิจการตั้งแต่วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2561 เป็นตน้ไป ปัจจุบนับริษทัยอ่ยดงักล่าว
อยูใ่นระหว่างการชาํระบญัชี ทั้งน้ีบริษทัย่อยดงักล่าวไม่ใช่ส่วนงานท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทั ดงันั้นจึงไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินรวม นอกจากน้ีบริษทัฯไดบ้นัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวทั้งจาํนวนแลว้ 

 บริษัทย่อย Guangzhou Pangda Zhubao Shoushi Youxian Gongsi 

 เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัยอ่ย Guangzhou Pangda 
Zhubao Shoushi Youxian Gongsi เลิกกิจการตั้งแต่วนัท่ี 27 กนัยายน 2556 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่ใช่ส่วนงานท่ี
สําคญัของกลุ่มบริษทั ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินรวม นอกจากน้ีบริษทัฯได้
บนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวทั้งจาํนวนแลว้ 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2561 บริษทัย่อยดงักล่าวไดช้าํระบญัชีเสร็จส้ินแลว้ บริษทัฯไดต้ดัจาํหน่ายเงิน
ลงทุนสุทธิของบริษทัยอ่ยดงักล่าว และบนัทึกกาํไรจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ยจาํนวนเงิน 2 ลา้นบาท           
ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนรวมปี 2561 

บริษัทย่อย Pranda Jewelry Private Limited 

เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยในประเทศอินเดีย Pranda Jewelry Private Limited ไดอ้อกและเสนอ
ขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ (Fully Compulsorily Convertible Debentures) ชนิดไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั
จาํนวน 34,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 รูปีอินเดีย มูลค่ารวม 340 ลา้นรูปีอินเดีย ให้กบับริษทัฯ โดย
หุน้กูด้งักล่าวทั้งหมดจะถูกแปลงสภาพเป็นหุน้ทุนท่ีชาํระเตม็มูลค่าแลว้ของบริษทัยอ่ย เม่ือครบกาํหนด 5 ปี
นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ทั้งน้ี อตัราการแปลงสภาพหุ้นกูเ้ป็นหุ้นทุนจะถูกคาํนวณ ณ วนัท่ีทาํการ
แปลงสภาพตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศอินเดีย 
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ภายใตส้ัญญาหุ้นกูด้งักล่าว กาํหนดให้บริษทัย่อยจ่ายชาํระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
7.5 ต่อปี นอกจากน้ี ภายใตส้ัญญาหุ้นกูด้งักล่าวไดก้าํหนดเง่ือนไขให้บริษทัย่อยมีสิทธิซ้ือหุ้นทุนจากการ
แปลงสภาพคืนจากบริษทัฯ ในวนัท่ีหรือภายหลังจากวนัท่ีมีการแปลงสภาพ และในกรณีท่ีบริษทัย่อย
ดงักล่าวไม่สามารถซ้ือหุ้นทุนจากการแปลงสภาพคืนจากบริษทัฯได ้บริษทัฯจะเสนอขายหุ้นทุนจากการ
แปลงสภาพส่วนหน่ึงให้แก่ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยของบริษทัย่อยเพื่อให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯและ                            
ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่เปล่ียนแปลง 

ทั้งน้ี บริษทัฯไดบ้นัทึกรายการดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เน่ืองจากเง่ือนไขของหุ้นดงักล่าวบงัคบั
ใหผู้ล้งทุนตอ้งใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้เม่ือครบกาํหนดแปลงสภาพ 

13.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สัดส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ยสะสม 

ขาดทุนท่ีแบ่งใหก้บัส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมใน

บริษทัยอ่ยในระหวา่งปี 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

Pranda & Kroll GmbH & Co. KG 25 25 (151) (147) (4) (8) 

13.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสําคญั ซ่ึงเป็นขอ้มูล
ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 Pranda & Kroll GmbH & Co. KG 

 2562 2561 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 5 18 
หน้ีสินหมุนเวยีน 209 234 

 สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 Pranda & Kroll GmbH & Co. KG 

 2562 2561 
รายได ้ 6 56 
ขาดทุน (7) (26) 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (7) (26) 
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 สรุปรายการกระแสเงินสด 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 Pranda & Kroll GmbH & Co. KG 

 2562 2561 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (2.0) (1.9) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน - 2.6 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน - (0.2) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (2.0) 0.5 

14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

14.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน

ประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั เคแซด-แพรนดา้ จาํกดั นาํเขา้และจาํหน่าย

วตัถุดิบโลหะมีค่า 
ไทย     

- ราคาทุน   40 40 3,600 3,600 
- ส่วนแบ่งกาํไรสะสม     6,490 6,547 

รวมมูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย     10,090 10,147 

 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า
ของเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

   2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั เคแซด-แพรนดา้ จาํกดั นาํเขา้และจาํหน่าย
วตัถุดิบโลหะมีค่า 

ไทย 40 40 
3,600 3,600 (3,600) (3,600) - - 
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14.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

บริษทั 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน                                                         

ในบริษทัร่วมในระหวา่งปี 
 2562 2561 

บริษทั เคแซด-แพรนดา้ จาํกดั (57) 1,168 

14.3 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสาระสาํคญั 

 ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

ทุนเรียกชาํระ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

สินทรัพยร์วม 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

หน้ีสินรวม 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

รายไดร้วมสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

กาํไรสาํหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
บริษทั เคแซด-แพรนดา้ จาํกดั 9 9 139 166 114 140 1,490 1,865 - 3 

15. ลูกหนีอ้ืน่ 

 ลูกหน้ีอ่ืนของบริษทัฯคือตัว๋สัญญาใช้เงินท่ีออกโดยบริษทัในต่างประเทศจาํนวนเงิน 1.55 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา โดยตัว๋สัญญาใชเ้งินดงักล่าวมีอายุ 5 ปี (ครบกาํหนดเดือนเมษายน 2562) และไม่มีดอกเบ้ีย 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดบ้นัทึกสาํรองค่าเผือ่การปรับลดมูลค่าของตัว๋สัญญาใชเ้งินทั้งจาํนวนแลว้ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 46,595 50,191 
หกั: ค่าเผือ่การปรับลดมูลค่า (46,595) (50,191) 
ลูกหน้ีอ่ืนสุทธิ - - 
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16. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 2562 2561 
 ราคาทุน/  

ราคาทุน 
ตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุน/  
ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 
เงนิลงทุนเผือ่ขาย     
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 
   ในต่างประเทศ 97,979 14,943 97,979 12,126 
หกั: ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลง         

มูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (83,036)  (85,853)  
 14,943  12,126  
เงนิลงทุนทัว่ไป     
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 
   ในต่างประเทศ 14,490  14,490  
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนทัว่ไป (13,350)  (13,350)  
 1,140  1,140  
รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 16,083  13,266  

 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 
 ราคาทุน/  

ราคาทุน 
ตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุน/  
ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 
เงนิลงทุนเผือ่ขาย     
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 
   ในต่างประเทศ 97,979 14,943 97,979 12,126 
หกั: ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลง             

มูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (83,036)  (85,853)  
 14,943  12,126  
เงนิลงทุนทัว่ไป     
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 
   ในต่างประเทศ 13,350  13,350  
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนทัว่ไป (13,350)  (13,350)  
 -  -  
รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 14,943  12,126  
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17. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน 
รอการพฒันา 

ท่ีดินและ
อาคารใหเ้ช่า รวม 

ท่ีดิน 
รอการพฒันา 

ท่ีดินและ
อาคารใหเ้ช่า รวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562:       
ราคาทุน 576,952 65,962 642,914 576,952 9,476 586,428 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (55,606) (55,606) - (8,876) (8,876) 

มลูค่าตามบญัชี - สุทธิ 576,952 10,356 587,308 576,952 600 577,552 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561:       
ราคาทุน 576,952 67,498 644,450 576,952 9,476 586,428 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (55,264) (55,264) - (8,876) (8,876) 

มลูค่าตามบญัชี - สุทธิ 576,952 12,234 589,186 576,952 600 577,552 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสาํหรับปี 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

