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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 2563 งบก าไรขาดทุนรวม                   
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และ     
ไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 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 
ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 3 และขอ้ 9 ในระหวา่งไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 กลุ่มบริษทั           
ไดป้ระเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ือ่ืน จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แลว้ ดงันั้น ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับ ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัจึงพิจารณายกเลิกการถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง 
มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ                     
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภาวชิาชีพบญัชี เร่ือง การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่                 
จะเกิดข้ึนตามวธีิการอยา่งง่าย ท่ีกลุ่มบริษทัไดเ้คยถือปฏิบติัในช่วงท่ีผา่นมา  ซ่ึงไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญั             
ต่องบการเงินรวมและเฉพาะกิจการของบริษทัฯ 
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อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัยงัคงเลือกน ามาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางการบญัชีส าหรับเร่ือง 
เลือกท่ีจะไม่น าการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่าเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 มาถือเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า มาถือปฏิบติัอยู ่กลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของ                                    
เร่ืองดงักล่าวต่องบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ และจะพิจารณาบนัทึกผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการภายหลงัส้ินสุดมาตรการผอ่นปรนชัว่คราวดงักล่าว  

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ     
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี 

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 
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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 

การปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาเงินกู้  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเป็นจ านวนเงินรวม 150.9 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 8 ของหน้ีสินรวม (งบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 67.5 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 
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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 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
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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 ้

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 
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• 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: 26 กุมภาพนัธ์ 2564 



บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 443,484,448       547,748,052       185,952,874       388,392,156       
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากสถาบนัการเงิน 4 -                         574,473              -                         -                         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 9 391,064,678       440,849,868       400,488,485       544,834,029       
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 14,810,255         44,596,050         -                         14,942,750         
สินคา้คงเหลือ 10 1,532,008,362    1,577,445,131    775,651,415       770,444,828       
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 4 9,171,219           -                         -                         -                         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 39,702,479         39,987,959         13,186,519         9,503,772           
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,430,241,441    2,651,201,533    1,375,279,293    1,728,117,535    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 11 32,120,688         31,845,006         26,751,800         26,476,184         
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4, 12 21,266,374         -                         12,009,234         -                         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                         -                         551,883,673       573,107,647       
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 11,761,068         10,089,908         -                         -                         
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 4 -                         16,082,900         -                         14,942,780         
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                         1,586,023           -                         1,586,023           
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                         -                         -                         45,308,023         
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 16 586,965,840       587,308,266       577,551,607       577,551,607       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4, 17 721,993,203       596,032,202       469,358,310       500,933,324       
สิทธิการเช่า 4 -                         13,199,676         -                         -                         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 18 63,132,480         26,194,662         59,466,862         22,019,444         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 33 160,802,763       62,294,765         144,125,355       170,425,643       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4 12,649,204         21,895,846         368,371              363,371              
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,610,691,620    1,366,529,254    1,841,515,212    1,932,714,046    
รวมสินทรัพย์ 4,040,933,061    4,017,730,787    3,216,794,505    3,660,831,581    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 19 319,000,000       491,399,243       319,000,000       391,400,000       
ตัว๋แลกเงิน 20 49,605,920         49,034,768         -                         -                         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 21 813,565,192       749,576,726       495,653,035       579,496,246       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 592,410              583,842              -                         -                         
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
   - เงินกูย้มืระยะยาวท่ีปรับโครงสร้างหน้ี 22 1,260,000           -                         -                         -                         
   - เงินกูย้มืระยะยาว 23 142,787,366       110,552,564       67,500,000         75,000,000         
   - หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 24 34,464,968         -                         34,464,968         -                         
   - สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ 24 3,888,889           -                         3,888,889           -                         
   - หน้ีสินตามสญัญาเช่า 4, 25 31,520,327         225,829              -                         225,829              
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 40.1 5,729,064           -                         5,729,064           -                         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 97,581               16,543,244         -                         16,471,148         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 61,263,993         73,162,446         11,044,345         24,013,195         
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,463,775,710    1,491,078,662    937,280,301       1,086,606,418    
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
   - เงินกูย้มืระยะยาวท่ีปรับโครงสร้างหน้ี 22 21,027,601         -                         -                         -                         
   - เงินกูย้มืระยะยาว 23 8,170,583           58,705,429         -                         -                         
   - หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 24 -                         36,164,109         -                         36,164,109         
   - สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ 24 -                         4,333,333           -                         4,333,333           
   - หน้ีสินตามสญัญาเช่า 4, 25 129,407,196       -                         -                         -                         
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 26 289,691,273       283,181,660       272,691,734       268,821,102       
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,683,005           706,258              -                         -                         
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 452,979,658       383,090,789       272,691,734       309,318,544       
รวมหนีสิ้น 1,916,755,368    1,874,169,451    1,209,972,035    1,395,924,962    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 28
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 634,769,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 634,769,950       634,769,950       634,769,950       634,769,950       
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 491,155,940 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
      (2562: หุ้นสามญั 462,395,601 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 491,155,940       462,395,601       491,155,940       462,395,601       
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 817,978,957       818,137,989       817,978,957       818,137,989       
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 3,126,786           2,005,997           3,126,786           2,005,997           
ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย -                         (58,427,507)       -                         -                         
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 29 54,417,738         54,417,738         43,417,738         43,417,738         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 787,845,207       953,653,391       737,112,915       1,021,985,614    
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 25,037,288         97,845,510         (85,969,866)       (83,036,320)       
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2,179,561,916    2,330,028,719    2,006,822,470    2,264,906,619    
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (55,384,223)       (186,467,383)     -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,124,177,693    2,143,561,336    2,006,822,470    2,264,906,619    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,040,933,061    4,017,730,787    3,216,794,505    3,660,831,581    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 30 2,462,297,796    2,984,760,547    2,019,730,336    2,476,378,072    
รายไดอ่ื้น
   ดอกเบ้ียรับ -                          4,141,866           -                          3,425,413           
   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 59,662,919         -                          9,818,402           -                          
   ก  าไรจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย 13 -                          4,918,709           -                          -                          
   อ่ืน ๆ 33,919,676         34,804,709         31,481,973         51,692,252         
รวมรายได้ 2,555,880,391    3,028,625,831    2,061,030,711    2,531,495,737    
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 1,912,760,205    2,201,260,064    1,704,413,949    2,013,635,450    
คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 288,375,826       382,299,677       50,949,131         79,306,616         
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 387,553,550       558,198,861       232,511,802       306,386,727       
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพยท์างการเงิน -                          -                          271,718,032       -                          
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                          73,462,429         -                          72,552,399         
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (กลบัรายการ) -                          (3,528,805)          -                          273,611,737       
หน้ีสงสยัจะสูญของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 7 -                          -                          -                          268,408,260       
คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                          -                          21,223,974         94,464,286         
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย 13 71,866,717         -                          -                          -                          
รวมค่าใช้จ่าย 2,660,556,298    3,211,692,226    2,280,816,888    3,108,365,475    
ขาดทุนจากกจิกรรมด าเนินงาน (104,675,907)     (183,066,395)     (219,786,177)     (576,869,738)     
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 14.2 1,671,160           (57,333)               -                          -                          
รายไดท้างการเงิน 5,872,730           -                          905,650              -                          
ตน้ทุนทางการเงิน 31 (52,658,930)       (54,075,243)       (26,859,822)       (36,353,800)       
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (149,790,947)     (237,198,971)     (245,740,349)     (613,223,538)     
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 33 96,279,775         (16,248,141)       (28,171,015)       105,113,026       
ขาดทุนส าหรับปี (53,511,172)       (253,447,112)     (273,911,364)     (508,110,512)     

การแบ่งปันขาดทุน
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (95,102,856)       (241,414,924)     (273,911,364)     (508,110,512)     
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) 41,591,684         (12,032,188)       

(53,511,172)       (253,447,112)     