มลูค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี  589,186 589,573 577,552 577,552 
จาํหน่ายระหวา่งปี - มลูค่าสุทธิตามบญัชี                   

ณ วนัท่ีจาํหน่าย (1,237) - - - 
ค่าเส่ือมราคาในระหวา่งปี (641) (387) - - 
มลูค่าสุทธิตามบญัชีปลายปี 587,308 589,186 577,552 577,552 

 มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ท่ีดินรอการพฒันา 609,000 609,000 609,000 609,000 
ท่ีดินและอาคารใหเ้ช่า 97,419 98,919 44,679 44,679 

 มูลค่ายุติธรรมของท่ีดินรอการพฒันาท่ีดินและอาคารให้เช่าใช้เกณฑ์ราคาตลาดท่ีประเมินโดยผูป้ระเมิน
ราคาอิสระ 

 บริษทัฯ ไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัฯและของบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึงมูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวนเงินประมาณ 587 ลา้นบาท (2561: 587 ลา้นบาท) ไปจดจาํนองเพื่อ
คํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์(เฉพาะบริษทัฯ: 577 ลา้นบาท 2561: 577 ลา้นบาท) 
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18. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 

 

ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

ส่วนปรับปรุง
สินทรัพยเ์ช่า 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและเคร่ืองใช้

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพยร์ะหวา่ง
ติดตั้งและ
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน           
1 มกราคม 2561 94,669 16,967 819,323 38,752 252,999 549,621 33,143 1,777 1,807,251 
ซ้ือเพิ่ม - - - 267 933 12,880 149 3,186 17,415 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (180) - (31) (11,479) (1,446) - (13,136) 
โอน - - 338 - - 4,285 - (4,623) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - - (3,677) (992) (470) (3,607) (168) - (8,914) 

31 ธนัวาคม 2561 94,669 16,967 815,804 38,027 253,431 551,700 31,678 340 1,802,616 
ซ้ือเพิ่ม - - 300 95 912 13,893 41 7,396 22,637 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (15,903) (1,073) (7,726) (1,947) (35) (26,684) 
โอน - - 314 - - 3,027 - (3,341) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - - (7,171) (2,276) (1,054) (5,036) (344) - (15,881) 

31 ธนัวาคม 2562 94,669 16,967 809,247 19,943 252,216 555,858 29,428 4,360 1,782,688 

ค่าเส่ือมราคาสะสม           
1 มกราคม 2561 - 9,107 370,851 26,397 230,413 430,177 28,706 - 1,095,651 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 495 22,669 3,163 7,952 31,376 1,709 - 67,364 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (90) - (30) (11,086) (1,318) - (12,524) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - - (504) (629) (452) (2,553) (142) - (4,280) 

31 ธนัวาคม 2561 - 9,602 392,926 28,931 237,883 447,914 28,955 - 1,146,211 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 495 22,008 6,756 6,051 28,608 1,217 - 65,135 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (15,903) (1,072) (7,726) (1,935) - (26,636) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - - (2,998) (1,692) (989) (3,943) (265) - (9,887) 

31 ธนัวาคม 2562 - 10,097 411,936 18,092 241,873 464,853 27,972 - 1,174,823 
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18. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
ส่วนปรับปรุง
สินทรัพยเ์ช่า 

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ
เคร่ืองใช้
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง
และก่อสร้าง รวม 

          
ค่าเผื่อการด้อยค่า          

31 ธนัวาคม 2561 - - - - - 11,833 - - 11,833 

31 ธนัวาคม 2562 - - - - - 11,833 - - 11,833 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี           

31 ธนัวาคม 2561 94,669 7,365 422,878 9,096 15,548 91,953 2,723 340 644,572 

31 ธนัวาคม 2562 94,669 6,870 397,311 1,851 10,343 79,172 1,456 4,360 596,032 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี          

2561 (31 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 67,364 

2562 (20 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 65,135 
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18. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   

ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง   
ติดตั้งและ
เคร่ืองใช้
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง
และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน          
1 มกราคม 2561 94,669 16,968 690,605 239,778 332,333 23,739 1,556 1,399,648 
ซ้ือเพ่ิม - - - 765 4,259 3 324 5,351 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (180) (31) (3,436) (514) - (4,161) 
โอน - - 338 - 1,202 - (1,540) - 

31 ธนัวาคม 2561 94,669 16,968 690,763 240,512 334,358 23,228 340 1,400,838 
ซ้ือเพ่ิม - - - 912 3,366 42 3,733 8,053 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (79) (2,987) (1,176) (34) (4,276) 
โอน - - 314 - 920 - (1,234) - 
31 ธนัวาคม 2562 94,669 16,968 691,077 241,345 335,657 22,094 2,805 1,404,615 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          
1 มกราคม 2561 - 9,107 314,332 215,910 251,768 20,300 - 811,417 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 495 18,745 8,019 17,419 1,357 - 46,035 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (90) (30) (3,337) (386) - (3,843) 

31 ธนัวาคม 2561 - 9,602 332,987 223,899 265,850 21,271 - 853,609 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 495 18,689 6,335 15,854 1,125 - 42,498 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (77) (3,005) (1,176) - (4,258) 
31 ธนัวาคม 2562 - 10,097 351,676 230,157 278,699 21,220 - 891,849 
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18. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   

ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง   
ติดตั้งและ
เคร่ืองใช้
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง
และก่อสร้าง รวม 

ค่าเผื่อการด้อยค่า         
31 ธนัวาคม 2561 - - - - 11,833 - - 11,833 

31 ธนัวาคม 2562 - - - - 11,833 - - 11,833 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี          
31 ธนัวาคม 2561 94,669 7,366 357,776 16,613 56,675 1,957 340 535,396 

31 ธนัวาคม 2562 94,669 6,871 339,401 11,188 45,125 874 2,805 500,933 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี         
2561 (22 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 46,035 

2562 (19 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 42,498 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 938 ลา้นบาท (2561: 891 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 707 ลา้นบาท 2561: 689 ลา้นบาท) 

 กลุ่มบริษทัไดน้าํท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวนเงินประมาณ 399 ลา้นบาท (2561: 431 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ
ท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์(เฉพาะบริษทัฯ: 378 ลา้นบาท 2561: 374 ลา้นบาท) 
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19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน่ 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ซอฟทแ์วร์
คอมพิวเตอร์ ตราสินคา้ รวม 

ซอฟทแ์วร์
คอมพิวเตอร์ ตราสินคา้ รวม 

ราคาทุน:       
1 มกราคม 2561 74,691 3,402 78,093 42,757 3,402 46,159 
ซ้ือเพ่ิม 4,472 - 4,472 1,500 - 1,500 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (171) - (171) - - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน              

ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (1,483) - (1,483) - - - 

31 ธนัวาคม 2561 77,509 3,402 80,911 44,257 3,402 47,659 
ซ้ือเพ่ิม 3,625 - 3,625 3,453 - 3,453 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (3,917) - (3,917) - - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน              

ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (1,270) - (1,270) - - - 

31 ธนัวาคม 2562 75,947 3,402 79,349 47,710 3,402 51,112 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม:       
1 มกราคม 2561 45,415 - 45,415 19,841 - 19,841 
ค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งปี 5,239 - 5,239 3,043 - 3,043 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับส่วนท่ี                     

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (142) - (142) - - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน             

ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (1,363) - (1,363) - - - 

31 ธนัวาคม 2561 49,149 - 49,149 22,884 - 22,884 
ค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งปี 5,743 - 5,743 2,907 - 2,907 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับส่วนท่ี                     

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (3,916) - (3,916) - - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน             

ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (1,124) - (1,129) - - - 

31 ธนัวาคม 2562 49,852 - 49,852 25,791 - 25,791 

ค่าเผื่อการด้อยค่า:       
31 ธนัวาคม 2561 - 3,302 3,302 - 3,302 3,302 

31 ธนัวาคม 2562 - 3,302 3,302 - 3,302 3,302 

มูลค่าตามบัญชี:       
31 ธนัวาคม 2561 28,360 100 28,460 21,373 100 21,473 

31 ธนัวาคม 2562 26,095 100 26,195 21,919 100 22,019 



39 

20. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย   
 (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - 3.35 - 1,498 - - 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 2.75 - 10.25 MLR - 2.75, 

2.8 - 10.25 491,399 348,302 391,400 261,307 

รวม   491,399 349,800 391,400 261,307 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯคํ้าประกนัโดยสินคา้คงเหลือส่วน
ใหญ่ของบริษทัฯ การจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และคํ้าประกนั
โดยกรรมการของบริษทัฯ 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึงคํ้าประกนั
โดยบริษทัฯและสินคา้คงเหลือบางส่วนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

 วงเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศแห่งหน่ึงมีหลักทรัพย์ค ํ้ าประกันเป็นเงินฝากประจํา             
กบัธนาคาร 

 เงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึงคํ้าประกนัโดยสินคา้คงเหลือ
บางส่วนของบริษทัยอ่ย สินทรัพยบ์างส่วนของกรรมการของบริษทัยอ่ย และอาคารของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่
มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

21. ตั๋วแลกเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 116,934 87,636 
บวก: ออกตัว๋แลกเงิน 50,000 - 
บวก: ตดัจาํหน่ายดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ 3,620 2,364 
หกั: จ่ายชาํระคืน (120,000) (90,000) 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้รอตดับญัชี (1,519) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 49,035 - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตัว๋แลกเงินของบริษทัคํ้าประกนัโดยจาํนองท่ีดินของบริษทัและอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนของบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึง รวมทั้งค ํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯได้กูย้ืมเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ เพื่อจ่ายชาํระคืนตัว๋
แลกเงินดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน และไถ่ถอนหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัแลว้ ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 23 

 ตัว๋แลกเงินของบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.30 ต่อปี (2561: ร้อยละ 4.30 ต่อปี) 
และจะครบกาํหนดชาํระคืนภายในเดือนมิถุนายน 2563 โดยไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
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22. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

(หมายเหตุ 7) 17,472 23,005 54,956 31,847 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 668,858 610,847 504,526 442,869 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 13,192 17,151 4,496 4,305 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 50,281 63,127 15,744 25,874 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 749,803 714,130 579,722 504,895 

23. เงินกู้ยมืระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

เงินกู ้
อตัราดอกเบ้ีย                        
(ร้อยละต่อปี) กาํหนดชาํระคืน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2562 2561 2562 2561 
1 MLR ลบ 1.00 เป็นรายไตรมาสตั้งแต่เดือนเมษายน 

2559 ถึงกรกฎาคม 2562 - 31,527 - 31,527 
2 MLR ลบ 0.50              เป็นรายไตรมาสตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 

2555 ถึงกุมภาพนัธ์ 2562 - 20,000 - 20,000 
3 MLR ลบ 0.50               เป็นรายไตรมาสตั้งแต่เดือนตุลาคม 

2556 ถึงเดือนเมษายน 2562 - 14,150 - 14,150 
4 MLR ลบ 0.50               เป็นรายไตรมาสตั้งแต่เดือนกนัยายน 

2562 ถึงเดือนกนัยายน 2565 75,000 - 75,000 - 
5 MLR ลบ 1.25 เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 

2559 ถึงพฤษภาคม 2565 83,240 116,600 - - 
6 14.60                                                    

(ปี 2561: 14.15) 
เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนกนัยายน 2556 

ถึงเดือนมกราคม 2572  
 (เงินกูย้มืสกุลรูปีอินเดีย) 9,779 11,491 - - 

7 10.25 
(ปี 2561: 10.25) 

เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 
ถึงพฤษภาคม 2563 

 (เงินกูย้มืสกุลรูเปียอินโดนีเซีย) 1,995 4,280 - - 

รวม 170,014 198,048 75,000 65,677 

หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจาํหน่าย (756) (1,479) - (429) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 169,258 196,569 75,000 65,248 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (110,553) (101,085) (75,000) (65,248) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 58,705 95,484 - - 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 196,569 65,248 
บวก: กูเ้พิ่ม 90,000 90,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (116,736) (80,677) 
บวก: ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 757 429 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,332) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 169,258 75,000 

เงินกูย้มืของบริษทัฯ 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ โดยมีวงเงินกูย้ืม
ระยะยาวเป็นจาํนวนเงิน 90 ลา้นบาท มีกาํหนดระยะเวลา 3 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 0.5 ต่อปี 
และมีกาํหนดชาํระเงินตน้ทุก 3 เดือน และดอกเบ้ียทุกเดือน สัญญากูย้ืมเงินดงักล่าวกาํหนดให้บริษทัฯไม่
นาํท่ีดินบางส่วนของบริษทัฯและอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัยอ่ยท่ีไถ่ถอนจากการคํ้าประกนั
ตัว๋แลกเงินไปก่อภาระผกูพนั ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21 

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯคํ้าประกนัโดยสินคา้คงเหลือส่วนใหญ่ของบริษทัฯ การจาํนองท่ีดินพร้อม                                                
ส่ิงปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน รวมทั้งเงินฝากประจาํกบัธนาคารและการคํ้าประกนัโดย
กรรมการของบริษทัฯ นอกจากน้ีภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษทัฯต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบาง
ประการ เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี 
(DSCR) ใหเ้ป็นไปตามสัญญา เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯไม่สามารถดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี (DSCR) ตาม
เง่ือนไขของสัญญาเงินกู ้ซ่ึงเป็นผลให้ผูใ้ห้กูมี้สิทธิเรียกเงินกูย้ืมดงักล่าวคืนเม่ือทวงถาม ดงันั้นบริษทัฯจึง
ไดจ้ดัประเภทเงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีทั้งจาํนวน ซ่ึงขณะน้ี
บริษทัฯอยูใ่นระหวา่งดาํเนินการขอจดหมายเพื่ออนุมติัการผอ่นปรนเง่ือนไขจากผูใ้หกู้ ้

เงินกูย้มืของบริษทัยอ่ย 

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อยในประเทศ (บริษทั พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั) เป็นเงินกูย้ืม
จากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ซ่ึงคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองห้องชุดสํานกังานของบริษทัย่อยดงักล่าว 
และคํ้าประกนัโดยบริษทัฯ นอกจากน้ีภายใตส้ัญญาเงินกูบ้ริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบาง
ประการ เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา                   
เป็นตน้  
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เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (Pranda Jewelry Private Limited) เป็นเงินกูย้ืมระยะยาว
จากสถาบนัการเงินในประเทศอินเดีย เงินกูย้ืมระยะยาวน้ีคํ้าประกนัโดยการจาํนองอาคารของบริษทัยอ่ย
ดงักล่าว 

 เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (PT Pranda Marketing Indonesia) เป็นเงินกูย้ืมระยะยาว
จากสถาบนัการเงินในต่างประเทศแห่งหน่ึง เงินกู้ยืมดงักล่าวคํ้ าประกนัโดยสินคา้คงเหลือบางส่วนของ
บริษทัย่อย สินทรัพยบ์างส่วนของกรรมการของบริษทัย่อย และอาคารของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
ควบคุมของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

24. หุ้นกู้แปลงสภาพ/สิทธิในการเลอืกแปลงสภาพ 

 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯออกและเสนอ
ขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จาํนวนวงเงินไม่เกิน 500 ลา้นบาท ให้แก่
กองทุน Advance Opportunities Fund I โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จาํกดั (มหาชน) 
มลูค่ารวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ วงเงินไม่เกิน 500 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุดดงัน้ี 

1) หุน้กูแ้ปลงสภาพชุดท่ี 1 มีมูลค่าไม่เกิน 100 ลา้นบาท                                   
โดยแบ่งออกเป็น 20 ชุดยอ่ย มลูค่าชุดละไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

2) หุน้กูแ้ปลงสภาพชุดท่ี 2 มีมูลค่าไม่เกิน 200 ลา้นบาท                                   
โดยแบ่งออกเป็น 40 ชุดยอ่ย มลูค่าชุดละไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

3) หุน้กูแ้ปลงสภาพชุดท่ี 3 มีมูลค่าไม่เกิน 200 ลา้นบาท                                  
โดยแบ่งออกเป็น 20 ชุดยอ่ย มลูค่าชุดละไม่เกิน 10 ลา้นบาท 