ก าไรต่อหุ้น 35
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.1932)               (0.5118)               (0.5565)               (1.0773)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ขาดทุนส าหรับปี (53,511,172)       (253,447,112)     (273,911,364)     (508,110,512)     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 19,761,100         84,770,547         -                          -                          
ก าไรจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย -                          2,816,952           -                          2,816,952           
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 19,761,100         87,587,499         -                          2,816,952           

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลคา่ดว้ย
   มูลคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 12 (2,933,546)          -                          (2,933,546)          -                          
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 26 (419,784)             (26,024,859)       -                          (26,539,450)       
หกั: ผลกระทบภาษีเงินได้ 33 99,118                5,204,972           -                          5,307,890           
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
    ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (3,254,212)          (20,819,887)       (2,933,546)          (21,231,560)       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี 16,506,888         66,767,612         (2,933,546)          (18,414,608)       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (37,004,284)       (186,679,500)     (276,844,910)     (526,525,120)     

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ขาดทุน) (168,087,444)     (185,678,242)     (276,844,910)     (526,525,120)     
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) 131,083,160       (1,001,258)          

(37,004,284)       (186,679,500)     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



ผลต่างจากการ ส่วนต ่ากวา่ทนุจาก ส่วนต ่ากวา่ทนุจาก รวม ส่วนของ
ทนุเรือนหุ้น ส่วนต ่ากวา่ทนุจาก จดัสรรแลว้ - แปลงค่างบการเงิน การเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลงมูลค่า องคป์ระกอบอ่ืน รวม ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี รวม
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทนุจากการจ่าย การเปล่ียนแปลงสดัส่วน ส ารองตาม ท่ีเป็นเงินตรา มูลค่าเงินลงทนุ ตราสารทนุท่ีก าหนดให้ ของส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนของผูถื้อหุ้น ไม่มีอ  านาจควบคุม ส่วนของ
ช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ การถือหุ้นในบริษทัยอ่ย กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ ในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ของบริษทัฯ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 - ตามทีร่ายงานไว้เดิม 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    
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
   จากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ -                       -                       -                                -                                          -                   (2,279,908)       -                           -                             -                                        -                           (2,279,908)           -                       (2,279,908)          
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่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    
ขาดทนุส าหรับปี -                       -                       -                                -                                          -                   (241,414,924)   -                           -                             -                                        -                           (241,414,924)       (12,032,188)     (253,447,112)      
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                       -                       -                                -                                          -                   (20,807,518)     73,727,248          2,816,952              -                                        76,544,200           55,736,682          11,030,930       66,767,612         
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                       -                       -                                -                                          -                   (262,222,442)   73,727,248          2,816,952              -                                        76,544,200           (185,678,242)       (1,001,258)       (186,679,500)      
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
   ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (หมายเหตุ 27) 24,586,265      -                       -                                -                                          -                   -                       -                           -                             -                                        -                           24,586,265          -                       24,586,265         
โอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นทนุท่ีออกและช าระแลว้
   และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั (หมายเหตุ 28) 13,169,548      6,172,117         -                                -                                          -                   -                       -                           -                             -                                        -                           19,341,665          -                       19,341,665         
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ -                       -                       1,425,664                 -                                          -                   -                       -                           -                             -                                        -                           1,425,664            -                       1,425,664           
โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย -                       -                       -                                -                                          2,417,738     (2,417,738)       -                           -                             -                                        -                           -                           -                       -                          
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                       -                       -                                -                                          -                   -                       -                           -                             -                                        -                           -                           7,292,408         7,292,408           
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่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    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - ตามทีร่ายงานไว้เดิม 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    
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบั
   เคร่ืองมือทางการเงิน (หมายเหตุ 4) -                       -                       -                                -                                          -                   (12,101,455)     -                           -                             -                                        -                           (12,101,455)         -                       (12,101,455)        
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 462,395,601    818,137,989     2,005,997                 (58,427,507)                        54,417,738   941,551,936     180,881,830        -                             (83,036,320)                      97,845,510           2,317,927,264     (186,467,383)   2,131,459,881    
ขาดทนุส าหรับปี -                       -                       -                                -                                          -                   (95,102,856)     -                           -                             -                                        -                           (95,102,856)         41,591,684       (53,511,172)        
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                       -                       -                                -                                          -                   (176,366)          (69,874,676)         -                             (2,933,546)                        (72,808,222)         (72,984,588)         89,491,476       16,506,888         
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                       -                       -                                -                                          -                   (95,279,222)     (69,874,676)         -                             (2,933,546)                        (72,808,222)         (168,087,444)       131,083,160     (37,004,284)        
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
   ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (หมายเหตุ 27) 24,314,017      -                       -                                -                                          -                   -                       -                           -                             -                                        -                           24,314,017          -                       24,314,017         
โอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นทนุท่ีออกและช าระแลว้
   และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั (หมายเหตุ 28) 4,446,322        (159,032)          -                                -                                          -                   -                       -                           -                             -                                        -                           4,287,290            -                       4,287,290           
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ -                       -                       1,120,789                 -                                          -                   -                       -                           -                             -                                        -                           1,120,789            -                       1,120,789           
ส่วนต ่ากวา่ทนุจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย -                       -                       -                                58,427,507                         -                   (58,427,507)     -                           -                             -                                        -                           -                           -                       -                          
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 491,155,940    817,978,957     3,126,786                 -                                          54,417,738   787,845,207     111,007,154        -                             (85,969,866)                      25,037,288           2,179,561,916     (55,384,223)     2,124,177,693    

-                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
ก าไรสะสม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

บริษทั แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม



ส่วนต ่ากว่าทนุจาก ส่วนต ่ากว่าทนุจากการ
การเปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลงมูลค่าตราสารทนุ

ทนุเรือนหุ้น ส่วนเกิน ส่วนเกินทนุจากการจ่าย จดัสรรแลว้ - มูลค่าเงินลงทนุ ท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ย รวมส่วนของ
ท่ีออกและช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย มูลค่ายติุธรรม ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ 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               
ขาดทนุส าหรับปี -                                     -                                     -                                     -                                     (508,110,512)                 -                                     -                                              (508,110,512)                 
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                     -                                     -                                     -                                     (21,231,560)                   2,816,952                      -                                              (18,414,608)                   
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                     -                                     -                                     -                                     (529,342,072)                 2,816,952                      -                                              (526,525,120)                 
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
   ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (หมายเหตุ 27) 24,586,265                    -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                              24,586,265                    
โอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นทนุท่ีออกและช าระแลว้
   และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั (หมายเหตุ 28) 13,169,548                    6,172,117                      -                                     -                                     -                                     -                                     -                                              19,341,665                    
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ -                                     -                                     1,425,664                      -                                     -                                     -                                     -                                              1,425,664                      
โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย -                                     -                                     -                                     2,417,738                      (2,417,738)                     -                                     -                                              -                                     
ยอดคงเหลือ 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               

-                                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - ตามที่รายงานไว้เดมิ 462,395,601                  818,137,989                  2,005,997                      43,417,738                    1,021,985,614               -                                     (83,036,320)                           2,264,906,619               
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบั
   เคร่ืองมือทางการเงิน (หมายเหตุ 4) -                                     -                                     -                                     -                                     (10,961,335)                   -                                     -                                              (10,961,335)                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง 462,395,601                  818,137,989                  2,005,997                      43,417,738                    1,011,024,279               -                                     (83,036,320)                           2,253,945,284               
ขาดทนุส าหรับปี -                                     -                                     -                                     -                                     (273,911,364)                 -                                     -                                              (273,911,364)                 
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     (2,933,546)                             (2,933,546)                     
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                     -                                     -                                     -                                     (273,911,364)                 -                                     (2,933,546)                             (276,844,910)                 
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
   ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (หมายเหตุ 27) 24,314,017                    -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                              24,314,017                    
โอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นทนุท่ีออกและช าระแลว้
   และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั (หมายเหตุ 28) 4,446,322                      (159,032)                        -                                     -                                     -                                     -                                     -                                              4,287,290                      
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ -                                     -                                     1,120,789                      -                                     -                                     -                                     -                                              1,120,789                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 491,155,940                  817,978,957                  3,126,786                      43,417,738                    737,112,915                  -                                     (85,969,866)                           2,006,822,470               

-                                     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น



บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 
ขาดทนุก่อนภาษี (149,790,947)        (237,198,971)        (245,740,349)        (613,223,538)        
รายการปรับกระทบยอดขาดทนุก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 99,262,845           71,518,925           39,847,485           45,405,146           
   ตดัจ  าหน่ายสิทธิการเช่า -                           2,484,400             -                           -                           
   ตดัจ  าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 338,668                48,461                  336,139                18,227                  
   ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน/หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 12,586,838           (6,265,826) 59,201,180           539,332,134         
   ตดัจ  าหน่ายหน้ีสูญ 1,024,589             2,737,021 217,559,146         2,687,863             
   ตดัจ  าหน่ายสินทรัพยอ่ื์น 644,500                2,862,232 644,500                2,862,232             
   รายการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมลูคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ 861,942                6,673,051             1,878,500             13,166,630           
   ขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน -                           101                       -                           -                           
   ส่วนแบง่ขาดทนุ (ก าไร) จากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (1,671,160)            57,333                  -                           -                           
   ก  าไร (ขาดทนุ) จากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย 71,886,717           (4,918,709)            -                           -                           
   ผลขาดทนุจากการปรับมลูคา่เงินลงทนุในตราสารทนุ 914,625                -                           -                           -                           
   ก  าไรจากการเปล่ียนแปลงสญัญา (1,920,611)            -                           -                           -                           
   ก  าไรจากการจ าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -                           (216,908)               -                           (216,908)               
   ก  าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ -                           (90,338)                 -                           -                           
   คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของอุปกรณ์ 3,323,402             -                           -                           -                           
   คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสิทธิการเช่า -                           11,270,560           -                           -                           
   คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 2,160,000             -                           2,160,000             -                           
   คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                           -                           21,223,974           94,464,286           
   คา่ใชจ่้ายส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20,910,918           77,370,565           18,567,533           75,314,829           
   ขาดทนุจากการประเมินมลูคา่ยติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์
      ทางการเงินท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง 5,729,064             -                           5,729,064             -                           
   ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง (8,064,515)            (1,299,592)            (5,794,013)            90,611,668           
   ตดัจ  าหน่ายคา่ธรรมเนียมทางการเงินของเงินกูย้ืมระยะยาว 250,286                756,688                -                           428,571                
   ตดัจ  าหน่ายคา่ใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 750,625                (1,170,480)            750,625                (1,170,480)            
   การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 1,120,789             1,425,664             1,120,789             1,425,664             
   รายไดท้างการเงิน (5,872,730)            (4,141,866)            (920,764)               (3,425,413)            
   ตน้ทนุทางการเงิน 45,425,083           53,554,286           26,099,583           30,623,451           
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์   
   และหน้ีสินด าเนินงาน 99,870,928           (24,543,403)          142,663,392         278,304,362         
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 26,496,718           (16,047,119)          (104,995,577)        (193,274,818)        
   เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (4,622,793)            -                           -                           -                           
   สินคา้คงเหลือ 44,574,827           116,104,929         (7,085,087)            (28,045,734)          
   สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน (6,096,771)            -                           -                           -                           
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 2,856,879             13,110,502           (1,020,667)            17,166,325           
   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (10,498)                 2,682,918             (5,000)                   20,000                  
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 73,712,373           51,823,281           (57,845,904)          84,272,333           
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (10,091,102)          (21,279,677)          (12,968,850)          1,931,444             
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (14,821,089)          (15,708,615)          (14,696,901)          (15,184,430)          
   หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 1,521,559             (412,261)               -                           -                           
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 213,391,031         105,730,555         (55,954,594)          145,189,482         
   จ่ายดอกเบ้ีย (34,004,465)          (48,187,445)          (24,372,503)          (26,336,339)          
   จ่ายภาษีเงินได้ (21,890,768)          (6,835,472)            (21,648,455)          (1,581,497)            
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 157,495,798         50,707,638           (101,975,552)        117,271,646         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากสถาบนัการเงินลดลง (เพ่ิมข้ึน) -                            1,939,298             -                            -                            
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (275,682)               (272,505)               (275,616)               (272,388)               
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) 8,568                    (4,000,000)            -                            -                            
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (18,977,746)          (22,636,877)          (5,083,317)            (8,053,489)            
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (43,879,612)          (3,624,874)            (43,132,711)          (3,453,494)            
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -                            216,916                -                            216,916                
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                            1,326,900             -                            -                            
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัดว้ยมลูค่ายุติธรรม
   ผ่านกาํไรหรือขาดทุน (3,414,600)            -                            -                            -                            
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสิทธิการเช่า -                            3,470,000             -                            -                            
เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 4,794,589             3,310,952             3,888,438             3,520,094             
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (61,744,483)          (20,270,190)          (44,603,206)          (8,042,361)            
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (151,399,243)        141,599,473          (72,400,000)          130,093,111          
เงินสดรับจากตัว๋แลกเงิน 48,479,652            48,480,758            -                            -                            
ชาํระคืนตัว๋แลกเงิน (50,000,000)          (120,000,000)        -                            (90,000,000)          
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30,000,000            -                            -                            -                            
ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            (49,416,158)          -                            (50,000,000)          
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                            90,000,000            -                            90,000,000            
ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (17,036,963)          (116,736,430)        (7,500,000)            (80,676,600)          
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 24,314,018            24,586,265            24,314,018            24,586,265            
ชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (37,376,836)          -                            (274,542)               -                            
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนในบริษทัย่อยโดยส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
   ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย -                            8,278,554             -                            -                            
เงินสดจ่ายใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย -                            (986,146)               -                            -                            
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (153,019,372)        25,806,316            (55,860,524)          24,002,776            
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึน้ (ลดลง) (46,995,547)          94,656,274            -                            -                            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ (104,263,604)        150,900,038          (202,439,282)        133,232,061          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 547,748,052          396,848,014          388,392,156          255,160,095          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 443,484,448          547,748,052          185,952,874          388,392,156          

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   โอนหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นทุนท่ีออกและชาํระแลว้และส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 4,287,290 19,341,665            4,287,290 19,341,665            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จ  ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้ งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองประดบั โดยมีท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียน
ของบริษทัฯอยูท่ี่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีโรงงานตั้งอยู่
ท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานครและจงัหวดันครราชสีมา 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

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

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความใน
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั 
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ  ากัด (มหาชน)                                   
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ อตัราร้อยละของการถือหุ้น 

   2563 2562 
   ร้อยละ ร้อยละ 
ถือหุ้นโดยบริษทัฯ     
บริษทั พรีม่าโกลด ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั จ าหน่ายเคร่ืองประดบั ไทย 100 100 
บริษทั แพรนดา้ ลอดจ้ิง จ  ากดั ให้เช่าหอพกั ไทย 83 83 
Pranda North America, Inc. จ าหน่ายเคร่ืองประดบั สหรัฐอเมริกา 100 100 
H.GRINGOIRE s.a.r.l. หยดุด าเนินงานในปี 2563 ฝร่ังเศส 100 100 
Pranda UK Ltd. จ าหน่ายเคร่ืองประดบั สหราชอาณาจกัร 100 100 
Pranda Vietnam Co., Ltd. ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองประดบั เวียดนาม 100 100 
Pranda Jewelry Private Limited จ าหน่ายเคร่ืองประดบั อินเดีย 51 51 
Pranda & Kroll GmbH & Co., KG หยดุด าเนินงานในปี 2561 และ                

   ช าระบญัชีเสร็จส้ินในปี 2563 
เยอรมนั - 75 

บริษทั คริสตอลไลน์ จ  ากดั หยดุด าเนินงานในปี 2561  ไทย 96 96 
     
ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ     
KSV Brand GmbH 
 (ถือหุ้นโดย Pranda & Kroll GmbH & Co., KG) 