เง่ือนไขการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ระยะเวลาในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพมีกาํหนด 1 ปี นับแต่วนัท่ี                          
ท่ีประชุมมีมติอนุมติัใหอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
บริษทัฯจะออกหุ้นกู้แปลงสภาพเม่ือบริษทัฯดําเนินการขายหุ้นท่ี                            
ยงัไม่ไดจ้าํหน่ายแลว้เสร็จตามโครงการซ้ือหุ้นคืนท่ีบริษทัฯเผยแพร่
ข่าวเม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2558 หรือครบกาํหนดระยะเวลาการขาย                     
หุน้ทุนซ้ือคืนดงักล่าว 

อตัราดอกเบ้ียของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ร้อยละ 1 ต่อปี 
อายขุองหุน้กูแ้ปลงสภาพ 3 ปีนบัจากวนัท่ีออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ี

ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธาน
กรรมการบริหารกาํหนด ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัภาวะตลาดในขณะท่ีออกและ
เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในแต่ละคร้ัง 

การชาํระคืนเงินตน้ ทยอยคืนเงินตน้หรือชําระงวดเดียวเม่ือครบกาํหนด ตามข้อกาํหนด                              
และเง่ือนไขในหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ราคาแปลงสภาพ ร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นบริษทัฯต่อหุ้น                                
ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัทาํการ แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัท่ี                      
จะแปลงสภาพ 
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ในปี 2561 บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพให้แก่กองทุน Advance Opportunities Fund I 
และกองทุน Advance Credit Fund SPC - Golden Fund SP จาํนวนเงิน 50 ลา้นบาทและ 50 ลา้นบาทตามลาํดบั 
และกองทุนดังกล่าวได้ใช้สิทธิแปลงสภาพภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพน้ีเป็นจาํนวนเงิน 40 ล้านบาท                                 
โดยคิดเป็นจาํนวนหุ้นท่ีออกจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ  15,110,788 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท                
คิดเป็นจาํนวนทุนชําระแล้วท่ีบริษทัฯจดทะเบียนเท่ากบั 15,110,788 บาท ซ่ึงบริษทัฯดาํเนินการจด
ทะเบียนเพิ่มทุนชาํระแลว้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั กองทุน Advance Opportunities Fund I ไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพภายใตหุ้้นกูแ้ปลงสภาพน้ี
จาํนวน 21 ลา้นบาท โดยคิดเป็นจาํนวนหุ้นท่ีออกจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 13,169,548 หุ้น มูลค่าหุ้น                
ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท คิดเป็นจาํนวนทุนชําระแล้วท่ีบริษทัฯจดทะเบียนเพิ่มทุนเท่ากบั 13,169,548 บาท                            
ซ่ึงบริษทัฯดาํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาํระดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีหุ้นกู้แปลงสภาพและสิทธิในการเลือกแปลงสภาพในงบการเงินรวมและ                 
งบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 52,486 
หกั: มูลค่าในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ (17,008) 
บวก: ตน้ทุนทางตรงตดัจ่าย 686 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 36,164 

  
(หน่วย: พนับาท) 

สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 6,667 
หกั: มูลค่าในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ (2,334) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 4,333 

 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพใหแ้ก่กองทุน Advance Opportunities Fund I โดยเฉพาะเจาะจงจาํนวนไม่เกิน 115 ลา้นบาท 
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25. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดงได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 โครงการเงินชดเชย
พนกังานเม่ือออกจากงาน 

โครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 183,396 187,385 12,099 12,801 195,495 200,186 
ส่วนท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน:       
   ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  11,113 11,193 982 1,272 12,095 12,465 
   ตน้ทุนบริการในอดีต 58,663 (12,707) (293) 1,282 58,370 (11,425) 
   ตน้ทุนดอกเบ้ีย 6,307 4,356 285 277 6,592 4,633 
   (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการ 
      ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั       
      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ                                

ดา้นประชากรศาสตร์ - - - 303 - 303 
      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน - - 715 (1,907) 715 (1,907) 
      ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - - (401) (341) (401) (341) 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:       
   (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการ 
      ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั       
      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ                    

ดา้นประชากรศาสตร์ 3,591 (953) - - 3,591 (953) 
      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 34,920 (5,091) - - 34,920 (5,091) 
      ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (12,486) 3,754 - - (12,486) 3,754 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (14,006) (4,541) (1,703) (1,588) (15,709) (6,129) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 271,498 183,396 11,684 12,099 283,182 195,495 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 โครงการเงินชดเชย
พนกังานเม่ือออกจากงาน 

โครงการผลประโยชน์ 
ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 170,881 174,790 11,270 11,793 182,151 186,583 
ส่วนท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน:       
   ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  12,079 9,885 833 1,050 12,912 10,935 
   ตนุ้ทนบริการในอดีต 56,130 (12,660) (285) 1,281 55,845 (11,379) 
   ตน้ทุนดอกเบ้ีย 5,973 4,054 267 258 6,240 4,312 
   (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการ 
      ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั       
      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ                     

ดา้นประชากรศาสตร์ - - - 328 - 328 
      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน - - 676 (1,811) 676 (1,811) 
      ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - - (358) (183) (358) (183) 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:       
   (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการ 
      ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั       
      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ                      

ดา้นประชากรศาสตร์ 3,183 (2,255) - - 3,183 (2,255) 
      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 33,233 (4,669) - - 33,233 (4,669) 
      ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (9,877) 4,900 - - (9,877) 4,900 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (13,613) (3,164) (1,571) (1,446) (15,184) (4,610) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 257,989 170,881 10,832 11,270 268,821 182,151 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงใน              
ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงได้กาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจา้งซ่ึงทาํงาน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมาย
ดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการ
แกไ้ขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษทัมีหน้ีสิน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มข้ึน 59 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 56 ล้านบาท)                                 
กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีต เป็นค่าใชจ่้ายใน                                
งบกาํไรขาดทุนของปีปัจจุบนั 
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กลุ่มบริษทัคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจาํนวนเงิน
ประมาณ 13 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 12 ลา้นบาท) (2561: จาํนวน 10 ลา้นบาท งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: จาํนวน 10 ลา้นบาท)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของกลุ่มบริษทัประมาณ 10 - 18 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 ปี) (2561: 10 - 18 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 
10 ปี) 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 1.50 - 8.75 1.60 - 8.75 1.50 2.75 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  0.50 - 10.00 0.50 - 10.00 5.00 5.00 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังานตามโครงการชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน 0.5 - 1% ลดลง 0.5 - 1% เพ่ิมข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัราคิดลด (14) 15 (13) 15 
     
 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 

อตัราการข้ึนเงินเดือน  33 (29) 32 (28) 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน 0.5 - 1% ลดลง 0.5 - 1% เพ่ิมข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัราคิดลด (9) 10 (9) 9 
     
 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 

อตัราการข้ึนเงินเดือน  22 (22) 21 (21) 
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26. ใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

26.1 ใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯทีม่อบให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2561 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัเร่ืองท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

1) อนุมัติให้บริษัทฯออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯคร้ังท่ี 2                               
(PDJ-W2) จาํนวนไม่เกิน 25,595,562 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในอตัราส่วน 16 หุ้นเดิมต่อใบสําคญั
แสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า มีราคาใชสิ้ทธิ 1 บาทต่อหุ้น ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2561 
บริษทัฯไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดจาํนวน 25,594,557 หน่วยให้แก่ผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯแลว้ ใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอายกุารใชสิ้ทธิ 1 ปี สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 คร้ังเม่ือ
ครบกาํหนด 1 ปีนบัแต่วนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงวนัใช้สิทธิวนัแรกและวนัสุดทา้ยตรงกบัวนัท่ี    
7 กุมภาพนัธ์ 2562 