หยดุด าเนินงานในปี 2561 และ              
ช าระบญัชีเสร็จส้ินในปี 2563 

เยอรมนั - 75 

PDU (UK) Limited  
 (ถือหุ้นโดย Pranda UK Limited) 

หยดุด าเนินงานในปี 2559  สหราชอาณาจกัร 100 100 

     
มีอ  านาจควบคุมโดยบริษทัยอ่ย     
PT Pranda Marketing Indonesia                      คา้ปลีกเคร่ืองประดบั อินโดนีเซีย 55 55 
   (มีอ  านาจควบคุมโดยบริษทั พรีม่าโกลด ์ 
   อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั และมีส่วนไดเ้สียร้อยละ 55) 

    

ในเดือนธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ย Pranda & Kroll GmbH & Co., KG ไดช้ าระบญัชีเสร็จแลว้ตามท่ี
ไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทั พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ
ได้ท าข้อตกลงกับผูถื้อหุ้นของ PT Pranda Marketing Indonesia โดยตกลงให้บริษัท พรีม่าโกลด ์              
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั มีอ านาจในการควบคุมการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงาน
ของ PT Pranda Marketing Indonesia โดยผ่านทางคณะกรรมการส่วนใหญ่ของบริษทัดงักล่าว 
รวมถึงมีอ านาจในการออกเสียงและส่วนไดเ้สียในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 55 ตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 
2556 ดงันั้นบริษทัฯจึงถือวา่บริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั 
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ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ฉ) ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวม
น้ีแลว้  

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวธีิราคาทุน 

3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ  านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบั
วิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่ม
บริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการ
ส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวธีิการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต - กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
ต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จ  าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน 
กลุ่มบริษทัจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุ
ส าหรับลูกหน้ีการคา้ 

- การรับรู้รายการจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรกและการวดัมูลค่าภายหลงั - กลุ่มบริษทัต้องรับรู้ค่าเช่า                                                  
จ่ายล่วงหน้าจากเงินมดัจ าค่าเช่าจ่าย ณ วนัเร่ิมแรกด้วยมูลค่าผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบนัของ                  
เงินมดัจ าและเงินสดจ่าย และทยอยตดัจ าหน่ายเงินมดัจ าค่าเช่าจ่ายด้วยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
ในขณะท่ีทยอยตดัจ าหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ดว้ยวธีิเส้นตรง 

- การจดัประเภทและวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน - กลุ่มบริษทั
วดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน และจดัประเภทเงินลงทุน
ดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัคร้ัง
แรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ี
แสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 
และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 
การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17                           
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั           
คร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อน              
ท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีใน
ช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และ                    
มีผลบงัคบัใช้ส าหรับการจดัท างบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหว่าง
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

ในระหวา่งไตรมาสท่ี 1 ถึง 3 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปฏิบติัตามมาตรการผอ่นปรนชัว่คราว
ส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีในเร่ือง การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตาม
วธีิการอยา่งง่าย   
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ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของลูกหน้ีการคา้
และลูกหน้ือ่ืน จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
แลว้ ดงันั้น ในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัจึงพิจารณา
ยกเลิกการถือปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเฉพาะเร่ือง 
การวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตามวิธีการอย่างง่าย ท่ีกลุ่มบริษทัได้เคยถือ
ปฏิบติัในช่วงท่ีผา่นมา โดยไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  

อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัยงัคงเลือกน ามาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชี
ส าหรับเร่ืองดงัต่อไปน้ีมาถือปฏิบติัอยู ่ 

- เลือกท่ีจะไม่น าการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่าเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็น
การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอยปรับลดหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีครบก าหนดแต่ละงวดตาม
สัดส่วนท่ีไดส่้วนลด พร้อมทั้งกลบัรายการค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และดอกเบ้ีย
จากหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าท่ีลดลง และบนัทึก
ผลต่างท่ีเกิดข้ึนในก าไรหรือขาดทุน 

กลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของเร่ืองดงักล่าวต่องบการเงิน และจะพิจารณาบนัทึก
ผลกระทบต่องบการเงินภายหลงัส้ินสุดมาตรการผอ่นปรนชัว่คราวดงักล่าว 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินทีม่ีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือ
จดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามาตรฐานดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อ              
งบการเงินของกลุ่มบริษทัในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฎิบติั 

4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มา
ถือปฏิบัติ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหวา่งปีปัจจุบนั 
โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
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ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ตน้ปี 2563 เน่ืองจากการน า
มาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน กลุ่ม
เคร่ืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 
งบแสดงฐานะการเงนิ     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
เงินลงทุนชัว่คราว 575 (575) - - 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 440,850 (10,961) - 429,889 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - 575 - 575 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 24,353 - 24,353 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 16,083 (16,083) - - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 596,032 - 215,072 811,104 
สิทธิการเช่า 13,200 - (13,200) - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 21,895 (9,410) - 12,485 
     
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 749,803 - (226) 749,577 
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 30,161 30,161 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วน              
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 169,590 169,590 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 706 - 2,347 3,053 
     
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 953,653 (12,101) - 941,552  
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน กลุ่ม
เคร่ืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 
งบแสดงฐานะการเงนิ     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 544,834 (10,961) - 533,873 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 14,943 - 14,943 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 14,943 (14,943) - - 
     
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 579,722 - (226) 579,496 
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 226 226 

     
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,021,985 (10,961) - 1,011,024 

4.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

ก) รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงาน                     
ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
การรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

ต่อสินทรัพยท์างการเงิน (12,101) (10,961) 
ผลกระทบต่อก าไรสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั (12,101) (10,961) 
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ข) ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และ
มูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 มูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรม                                     
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ราคาทุนตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 547,748 - 547,748 547,748 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 429,889 - 429,889 429,889 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 44,596 - 44,596 44,596 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 575 - 575 575 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 39,988 - 39,988 39,988 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 31,845 - 31,845 31,845 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 24,353 14,943 9,410 24,353 
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,586 - 1,586 1,586 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 12,485 - 12,485 12,485 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 1,133,065 14,943 1,118,122 1,133,065 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
 

 

มูลค่ายติุธรรม                                      
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ราคาทุนตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 388,392 - 388,392 388,392 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 533,873 - 533,873 533,873 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,943 - 14,943 14,943 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 9,504 - 9,504 9,504 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 26,476 - 26,476 26,476 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 14,943 14,943 - 14,943 
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,586 - 1,586 1,586 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 45,308 - 45,308 45,308 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 363 - 363 363 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 1,035,388 14,943 1,020,445 1,035,388 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้  าหนดให้หน้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้สิทธิในการเลือกแปลงสภาพซ่ึงมี
มูลค่ายติุธรรม 4,333 พนับาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 4,333 พนับาท) 
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4.2 สัญญาเช่า 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญา
เช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16                              
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 68,209 117 
หกั: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (3,584) (117) 
บวก: ประมาณการในการขยายอายสุัญญาเช่า 166,983 - 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (32,083) - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มข้ึนจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 199,525 - 

หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 226 226 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 199,751 226 

อตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี) 4.11 - 10.25 6.65 
   
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวยีน 30,161 226 
หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวยีน 169,590 - 

 199,751 226 
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5. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 ขายสินค้า 

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัได้โอนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แล้ว กล่าวคือ                                          
เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บส าหรับสินคา้ท่ีได ้                                       
ส่งมอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ส าหรับการขายท่ีให้สิทธิในการคืนสินคา้ กลุ่มบริษทับนัทึกจ านวนท่ีคาดว่าจะตอ้งคืนให้แก่ลูกคา้เป็น
ประมาณการหน้ีสินจากการรับคืนสินคา้ และบนัทึกสินคา้ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนจากลูกคา้เป็นสินทรัพยใ์น
งบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงสินทรัพยด์งักล่าววดัมูลค่าโดยอา้งอิงกบัมูลค่าตามบญัชีเดิมของสินคา้คงเหลือ
หกัดว้ยตน้ทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในการรับคืนสินคา้ รวมถึงการลดลงท่ีอาจเกิดข้ึนในมูลค่าของสินคา้ท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืน 

รายได้ค่าเช่า 

รายไดค้่าเช่ารับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง โดยค านวณตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

รายได้ค่าบริการ 

รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือกิจการใหบ้ริการเสร็จส้ิน 

รายได้ดอกเบีย้ 

รายได้ดอกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริง โดยจะน ามูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของ
สินทรัพยท์างการเงินมาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีเกิดการดอ้ยค่าดา้น
เครดิตในภายหลงั ท่ีจะน ามูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน) มาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ต้นทุนทางการเงิน 

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายค านวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

5.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี                        
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัใน
การเบิกใช ้
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5.3 สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท าแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั หรือมูลค่าสุทธิท่ี
จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวิธีตน้ทุนมาตรฐาน ซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุน
จริงและประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต 

 วตัถุดิบและวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแลว้แต่
ราคาใดจะต ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

5.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม  

เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุน 

5.5 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการท ารายการ 
หลงัจากนั้น กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่า
เผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรวมอยู่ในการค านวณผล
การด าเนินงาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์น
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

5.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และ        
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชนโ์ดยประมาณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  20  ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  10 - 40  ปี 
ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า   ตามอายสุัญญาเช่า (2 - 40  ปี) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  3 - 13  ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน  2 - 20  ปี 
ยานพาหนะ  2 - 6  ปี 
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ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง 

กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุน
จากการจ าหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออก
จากบญัชี 

5.7 สิทธิการเช่า 

 สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสม โดยตดัจ าหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของ
ระยะเวลาเช่า ค่าตดัจ าหน่ายรวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

5.8 การรวมธุรกจิ 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ กลุ่มบริษทั (ผูซ้ื้อ) วดัมูลค่าตน้ทุน
การซ้ือธุรกิจดว้ยผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีระบุไดซ่ึ้งไดจ้ากการซ้ือบริษทัยอ่ยจะถูกวดัมูลค่าเร่ิมแรกในวนัท่ีไดบ้ริษทัยอ่ยนั้นมาท่ีมูลค่า
ยติุธรรม 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่า
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกวา่ตน้ทุนการรวม
ธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นก าไรในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 

ค่าความนิยมแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความ
นิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกรับรู้ในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุน และไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

5.9 ต้นทุนการกู้ยมื 

ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานใน
การแปลงสภาพใหพ้ร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค์ ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 
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5.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 
ของสินทรัพยน์ั้น 

บริษทัฯตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่
สินทรัพยน์ั้นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัด ได้แก่ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ซ่ึงมีอายุการให้
ประโยชน ์2 ถึง 10 ปี 

บริษทัฯไม่มีการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนแต่จะใชว้ิธีการ
ทดสอบการดอ้ยค่าทุกปีทั้งในระดบัของแต่ละสินทรัพยน์ั้นและในระดบัของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด
เงินสด บริษทัฯจะทบทวนทุกปีว่าสินทรัพย์ไม่มีตวัตนดงักล่าวยงัคงมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบ
แน่นอน 

5.11 สัญญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเม่ือสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการ
ควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัใชว้ธีิการบญัชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญา
เช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิง
พร้อมใชง้าน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย
จ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตาม
สัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 
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ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการ
ใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

  อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 30  ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุน
ของสินทรัพยด์งักล่าวไดร้วมถึงการใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะค านวณจากอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย ์

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้สดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญา
เช่า จ  านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนั
แปรท่ีข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา จ านวนเงินท่ีคาดวา่จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคา
ใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใช้สิทธินั้น และการจ่าย
ค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดของสัญญาเช่าแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในการ
ยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ี
เหตุการณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระนั้นไดเ้กิดข้ึน  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของ
สัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตาม
บญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระ
หน้ีสินตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการ
ประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่า             
ซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า 
ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะ
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บนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิด
ค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า  

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

5.12 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญกับบริษัทฯ ผูบ้ริหารส าคัญ 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

5.13 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน  

5.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหากมี
ขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า และจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยม และสินทรัพย์
ไม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน เป็นรายปี กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือ
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่
จะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
แลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  
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5.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและ
เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์
ของบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงานของ                            
แต่ละประเทศ ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับ
พนกังาน นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัในประเทศไทยจดัใหมี้โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน 

 กลุ่มบริษัทค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit 
Credit Method) โดยผู ้เ ช่ียวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ส าหรับโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ  านวนในก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาด
โครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 
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5.16 หุ้นกู้แปลงสภาพ 

 การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินก าหนดให้ ณ วนัท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรก 
กิจการตอ้งแยกประเภทเคร่ืองมือทางการเงินหรือองคป์ระกอบของเคร่ืองมือทางการเงินโดยพิจารณาตาม
เน้ือหาเชิงเศรษฐกิจและค านิยามหน้ีสินทางการเงินและตราสารทุน 

 หุ้นกูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นหน้ีสินแสดงดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายจนกว่ามีการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั 
หรือครบอายกุารช าระคืนของหุน้กู ้และสิทธิในการเลือกแปลงสภาพแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมจนกวา่มีการ
ใชสิ้ทธิในการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 

 ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูบ้นัทึกหกัจากหุน้กูแ้ปลงสภาพ และตดัจ าหน่ายตามอายขุองหุน้กูแ้ปลงสภาพ  

5.17 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 การท่ีบริษทัฯออกและเสนอขายตราสารทุนของบริษทัฯให้แก่บุคคลต่างๆรวมทั้งพนกังาน ถือเป็นรายการ
จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ หากไม่ปรากฏว่าการออกตราสารดังกล่าวมีวตัถุประสงค์เป็นอย่างอ่ืน
นอกเหนือจากการช าระค่าสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบใหแ้ก่บริษทัฯ 

 บริษทัฯจะบนัทึกผลต่างของมูลค่ายุติธรรมท่ีสูงกว่าราคาเสนอขายของตราสารทุน ณ วนัออกและเสนอ
ขายเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุนและส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในส่วนของ                            
ผูถื้อหุน้ 

5.18 ประมาณการหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่กลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภาระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

5.19 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

กลุ่มบริษทัในประเทศไทยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษี
ของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศค านวณภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีระบุในกฎหมายภาษีอากรของประเทศนั้น 
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 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ได้ใช้ในจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะไม่มีก าไรทาง
ภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้ง
กบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5.20 เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท า
รายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
อย่างไรก็ตาม ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั กลุ่มบริษทัจะ
รับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้
รายได ้ 

การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที่รับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ี
วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน 
และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 
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สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์าง
การเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิด
กระแสเงินสดท่ีเป็นการรับช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการ
ด้อยค่า ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการด้อยค่าของ
สินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินทีม่ีการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ตราสารทุน)  

ณ วนัท่ีรับรู้รายการวนัแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ไดถื้อไวเ้พื่อ
คา้ เป็นตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยไม่สามารถ
เปล่ียนการจดัประเภทในภายหลงัได ้ทั้งน้ี การจดัประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร  

ผลก าไรและขาดทุนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยท์างการเงินน้ีจะไม่สามารถโอนไป
รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนไดใ้นภายหลงั  

นอกจากน้ี เงินลงทุนในตราทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไม่มี
ขอ้ก าหนดใหป้ระเมินการดอ้ยค่า  

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อคา้ 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ได้เลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้
ส้ินสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้า่จะไม่มี
การโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผกูพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการ
ยกเลิกภาระผกูพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผกูพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ี
มีอยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กู้รายเดียวกันซ่ึงมีข้อก าหนดท่ีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข
ขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญั จะถือวา่เป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสิน
ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของตราสารหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนค านวณจากผลต่างของ
กระแสเงินสดท่ีจะครบก าหนดช าระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บช าระ 
และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า  