2) อนุมัติให้บริษัทฯออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯคร้ังท่ี 3                                
(PDJ-W3) จาํนวนไม่เกิน 25,595,563 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในอตัราส่วน 16 หุ้นเดิมต่อใบสําคญั
แสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า มีราคาใชสิ้ทธิ 1 บาทต่อหุ้น ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2561 
บริษทัฯไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดจาํนวน 25,594,557 หน่วยให้แก่ผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯแลว้ ใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอายกุารใชสิ้ทธิ 2 ปี สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 คร้ังเม่ือ
ครบกาํหนด 2 ปีนบัแต่วนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงวนัใช้สิทธิวนัแรกและวนัสุดทา้ยตรงกบัวนัท่ี    
7 กุมภาพนัธ์ 2563 

3) อนุมัติให้บริษัทฯออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯคร้ังท่ี 4                                                       
(PDJ-W4) จาํนวนไม่เกิน 51,191,125 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในอตัราส่วน 8 หุ้นเดิมต่อใบสําคญั
แสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า มีราคาใชสิ้ทธิ 1 บาทต่อหุ้น ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2561
บริษทัฯไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดจาํนวน 51,190,390 หน่วยให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมของบริษทัฯแลว้ ใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอายกุารใชสิ้ทธิ 3 ปี สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 คร้ัง
เม่ือครบกาํหนด 3 ปีนบัแต่วนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงวนัใชสิ้ทธิวนัแรกและวนัสุดทา้ยตรงกบั
วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2564 

 เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2562 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ PDJ-W2 ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ
ตามใบสําคญัแสดงสิทธิจาํนวน 24,586,265 หน่วย โดยจดัสรรเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 24,586,265 
หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1 บาท บริษทัฯไดรั้บเงินจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 24,586,265 บาท และบริษทัฯไดด้าํเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนชาํระแลว้ดงักล่าว
กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2562 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 การเปล่ียนแปลงในจาํนวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั
แสดงไดด้งัน้ี 

 หน่วย 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 102,379,504 
จาํนวนใชสิ้ทธิระหวา่งปี (24,586,265) 
จาํนวนสิทธิท่ีหมดอายรุะหวา่งปี (1,008,292) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 76,784,947 

26.2 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ 
(โครงการ ESOP) 

เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯออกและเสนอ
ขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 
จาํนวนไม่เกิน 20,476,450 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า มีราคาใชสิ้ทธิ 4 บาทต่อหุ้น และมีอายุของใบสําคญั
แสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ได้มีมติอนุมติัการจดัสรรและกาํหนด
รายละเอียดของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของ                                  
บริษทัฯ (PDJ ESOP-2) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 14 สิงหาคม 2561 
อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ 3 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
วนัท่ีส้ินสุดอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ 14 สิงหาคม 2564 
จาํนวนท่ีให ้(หน่วย) 20,476,450 
อตัราส่วนการใชสิ้ทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิจาํนวน 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน

บริษทัได ้1 หุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ 4 บาทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไข

การปรับสิทธิ 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ สามารถใชสิ้ทธิไดปี้ละ 1 คร้ังในวนัครบรอบปีแต่ละปี นบัแต่วนั

ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก 14 สิงหาคม 2562 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 14 สิงหาคม 2564 
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สัดส่วนการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ 

การใช้สิทธิคร้ังท่ี 1: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกนัได้ไม่เกิน                     
ร้อยละ 25 ของใบสําคญัแสดงสิทธิ ท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ                   
แต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทัฯ 
การใช้สิทธิคร้ังท่ี 2: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกนัได้ไม่เกิน                
ร้อยละ 50 ของใบสําคญัแสดงสิทธิ ท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ               
แต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทัฯ (รวมสิทธิท่ีไดจ้ากการใชสิ้ทธิ
คร้ังท่ี 1 และ คร้ังท่ี 2) 
การใช้สิทธิคร้ังท่ี 3: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกนัได้ไม่เกิน               
ร้อยละ 100 ของใบสําคญัแสดงสิทธิ ท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ
แต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทัฯ (รวมสิทธิท่ีไดจ้ากการใชสิ้ทธิ
คร้ังท่ี 1 ถึง คร้ังท่ี 3) 

 มูลค่ายุติธรรมเฉล่ียโดยประมาณของสิทธิซ้ือหุ้นแต่ละใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกเท่ากบั 0.153 บาท ซ่ึง
คาํนวณโดยใช้แบบจาํลองการกาํหนดราคาสิทธิใช้ตามแบบจาํลองของ Black-Scholes Merton ขอ้มูล
นาํเขา้แบบจาํลอง ประกอบดว้ย ราคาหุน้ ณ วนัท่ีกาํหนดราคา ซ่ึงเท่ากบั 2.803 บาท ราคาใชสิ้ทธิเท่ากบั 4 
บาท ความผนัผวนท่ีคาดหวงัร้อยละ 28.065 อายุสัญญา 3 ปี และอตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียงร้อยละ 
1.578 - 1.961 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมีใบสําคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรให้พนกังานเป็นจาํนวน 
1,315,000 หน่วย 

27. ทุนเรือนหุ้น/ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 

 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
เดิมจาํนวน 409,529,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 634,769,950 บาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่
จาํนวน 225,240,950 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ใบสําคญั
แสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 และใบสําคญัแสดงสิทธิสําหรับกรรมการและพนกังาน คร้ังท่ี 2                               
โดยบริษทัฯไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2561 
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รายการกระทบยอดจ านวนหุ้นสามัญ 

 การเปล่ียนแปลงของทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 
2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ทุนออกจาํหน่ายและ 

ชาํระเตม็มลูค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 

 2562 2561 2562 2561 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 424,640 409,529 811,966 786,855 
หุน้สามญัเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 

24,586 
 

- 
 

- 
 

- 
หุน้สามญัเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิของ                  

หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
 

13,170 
 

15,111 
 

6,172 
 

25,111 

รวม 37,756 15,111 6,172 25,111 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 462,396 424,640 818,138 811,966 

28. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

29. หุ้นสามัญซ้ือคืน/ก าไรสะสมจัดสรรส าหรับหุ้นสามัญซ้ือคืน 

เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัโครงการซ้ือหุ้นคืนเพื่อบริหารทาง
การเงินโดยมีวงเงินสูงสุดท่ีจะซ้ือหุน้คืนจาํนวน 50 ลา้นบาท และจาํนวนหุ้นท่ีจะซ้ือคืนไม่เกิน 10,600,000 
หุ้น (มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท) คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 2.59 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยจะ
ดาํเนินการซ้ือหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 28 ตุลาคม 2558 ถึงวนัท่ี 27 เมษายน 
2561 และมีกาํหนดระยะเวลาจาํหน่ายหุ้นซ้ือคืนภายหลงั 6 เดือนนบัแต่การซ้ือหุ้นคืนแลว้เสร็จแต่ตอ้งไม่
เกิน 3 ปี ทั้งน้ี บริษทัฯไดเ้ร่ิมทาํการซ้ือหุ้นคืนตั้งแต่วนัท่ี 28 ตุลาคม 2558 แลว้ จนถึงวนัท่ี 27 เมษายน 2559 
ซ่ึงเป็นวนัท่ีครบกําหนดระยะเวลาในการซ้ือหุ้นคืน มีหุ้นสามัญท่ีซ้ือคืนโดยบริษัทฯรวมเป็นจาํนวน 
10,581,800 ลา้นหุน้ (มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 2.58 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายทั้งหมด มูลค่ารวมของ
หุ้นสามญัซ้ือคืนเป็นจาํนวนเงิน 49 ลา้นบาท และบริษทัฯไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมเป็นสํารองสําหรับหุ้นสามญั
ซ้ือคืนเป็นจาํนวนเงิน 49 ลา้นบาท เตม็จาํนวนแลว้  
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ตามจดหมายของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์กลต. ชส. (ว) 2/2548 ลง
วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2548 เก่ียวกบัการซ้ือหุ้นคืนว่าบริษทัมหาชนจาํกดัจะซ้ือหุ้นคืนไดไ้ม่เกินวงเงินกาํไร
สะสม และให้บริษทัตอ้งกนักาํไรสะสมไวเ้ป็นเงินสํารองเท่ากบัจาํนวนเงินท่ีไดจ่้ายซ้ือหุ้นคืนจนกวา่จะมี
การจาํหน่ายหุน้ซ้ือคืนไดห้มด หรือลดทุนท่ีชาํระแลว้โดยวธีิตดัหุน้ซ้ือคืนท่ีจาํหน่ายไม่หมดแลว้แต่กรณี 