ในกรณีท่ีความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคญันับตั้งแต่การรับรู้รายการ
เร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาท่ี
อาจจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหน้า ในขณะท่ีหากความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนอย่างมี
นัยส าคญันับตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนด้วยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทางการเงิน  

กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่ความเส่ียงดา้นเครดิตจะเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั เม่ือมีการคา้งช าระการจ่ายเงินตาม
สัญญาเกินกว่า 30 วนั และพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินนั้นมีการผิดสัญญา เม่ือมีการคา้งช าระการ
จ่ายเงินตามสัญญาเกินกวา่ 270 วนั อยา่งไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษทัอาจพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการ
เงินนั้นมีการเพิ่มข้ึนของความเส่ียงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัส าคญัและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากขอ้มูล
ภายในหรือขอ้มูลภายนอกอ่ืน เช่น อนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร  

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนส าหรับลูกหน้ีการคา้ 
ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียง
ทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของ
ลูกหน้ีการคา้ โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการ
คาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตาม
สัญญาอีกต่อไป  

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ
การเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ และกิจการ
มีความตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหนีก้ารค้า 

ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับ
ผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี 
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เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
เม่ือไดจ้  าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

ข) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย บริษทัฯ       
ตดับัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ซ่ึงจ านวนท่ีตัด
จ าหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ  

ค) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย  

ง) เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี   
ราคาทุน  

จ) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในราคา
ทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)   

 มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการ
สุดทา้ยของปี 

บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

 ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯจะปรับ
มูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่าง
ระหวา่งราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนหรือแสดง
เป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 

 เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถูก
บนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

5.21 ตราสารอนุพนัธ์  

กลุ่มบริษทัใช้ตราสารอนุพนัธ์ เช่น สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียง         
จากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีท าสัญญา และวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์างการเงินเม่ือมีมูลค่ายุติธรรมมากกวา่ศูนย ์
และแสดงเป็นหน้ีสินทางการเงินเม่ือมีมูลค่ายติุธรรมนอ้ยกวา่ศูนย ์ 

กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์ท่ีมีอายสุัญญาคงเหลือมากกวา่ 12 เดือนและยงัไม่ถึงก าหนดช าระภายใน 
12 เดือน เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน หรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน และแสดงตราสารอนุพนัธ์อ่ืนเป็น
สินทรัพยห์มุนเวยีน หรือหน้ีสินหมุนเวยีน 



24 

5.22 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินใหผู้อ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) 
ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกัน
หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดย
ใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมี  การวดัมูลค่า
ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ                    
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมี
ดงัน้ี 
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 สัญญาเช่า  

 การก าหนดอายสัุญญาเช่าทีม่ีสิทธิการเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทใน
ฐานะผู้เช่า 

ในการก าหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษทัมีความ
แน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดย
ค านึงถึงขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท าให้เกิดส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจส าหรับกลุ่ม
บริษทัในการใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

การก าหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยมืส่วนเพิม่ - กลุ่มบริษทัในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันั้น ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลย
พินิจในการก าหนดอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดย
อตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินท่ีจ าเป็นเพื่อให้
ไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึง 
โดยมีระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง  

 ค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ารค้า 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึง
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ท่ี
มีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต
และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ไดบ้่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึน
จริงในอนาคต 

 ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื 

 ในการประมาณค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากสินคา้คงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ พิจารณา
จากราคาท่ีคาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใช้จ่ายในการขายสินคา้นั้น และค่าเผื่อส าหรับ
สินคา้เก่าลา้สมยั เคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอายโุดยประมาณของสินคา้แต่ละชนิด 
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 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน 

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

คดีฟ้องร้องและการประเมินภาษีโดยกรมสรรพากร 

 บริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกประเมินภาษีโดยกรมสรรพากร และมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน
จากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้อง
แลว้และเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุน
ทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่ม
บริษทัควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไร
ทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 ในการทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสด   
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากการลงทุนในบริษทัย่อย รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการ
ค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น 
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7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 529 594 ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงกบัท่ี

กิจการคิดกบัลูกคา้รายอ่ืน 
ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ - - 278 309 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้ย้มื - - 25 3 ตามสัญญาเงินกู ้
รายไดค่้าธรรมเนียมการค ้าประกนั - - 5 3 อตัราร้อยละ 1 ต่อปี 
ค่าบริการรับ - - 6 9 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
ค่าจดัการรับ - - - 19 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการจ่าย - - 2 8 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ซ้ือวตัถุดิบ 115 145 115 145 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
ค่าบริการรับ 1 1 1 1 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบักรรมการของบริษทัฯ/
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

     

ขายสินคา้ 20 18 20 12 ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงกบัท่ีกิจการ
คิดกบัลูกคา้รายอ่ืน 

ซ้ือสินคา้ 17 49 6 - ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้ย้มื 3 3 - - ตามสัญญาเงินกู ้
ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มื - 3 - 3 ตามสัญญาเงินกู ้
ค่าบริการรับ 2 1 1 1 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - 2 - - เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ลกูหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)     
บริษทัยอ่ย - - 645 704 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 50 46 49 45 
รวม 50 46 694 749 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน            
            (2562: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ) (50) (37) (583) (525) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ - 9 111 224 

     
ลกูหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)     
บริษทัยอ่ย - - 57 76 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 3 2 2 2 
กรรมการของบริษทัยอ่ย/บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12 15 12 11 
รวม 15 17 71 89 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน             
            (2562: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ) (2) (2) (54) (54) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 13 15 17 35 

     
ดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)     
บริษทัยอ่ย - - 10 28 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 3 2 - - 
รวม 3 2 10 28 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน            
            (2562: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ) - - (10) (27) 

รวมดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 3 2 - 1 

     
ลกูหนีก้จิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
กรรมการของบริษทัยอ่ย/บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 2 - 2 

รวมลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - 2 - 2 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หมายเหตุ 21) 

    

บริษทัยอ่ย - - 38 55 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 5 17 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 17 38 55 

บริษทัฯบนัทึกรายการค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครติดท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนท่ีเกิดจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัใน งบก าไรขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 207 ลา้นบาท  

เงินให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 42 57 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 15 45 - - 
รวม 15 45 42 57 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน           
            (2562: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ) - - (42) (42) 
รวมเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 15 45 - 15 

     
เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว - - 496 495 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน          
            (2562: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ) - - (496) (450) 
รวมเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - - - 45 
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บริษทัฯบนัทึกรายการค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครติดท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนท่ีเกิดจากเงินให้กูย้ืมระยะสั้นและเงิน
ใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในงบก าไรขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปี 2563 เป็น
จ านวนเงิน 65 ลา้นบาท 

ในระหวา่งปี 2563 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงินรวม 

เงินให้กูย้มืระยะสั้น ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2562 
เพ่ิมข้ึน               
ระหวา่งปี 

ลดลง              
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2563 

บริษทั เอ-ลิส คอร์ปอเรท จ ากดั กรรมการเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กนักบักรรมการของบริษทัฯ 30 - (30) - 

PT Sumberkreasi Capitalogam กรรมการเป็นกรรมการ             
ของบริษทัยอ่ย 15 - - 15 

รวมเงินให้กูย้มืระยะสั้น  45 - (30) 15 

บริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั แพรนดา้ ลอดจ้ิง จ  ากดั) มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่ บริษทั เอ-ลิส                                  
คอร์ปอเรท จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยไดรั้บช าระเงินให้กูย้ืมดงักล่าวพร้อมดอกเบ้ียทั้งจ  านวน
แลว้ในเดือนธนัวาคม 2563 

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 2562 
เพ่ิมข้ึน      
ระหวา่งปี 