ในระหวา่งวนัท่ี 24 มกราคม 2561 จนถึงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัฯไดจ้าํหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนแลว้                                                     
ทั้งจาํนวนเป็นจาํนวนเงิน 43 ลา้นบาท โดยมีส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้ทุนซ้ือคืนเป็นจาํนวนเงิน 6 ลา้นบาท 

30. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 987,658 955,953 744,330 681,920 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 74,003 76,906 45,405 49,077 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ปและซ้ือสินคา้สาํเร็จรูป 1,375,525 1,046,405 1,369,849 1,013,416 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ 121,243 148,290 12,601 78,604 
การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ 
   (โอนกลบั) 6,673 (7,591) 13,167 (64) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (3,529) (2,837) 542,020 46,023 
ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 93,009 67,915 6,945 8,728 
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 64,992 70,201 255 409 

31. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงินได้ปัจจบุัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 18,351 25,897 18,053 17,843 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (1,506) 10,604 (1,506) 10,604 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 
   และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (597) 36,388 (121,660) 36,870 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในก าไรขาดทุน 16,248 72,889 (105,113) 65,317 
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 จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไร (ขาดทุน) จากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (5,205) 458 (5,308) 405 

 รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (237,199) 210,328 (613,224) 113,672 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ร้อยละ 15 - 30 ร้อยละ 15 - 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี (65,343) 17,204 (122,645) 22,734 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (1,506) 10,604 (1,506) 10,604 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีคาดวา่จะไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จึงไม่ไดบ้นัทึกเป็น

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในระหวา่งปี 69,822 34,393 132,416 18,561 
ผลแตกต่างชัว่คราวในปีก่อนท่ีรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีในระหวา่งปี - - (114,660) - 
ผลกระทบจากรายการตดับญัชีในการจดัทาํงบการเงินรวม 12,189 (2,225) - - 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 32) - (21,242) - (21,242) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 635 35,604 608 35,574 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (2,029) (1,749) (1,807) (1,275) 

อ่ืน ๆ 2,480 300 2,481 361 

รวม 1,086 12,913 1,282 13,418 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน 16,248 72,889 (105,113) 65,317 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 2562 2561 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี   
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 1,054 1,113 
รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 500 500 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 56,829 38,802 
ผลกระทบจากการรับรู้รายไดท้างบญัชีท่ีแตกต่างจากทางภาษี 1,191 951 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 3,057 6,549 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากรายการขายสินคา้ระหวา่งกนั - 7,485 

รวม 62,631 55,400 

   
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี   
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจาํหน่าย 336 779 

รวมสินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี - สุทธิ 62,295 54,621 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี   
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 1,054 1,054 
สาํรองประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 53,764 36,430 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 1,139 6,549 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 114,661 - 

รวม 170,618 44,033 

   
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี   

ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจาํหน่าย 192 575 

รวมสินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี - สุทธิ 170,426 43,458 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีจาํนวน 2,004 ล้านบาท                                   
(2561: 1,924 ลา้นบาท) ท่ีบริษทัฯไม่ได้บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี เน่ืองจากบริษทัฯ
พิจารณาแลว้ เห็นวา่บริษทัฯจะไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราว 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ได้ใช้จาํนวน 1,563 ล้านบาท (2561: 1,542 ล้านบาท) ท่ีบริษทัย่อยไม่ได้บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได ้           
รอการตดับญัชี เน่ืองจากบริษทัย่อยพิจารณาแลว้เห็นว่าบริษทัย่อยอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได ้ บริษทัยอ่ยมีผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้เป็นจาํนวนเงิน 112 ลา้นบาท ซ่ึงจะทยอยส้ินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์
ภายในปี 2567 

32. การส่งเสริมการลงทุน 

32.1 บริษทัฯ ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 
1616(2)/2553 ลงวนัท่ี 14 มิถุนายน 2553 สําหรับการผลิตเคร่ืองประดบัจากโรงงานในเขตอุตสาหกรรม
ของบริษทั เขตอุตสาหกรรมสุรนารี จาํกดั จงัหวดันครราชสีมา ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ สิทธิ
พิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (วนัท่ี 4 มกราคม 2554) 
และไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรท่ีไดจ้ากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมในอตัราร้อยละ 50 
ของอตัราปกติ มีกาํหนด 5 ปีนบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดไดรั้บยกเวน้ภาษี 

รายไดข้องบริษทัฯจาํแนกตามกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 
กิจการท่ีไดรั้บการ 
ส่งเสริมการลงทนุ 

กิจการท่ีไม่ไดรั้บการ 
ส่งเสริมการลงทนุ รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รายไดจ้ากการขาย       

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 324,313 410,492 955,507 578,837 1,279,820 989,329 
รายไดจ้ากการขายส่งออก 88,838 45,723 1,107,720 1,008,221 1,196,558 1,053,944 

รวมรายไดจ้ากการขาย 413,151 456,215 2,063,227 1,587,058 2,476,378 2,043,273 

32.2 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (Pranda Vietnam Company Limited) ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากรัฐบาลประเทศ
เวียดนาม สําหรับผลิตสินค้าประเภทเคร่ืองประดับทองและเงิน ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ     
สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม                                            
จากอตัราร้อยละ 20 ลดลงเป็นร้อยละ 15 นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้นเป็นเวลา 40 ปี  



55 

33. ก าไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ                                  
(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างปีกบั
จาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ิน
ใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปี หรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                                
31 ธนัวาคม 2561 จึงไดถู้กคาํนวณข้ึนใหม่ ดงัน้ี 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจาํนวนหุ้นสามญัถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีออกในระหว่างปีคูณด้วยอตัราปรับ
จาํนวนหุน้ซ่ึงคาํนวณจากมูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญัต่อหุน้ก่อนและท่ีควรจะเป็นหลงัการใชสิ้ทธิ 

กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ (ไม่รวม
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี
กบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯ อาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด
ทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญัคูณดว้ยอตัราปรับจาํนวนหุน้ซ่ึงคาํนวณจากมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัต่อหุ้นก่อน
และท่ีควรจะเป็นหลงัการใชสิ้ทธิ โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัตน้ปี หรือ ณ วนัออกหุ้น
สามญัเทียบเท่า 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี ถ่วงนํ้าหนกั กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (241,415) 167,682 466,219 431,019 (0.5178) 0.3890 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (PDJ-W2) - - - 15,109   
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (PDJ-W3) - - - 15,109   
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (PDJ-W4) - - - 30,219   
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - (582) - 52,958   

 - (582) - 113,395   
       
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติวา่มี

การใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
    และมีการใชสิ้ทธิจากการแปลงหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (241,415) 167,100 466,219 544,414 (0.5178) 0.3069 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี ถ่วงนํ้าหนกั กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (508,111) 48,355 466,219 431,019 (1.0899) 0.1122 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (PDJ-W2) - - - 15,109   
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (PDJ-W3) - - - 15,109   
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (PDJ-W4) - - - 30,219   
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - (582) - 52,958   

 - (582) - 113,395   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติวา่                   

มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
    และมีการใชสิ้ทธิจากการแปลงหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (508,111) 47,773 466,219 544,414 (1.0899) 0.0878 

เน่ืองจากใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯท่ีออกใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ 
(PDJ ESOP-2) มีราคาใชสิ้ทธิสูงกวา่ราคาตลาดของหุ้นสามญัถวัเฉล่ียสําหรับปี 2562 ดงันั้น บริษทัฯจึงไม่
นาํผลของใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมารวมคาํนวณเพื่อหากาํไรต่อหุน้ปรับลด 

อยา่งไรก็ตาม ไม่มีการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัและหุ้นกู้
แปลงสภาพสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เน่ืองจากทาํใหข้าดทุนต่อหุน้ลดลง  

34. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ด้านการดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ให้กับส่วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ี ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯคือคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามลกัษณะการ
ดาํเนินธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนงาน ดงัน้ี 

1. ส่วนงานผลิตเคร่ืองประดบั 

2. ส่วนงานจดัจาํหน่ายเคร่ืองประดบั 

3.  ส่วนงานคา้ปลีกเคร่ืองประดบั 
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สาํหรับส่วนงานอ่ืน ๆ คือ ธุรกิจใหเ้ช่าหอพกัในประเทศ และบริษทัท่ีหยดุดาํเนินกิจการ 

กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ ในระหวา่งปีปัจจุบนั กลุ่ม
บริษทัไม่มีการเปล่ียนโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน 

การบนัทึกบญัชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานถูกตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) รวมของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ผลิตสินคา้ จดัจาํหน่าย คา้ปลีก อ่ืน ๆ รวมส่วนงาน ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รายได้               
รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 1,913 1,402 199 476 873 916 - - 2,985 2,794 - - 2,985 2,794 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 587 671 55 5 245 200 - - 887 876 (887) (876) - - 

รวมรายได้ 2,500 2,073 254 481 1,118 1,116 - - 3,872 3,670 (887) (876) 2,985 2,794 

                
ผลการด าเนินงาน               
กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 112 49 (178) (81) (11) 46 (8) (8) (85) 6 17 48 (68) 54 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน               
ดอกเบ้ียรับ             4 4 
รายไดอ่ื้น             35 38 
กาํไรจากการขายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย             - 334 
กาํไรจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย             5 2 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน             (74) (62) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             - 1 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย             (85) (77) 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน             - (13) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน             (54) (71) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (237) 210 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (16) (73) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี             (253) 137 
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ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์ 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 2561 
รายได้จากลูกค้าภายนอก   
ประเทศไทย 1,586,037 1,379,297 
สหรัฐอเมริกา 549,891 421,320 
เยอรมนั 28,843 77,343 
ประเทศอ่ืน ๆ 842,235 915,888 
รวม 3,007,006 2,793,848 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 2561 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน (ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงิน                         
และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดการบัญชี)   

ประเทศไทย 1,241,770 1,283,268 
ประเทศอ่ืน ๆ 62,464 94,873 
รวม 1,304,234 1,378,141 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี 2562 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนหน่ึงรายเป็นจาํนวนเงินประมาณ 381 ลา้นบาท                                     
ซ่ึงมาจากส่วนงานผลิตสินคา้ (ปี 2561 มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนหน่ึงรายเป็นจาํนวนเงินประมาณ 
511 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานผลิตสินคา้) 

35. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบกองทุนดงักล่าวเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 
ถึงร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดย ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) และจะ
ถูกจ่ายให้แก่พนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2562
บริษทัฯไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 14 ลา้นบาท (2561: 14 ลา้นบาท) 
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36. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

36.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจาํนวน 1 ลา้นบาทและ 12 
ลา้นรูเปียอินเดีย รวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 6 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์                                 
การก่อสร้างอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (เฉพาะของบริษทัฯ: 1 ลา้นบาท) 

36.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานและบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารสาํนกังาน โรงงาน 
หา้งสรรพสินคา้ ยานพาหนะและอุปกรณ์ อายขุองสัญญามีระยะเวลาอยูร่ะหวา่ง 1 ถึง 30 ปี 

 บริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท)  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 

จ่ายชาํระ     
ภายใน 1 ปี 30 37 - - 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 17 31 - - 
มากกวา่ 5 ปี 21 24 - - 

36.3 การค า้ประกนั 

36.3.1 บริษทัฯ คํ้ าประกันวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัย่อยซ่ึงมียอดคงค้างอยู ่                              
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เป็นจาํนวนเงิน 330 ล้านบาท และ 8.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา                      
(2561: 281 ลา้นบาท และ 6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 586 ลา้นบาท (2561: 475
ลา้นบาท) 

36.3.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยคงเหลืออยูเ่ป็นจาํนวนเงิน 9.7 ลา้นบาท (2561: 7.9 ลา้นบาท) เพื่อคํ้าประกนัเก่ียวกบัการ
ซ้ือสินคา้ การใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ (เฉพาะของบริษทัฯ: 9.5 ลา้นบาท (2561: 7.7 ลา้นบาท)) 

36.3.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีแสตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิตเหลืออยู่รวมเป็นจาํนวน 
26.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 798 ลา้นบาท (2561: 17.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
หรือประมาณ 566 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 18 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 542 
ลา้นบาท (2561: 12.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 405 ลา้นบาท))  
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36.4 คดีฟ้องร้อง 

36.4.1 คดีฟ้องร้องของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 

 ในเดือนธันวาคม 2558 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในประเทศฝร่ังเศสถูกบริษทัสองแห่งท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศ
สวติเซอร์แลนดร่์วมกนัฟ้องร้องในคดีเก่ียวกบัการละเมิดลิขสิทธ์ิสินคา้และการแข่งขนัทางการคา้ท่ีไม่เป็น
ธรรม โดยบริษทัย่อยถูกเรียกร้องค่าเสียหายรวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1.02 ลา้นยโูร หรือประมาณ 40 
ลา้นบาท 

 ในเดือนมีนาคม 2561 ศาลในประเทศฝร่ังเศสได้มีคาํพิพากษาให้บริษทัย่อยดงักล่าวมีความผิดเก่ียวกบั                                
การแข่งขนัทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม และยกฟ้องเก่ียวกบัการละเมิดลิขสิทธ์ิสินคา้ รวมทั้งกาํหนดให้บริษทั
ยอ่ยจ่ายค่าชดเชยความเสียหายแก่บริษทัสองแห่งท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จาํนวนเงิน 50,000 
ยโูร หรือประมาณ 2 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าชดเชยความเสียหายดงักล่าวแลว้ในเดือนกนัยายน 
2561 ทั้งน้ีบริษทัสองแห่งท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาลในประเทศฝร่ังเศส
โดยเรียกร้องให้บริษัทย่อยหยุดดําเนินการในเชิงพาณิชย์ ทําลายสินค้า อุปกรณ์ในการผลิตและ                             
การออกแบบของสินคา้ท่ีมีขอ้พิพาทรวมทั้งเปิดเผยคาํตดัสินของศาลบนส่ือสาธารณะ ต่อมา บริษทัย่อย                                  
ไดย้ืน่อุทธรณ์ต่อศาลในประเทศฝร่ังเศสแลว้ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ในประเทศฝร่ังเศส ทั้งน้ีฝ่ายบริหารของ
บริษทัยอ่ยเช่ือวา่ผลการฟ้องร้องน้ีจะไม่เกิดผลเสียหายต่อบริษทัยอ่ยอยา่งเป็นสาระสาํคญั ดงันั้นบริษทัยอ่ย
จึงมิไดบ้นัทึกสาํรองดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

36.4.2 การถูกประเมินภาษีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 

 ในปี 2560 บริษทัย่อยในประเทศอินเดียได้ถูกหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศอินเดียประเมินภาษีขาย
สําหรับปี 2553 - 2554 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 31 ล้านรูปีอินเดีย หรือประมาณ 14 ล้านบาท (รวม
ดอกเบ้ีย) โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดย้ืน่อุทธรณ์เพื่อขอยกเลิกการประเมินดงักล่าว 

 เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2560 เจา้หนา้ท่ีของรัฐบาลท่ีเป็นตวัแทนในการจดัเก็บภาษีไดย้กอุทธรณ์ท่ีคดัคา้นการ
ประเมินของเจา้พนกังาน โดยให้บริษทัยอ่ยดงักล่าวนาํเงินภาษีและดอกเบ้ียไปชาํระแก่หน่วยจดัเก็บภาษี 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 ธันวาคม 2560 บริษทัย่อยได้ยื่นฟ้องหนังสืออุทธรณ์ต่อศาลท่ีมีอาํนาจพิจารณาคดี
เก่ียวกบัภาษีเพื่อขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีดงักล่าว โดยอาศยัความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายเพื่อ
ช้ีแจงการประเมินดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยไดว้างเงินเป็นหลกัประกนัร้อยละ 10 ของภาษีขายท่ี
ถูกประเมิน ซ่ึงคิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1.5 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 0.8 ลา้นบาท ปัจจุบนัหนงัสือ
อุทธรณ์ดงักล่าวยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลท่ีมีอาํนาจพิจารณาคดีเก่ียวกบัภาษี  

 ในปี 2561 บริษทัย่อยในประเทศอินเดียได้ถูกหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศอินเดียประเมินภาษีขาย
สําหรับปี 2557 - 2559 รวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 2 ล้านรูปีอินเดีย หรือประมาณ 0.9 ล้านบาท                        
(รวมเบ้ียปรับและดอกเบ้ีย) โดยฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยอยู่ในระหว่างยื่นอุทธรณ์เพื่อขอยกเลิก                                
การประเมินดงักล่าว 



62 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียไดถู้กหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศอินเดียประเมินภาษี
ขายสําหรับปี 2555 - 2556 รวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 43.8 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 19 ลา้นบาท                                         
(รวมเบ้ียปรับและดอกเบ้ีย) โดยฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยไดย้ืน่อุทธรณ์เพื่อขอยกเลิกการประเมินดงักล่าว 

 ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยเช่ือว่าผลการประเมินน้ีจะไม่เกิดผลเสียหายต่อบริษทัย่อยอย่างเป็น
สาระสาํคญั ดงันั้น บริษทัยอ่ยจึงมิไดบ้นัทึกสาํรองสาํหรับการประเมินภาษีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

37. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 15 - 15 

ตราสารทุน    
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 706 706 
หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    
สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ 4 - 4 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    

ตราสารทุน 12 - 12 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 708 708 
หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    
สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ 7 - 7 

  



63 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    

ตราสารทุน 15 - 15 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม    
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 654 654 
หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    
สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ 4 - 4 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    

ตราสารทุน 12 - 12 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม    
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 654 654 
หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    
สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ 7 - 7 

38. เคร่ืองมือทางการเงิน 

38.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทัตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่า                                     
เงินสด ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้ น และเงินกู้ยืมระยะยาว                     
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 
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 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินให้กูย้ืม ฝ่าย
บริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้น
กลุ่มบริษทัจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ีการให้สินเช่ือ
ของกลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวั เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมาก
ราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้
และลูกหน้ีอ่ืน และเงินใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินลงทุน เงินให้กูย้ืมแก่
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชี ตัว๋แลกเงิน เงินกูย้ืมระยะสั้ นและเงินกูย้ืม
ระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัรา
ตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ียและสําหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือวนัท่ีมีการกาํหนดอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 

ภายใน 1 ปี 
มากกวา่ 
1 ถึง 5 ปี 

มากกวา่ 
5 ปี 

ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 - - 287 260 548 0.10 - 0.85 
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากสถาบนัการเงิน 1 - - - - 1 1.35 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 - - - 437 441 8.00 
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 2 2 - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 45 - - - - 45 7.50 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั  32 - - - - 32 0.80 - 1.35 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - - - - 16 16 - 
รวม 83 - - 287 715 1,085  
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงิน 491 - - - - 491 2.75 - 10.25 
ตัว๋แลกเงิน 49 - - - - 49 4.30 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 540 - - - 212 752 2.20 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 - - - - 1 - 
เงินกูย้มืระยะยาว 2 2 7 158 - 169 (1) 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - 36 - - - 36 1.00 
รวม 1,083 38 7 158 212 1,498  
(1) MLR - 0.50, MLR - 1.25, 10.25, 14.60   
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 
ภายใน 1 ปี 

มากกวา่ 
1 ถึง 5 ปี 

มากกวา่ 
5 ปี 

ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 - - 170 226 397 0.10 - 0.85 
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากสถาบนัการเงิน 3 - - - - 3 1.35 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 - - - 425 431 8.00 
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 5 5 - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 42 - - - - 42 7.00, 7.50 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 32 - - - - 32 0.80 - 1.35 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - - - - 13 13 - 

รวม 84 - - 170 669 923  
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงิน 228 - - 122 - 350 (1) 
ตัว๋แลกเงิน 117 - - - - 117 4.30 - 8.25 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 534 - - - 180 714 2.20 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 50 - - - - 50 7.50 
เงินกูย้มืระยะยาว 3 5 8 181 - 197 (2) 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - 52 - - - 52 1.00 

รวม 932 57 8 303 180 1,480  
(1)  MLR - 2.75, 2.80 - 10.25 
(2) MLR - 0.50, MLR - 1.00, MLR - 1.25, 10.25, 14.15 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 
ภายใน 1 ปี 

มากกวา่ 
1 ถึง 5 ปี 

มากกวา่ 
5 ปี 

ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 234 154 388 0.13 - 0.85 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 545 545 - 
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 2 2 - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15 - - - - 15 7.50 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 45 - - 45 7.50 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 26 - - - - 26 1.05 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - - - - 15 15 - 

รวม 41 - 45 234 716 1,036  
        
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงิน 391 - - - - 391 2.75 - 5.25 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 384 - - - 196 580 2.20 
เงินกูย้ืมระยะยาว - - - 75 - 75 MLR - 0.50 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ - 36 - - - 36 1.00 
รวม 775 36 - 75 196 1,082  

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 
ภายใน 1 ปี 

มากกวา่ 
1 ถึง 5 ปี 

มากกวา่ 
5 ปี 

ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 91 164 255 0.10 - 0.85 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 685 685 - 
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 5 5 - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 43 - - - - 43 7.50 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 322 - - 322 7.50 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 26 - - - - 26 1.30 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - - - - 12 12 - 

รวม 69 - 322 91 866 1,348  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 
ภายใน 1 ปี 

มากกวา่ 
1 ถึง 5 ปี 

มากกวา่ 
5 ปี 

ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงิน 139 - - 122 - 261 (1) 
ตัว๋แลกเงิน 88 - - - - 88 7.75 - 8.25 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 379 - - - 126 505 2.20 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 50 - - - - 50 7.50 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - - - 65 - 65 (2) 
เงินกูย้ืมระยะยาว - 52 - - - 52 1.00 
รวม 656 52 - 187 126 1,021  

(1) MOR, MLR - 2.50, 5.50 
(2) MLR - 0.50, MLR - 1.00 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้และการให้
กูย้ืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัได้ตกลงทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึง                             
ส่วนใหญ่มีอายสุัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สกุลเงิน 
สินทรัพย ์

ทางการเงิน 
หน้ีสิน 

ทางการเงิน 
สินทรัพย ์

ทางการเงิน 
หน้ีสิน 

ทางการเงิน 
อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
     (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 11 9 20 17 30 28 16 12 30.11 32.40 
ยโูร - - - - 10 10 - - 39.44 37.07 
ปอนดส์เตอร์ลิง - - - - 10 10 - - 33.68 41.00 
รูเปียอินโดนีเซีย 1 - - - 1 - - - 0.0021 0.0022 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัไม่มียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า                           
เพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

 นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัมีความเส่ียงจากการท่ีมีเงินลงทุนในบริษทัย่อยในต่างประเทศ ซ่ึงกลุ่มบริษทั
ไม่ไดท้าํสัญญาป้องกนัความเส่ียงไว ้
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38.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั ยกเวน้เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายจดัอยู่ใน
ประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่า
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

39. การบริหารจัดการทุน 

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของบริษทัฯ คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี                 
31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.87:1 (2561: 0.78:1) และเฉพาะของบริษทัฯ
มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.62:1 (2561: 0.45:1) 

40. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2563 ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ PDJ-W3 ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ
ตามใบสําคญัแสดงสิทธิจาํนวน 24,314,017 หน่วย โดยจดัสรรเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 24,314,017 หุ้น
มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ใบราคาการใชสิ้ทธิหุ้นละ 1 บาท บริษทัฯไดรั้บเงินจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 24,314,017 บาท และบริษทัฯไดด้าํเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนชาํระแลว้ดงักล่าว
กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2563 

41. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 