ลดลง                       
ระหวา่งปี 

ก าไรท่ียงั 
ไม่เกิดข้ึนจริง
จากการแปลงค่า
อตัราแลกเปล่ียน 

ยอดคงเหลือ          
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2563 

H. GRINGOIRE s.a.r.l. บริษทัยอ่ย 25 - - 2 27 
PT Pranda Marketing Indonesia บริษทัยอ่ย 15 - - - 15 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน  40 - - 2 42 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยทั้ง 2 แห่ง เป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
7.5 ต่อปี อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดบ้นัทึกรายการค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนส าหรับเงิน
ให้กูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีให้แก่บริษทัย่อยดงักล่าวทั้งจ  านวน เน่ืองจากมีความไม่แน่นอนท่ีจะ
ไดรั้บคืน 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ           
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2562 
เพ่ิมข้ึน                             
ระหวา่งปี 

ลดลง                       
ระหวา่งปี 

ก าไรท่ียงั 
ไม่เกิดข้ึนจริง
จากการแปลงค่า
อตัราแลกเปล่ียน 

ยอดคงเหลือ             
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2563 

Pranda UK Ltd. บริษทัยอ่ย 303 - - 8 311 
H. GRINGOIRE s.a.r.l. บริษทัยอ่ย 169 - - 16 185 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาว  472 - - 24 496 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยทั้ง 2 แห่ง เป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
7.5 ต่อปี บริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนส าหรับเงินให้กูย้ืมระยะยาวและ
ดอกเบ้ียคา้งรับทั้งจ  านวนท่ีบริษทัยอ่ยดงักล่าวทั้งจ  านวน เน่ืองจากมีความไม่แน่นอนท่ีจะไดรั้บคืน 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งรับ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 507,582 
ส ารองค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 75,142 
ตดัจ าหน่าย (44,378) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 538,346 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของ
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 38 64 26 31 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 9 16 9 15 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน - 1 - - 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง - 1 - - 
รวม 47 82 35 46 
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ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 38.2.1 

ขอ้มูลเพิ่มเติม 

บริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั พรีม่าโกลด ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (“PMG”)) มีเงินให้กูย้ืมระยะยาว
แก่ PT Pranda Marketing Indonesia ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นจ านวนเงิน 2 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 60 ลา้นบาท (2562: 2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 60 ลา้นบาท) 
โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนเม่ือครบ 10 ปี (ครบก าหนดปี 
2564 และ 2568) และค ้าประกนัโดยใบหุ้นบางส่วนของบริษทัดงักล่าว ซ่ึงภายใตส้ัญญาเงินให้กู้ยืมได้
ก าหนดให ้PMG มีสิทธิเลือกท่ีจะให้ PT Marketing Indonesia ช าระเงินกูคื้นดว้ยเงินสดหรือให้สิทธิ PMG 
แปลงเงินให้กูย้ืมบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นหุ้นทุนท่ีออกใหม่ของบริษทัดงักล่าว แต่ไม่เกินร้อยละ 55 ของ
จ านวนหุน้ทั้งหมด โดยก าหนดอตัราแปลงสภาพเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ของบริษทัดงักล่าว 

ในปี 2560 PMG ไดห้ยุดรับรู้รายได้ดอกเบ้ียจากเงินให้กูย้ืมระยะยาวดงักล่าวเน่ืองจากมีความไม่แน่นอนท่ี
จะไดรั้บคืน อยา่งไรก็ตาม ในระหวา่งปีปัจจุบนั PMG ไดพ้ิจารณาตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนส าหรับเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับเพื่อแสดงรายการตามมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน โดย PMG 
บนัทึกรายการค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนดงักล่าวในงบก าไรขาดทุนของ PMG ส าหรับ
ปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 16 ลา้นบาท (2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 16 ลา้นบาท) อยา่งไรก็ตาม รายการดงักล่าว
ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

8. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
เงินสดในมือ 23,403 20,216 765 672 
เงินฝากธนาคารและสถาบนัการเงิน 420,081 527,532 185,188 387,720 

รวม 443,484 547,748 185,953 388,392 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.01 ถึง 3.25 ต่อปี (2562: ร้อยละ 
0.10 ถึง 0.85 ต่อปี) 
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9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 3,054 775 32,258 54,673 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 37 2,569 39,193 35,244 
   3 - 6 เดือน 49 3,885 21,313 19,242 
   6 - 12 เดือน 2,184 176 59,258 83,244 
   มากกวา่ 12 เดือน 44,725 38,258 542,288 557,375 
รวม 50,049 45,663 694,310 749,778 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

(2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ)  (49,735) (37,158) (582,879) (525,388) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 
(หมายเหตุ 7) 314 8,505 111,431 224,390 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 238,489 350,853 171,348 242,247 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 137,743 49,492 109,691 39,124 
   3 - 6 เดือน 5,200 3,043 690 133 
   6 - 12 เดือน 10,106 7,725 2,568 1,951 
   มากกวา่ 12 เดือน 22,992 25,069 20,072 20,002 
รวม 414,530 436,182 304,369 303,457 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

(2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ)  (41,400) (30,618) (32,931) (20,002) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 373,130 405,564 271,438 283,455 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 373,444 414,069 382,869 507,845 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 14,801 17,495 71,174 89,040 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,058 10,584 316 389 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 3,167 2,021 10,416 27,793 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,029 1,097 997 1,054 
รวม 22,055 31,197 82,903 118,276 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

(2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) (4,434) (4,416) (65,284) (81,287) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 17,621 26,781 17,619 36,989 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 391,065 440,850 400,488 544,834 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน                                     
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 72,192 626,677 
ส ารองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 24,402 227,599 
ตดัจ าหน่าย (1,025) (173,182) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 95,569 681,094 

10. สินค้าคงเหลอื 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนเป็น                     

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
สินคา้ส าเร็จรูป 1,084,724 1,139,123 (125,146) (128,515) 959,578 1,010,608 
งานระหวา่งท า 226,821 164,822 - - 226,821 164,822 
วตัถุดิบ 423,229 477,631 (93,075) (88,845) 330,154 388,786 
วสัดุโรงงาน 12,253 13,221 (8) (7) 12,245 13,214 
สินคา้ระหวา่งทาง 3,210 15 - - 3,210 15 

รวม 1,750,237 1,794,812 (218,229) (217,367) 1,532,008 1,577,445 
 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนเป็น                     

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
สินคา้ส าเร็จรูป 308,365 305,436 (84,421) (86,773) 223,944 218,663 
งานระหวา่งท า 224,889 158,940 - - 224,889 158,940 
วตัถุดิบ 409,524 471,476 (92,647) (88,417) 316,877 383,059 
วสัดุโรงงาน 9,163 9,768 - - 9,163 9,768 
สินคา้ระหวา่งทาง 778 15 - - 778 15 

รวม 952,719 945,635 (177,068) (175,190) 775,651 770,445 



35 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทับนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
เป็นจ านวนเงิน 8 ลา้นบาท (2562: 33 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 4 ลา้นบาท 2562: 14 ลา้นบาท) โดยแสดง
เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย และมีการกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจ านวนเงิน 7 ลา้นบาท 
(2562: 26 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 2 ลา้นบาท 2562: 1 ลา้นบาท) โดยน าไปหกัจากมูลค่าของสินคา้
คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯไดจ้  าน าสินคา้คงเหลือส่วนใหญ่ของบริษทัฯ เพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงิน
สินเช่ือจากธนาคารพาณิชยจ์  านวนเงิน 477 ลา้นบาท นอกจากน้ีบริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึงไดจ้  าน า
สินคา้คงเหลือมูลค่า 219 ล้านบาท และบริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึงได้จ  าน าสินคา้คงเหลือมูลค่า 
3,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย หรือประมาณ 6.3 ล้านบาท เพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคาร
พาณิชยใ์นต่างประเทศ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19, ขอ้ 22 และขอ้ 23 

11. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระค า้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ีเป็นเงินฝากธนาคารของบริษทัฯ ท่ีน าไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือกบัธนาคาร และเงินฝากของ
บริษทัยอ่ยท่ีน าไปค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนาม
ของบริษทัยอ่ยเพื่อวตัถุประสงคใ์นการค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า  

12. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอื่น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ตราสารหน้ีท่ีวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย   
เงินมดัจ า 9,257 - 

รวมตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย - สุทธิ 9,257 - 
ตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรม                         
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน   

ตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน 12,009 12,009 
รวมตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  12,009 12,009 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 21,266 12,009 

 ตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ได้แก่ เงินลงทุนใน           
ตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่เป็นการลงทุนในเชิงกลยทุธ์ 
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13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

13.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ 
หน่วย 
เงินตรา สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2563 2562  2563 2562 2563 2562 
    (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 จ ากดั 200 200 ลา้นบาท 100 100 200,000 200,000 
บริษทั คริสตอลไลน ์จ ากดั 100 100 ลา้นบาท 96 96 96,000 96,000 
บริษทั แพรนดา้ ลอดจ้ิง จ ากดั 50 50 ลา้นบาท 83 83 41,125 41,125 
Pranda & Kroll GmbH & Co., KG - 14.96 ลา้นยโูร - 75 - 573,303 
Pranda Jewelry Private Limited 150 150 ลา้นรูปีอินเดีย 51 51 213,439 213,439 
รวม      1,092,423 1,665,726 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (540,539) (1,092,618) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ      551,884 573,108 

 บริษทัฯ ไม่มีเงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งปี 2563 และ 2562 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯได้บนัทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยสุทธิในงบก าไร
ขาดทุนเฉพาะกิจการส าหรับปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 21 ลา้นบาท (2562: 94 ลา้นบาท) 

บริษัทย่อย Pranda & Kroll GmbH & Co., KG 

 เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้บริษทัย่อย Pranda & 
Kroll GmbH & Co., KG เลิกกิจการตั้งแต่วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2561 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีบริษทัย่อยดงักล่าว
ไม่ใช่ส่วนงานท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินรวม 
นอกจากน้ีบริษทัฯไดบ้นัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวทั้งจ  านวนแลว้ 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยดังกล่าวได้ช าระบัญชีเสร็จส้ินแล้ว บริษัทฯได้ตดัจ าหน่าย                 
เงินลงทุนสุทธิของบริษทัย่อยดงักล่าวและบนัทึกขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษทัย่อยจ านวนเงิน                              
72 ลา้นบาท ไวใ้นงบก าไรขาดทุนรวมของปีปัจจุบนั 

  



37 

บริษัทย่อย Pranda Trading (Shenzhen) Limited 

เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัย่อย Pranda Trading 
(Shenzhen) Limited  เลิกกิจการตั้งแต่วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2558 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่ใช่ส่วนงาน
ท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินรวม นอกจากน้ีบริษทัฯได้
บนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวทั้งจ  านวนแลว้ 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2562 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดช้ าระบญัชีเสร็จส้ินแลว้ บริษทัฯไดต้ดัจ าหน่ายเงินลงทุน
สุทธิของบริษทัยอ่ยดงักล่าว และบนัทึกก าไรจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ยจ านวนเงิน 5 ลา้นบาท ไวใ้น
งบก าไรขาดทุนรวมปี 2562 

บริษัทย่อย Pranda Jewelry Private Limited 

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

ภายใตส้ัญญาหุ้นกูด้งักล่าว ก าหนดให้บริษทัย่อยจ่ายช าระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
7.5 ต่อปี นอกจากน้ี ภายใตส้ัญญาหุ้นกูด้งักล่าวไดก้ าหนดเง่ือนไขให้บริษทัย่อยมีสิทธิซ้ือหุ้นทุนจากการ
แปลงสภาพคืนจากบริษทัฯ ในวนัท่ีหรือภายหลังจากวนัท่ีมีการแปลงสภาพ และในกรณีท่ีบริษทัย่อย
ดงักล่าวไม่สามารถซ้ือหุ้นทุนจากการแปลงสภาพคืนจากบริษทัฯได ้บริษทัฯจะเสนอขายหุ้นทุนจากการ
แปลงสภาพส่วนหน่ึงให้แก่ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยของบริษทัย่อยเพื่อให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯและ                            
ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่เปล่ียนแปลง 

ทั้งน้ี บริษทัฯไดบ้นัทึกรายการดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เน่ืองจากเง่ือนไขของหุ้นดงักล่าวบงัคบั
ใหผู้ล้งทุนตอ้งใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้เม่ือครบก าหนดแปลงสภาพ 

13.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สัดส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ยสะสม 

ก าไร (ขาดทุน) ท่ีแบ่งใหก้บั                          
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ย                   

ในระหวา่งปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

Pranda & Kroll GmbH & Co., KG 25 25 (88) (151) 54 (4) 
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13.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงเป็นขอ้มูล
ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 Pranda & Kroll GmbH & Co., KG 

 2563 2562 
สินทรัพยห์มุนเวยีน - 5 
หน้ีสินหมุนเวยีน - 209 

 สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 Pranda & Kroll GmbH & Co., KG 

 2563 2562 
รายได ้ 216 6 
ก าไร (ขาดทุน) 216 (7) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 216 (7) 

 สรุปรายการกระแสเงินสด 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 Pranda & Kroll GmbH & Co., KG 

 2563 2562 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน - (2) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ - (2) 
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14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

14.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2563 2562 2563 2562 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั เคแซด-แพรนดา้ จ  ากดั น าเขา้และจ าหน่าย

วตัถุดิบโลหะมีค่า 
ไทย     

- ราคาทุน   40 40 3,600 3,600 
- ส่วนแบ่งก าไรสะสม     8,161 6,490 

รวมมูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย     11,761 10,090 

 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า
ของเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

   2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั เคแซด-แพรนดา้ จ  ากดั น าเขา้และจ าหน่าย
วตัถุดิบโลหะมีค่า 

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

14.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

บริษทั 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน                                                         

ในบริษทัร่วมในระหวา่งปี 
 2563 2562 

บริษทั เคแซด-แพรนดา้ จ  ากดั 1,671 (57) 

14.3 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสาระส าคญั 

 ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

ทุนเรียกช าระ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

สินทรัพยร์วม 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

หน้ีสินรวม 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

รายไดร้วมส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

ก าไรส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
บริษทั เคแซด-แพรนดา้ จ  ากดั 9 9 85 139 56 114 1,246 1,490 4 - 
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15. ลูกหนีอ้ืน่ 

 ลูกหน้ีอ่ืนของบริษทัฯคือตัว๋สัญญาใช้เงินท่ีออกโดยบริษทัในต่างประเทศจ านวนเงิน 1.55 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา โดยตัว๋สัญญาใชเ้งินดงักล่าวมีอายุ 5 ปี (ครบก าหนดเดือนเมษายน 2562) และไม่มีดอกเบ้ีย 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดบ้นัทึกส ารองค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของตัว๋สัญญาใชเ้งิน
ทั้งจ  านวนแลว้ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 46,595 46,595 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  
         (2562: ค่าเผือ่การปรับลดมูลค่า) (46,595) (46,595) 
ลูกหน้ีอ่ืนสุทธิ - - 

16. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน 
รอการพฒันา 

ท่ีดินและ
อาคารใหเ้ช่า รวม 

ท่ีดิน 
รอการพฒันา 

ท่ีดินและ
อาคารใหเ้ช่า รวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563:       
ราคาทุน 576,952 65,962 642,914 576,952 9,476 586,428 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (55,948) (55,948) - (8,876) (8,876) 

มลูค่าตามบญัชี - สุทธิ 576,952 10,014 586,966 576,952 600 577,552 

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 
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 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

มลูค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี  587,308 589,186 577,552 577,552 
จ าหน่ายระหวา่งปี - มลูค่าสุทธิตามบญัชี                   
ณ วนัท่ีจ าหน่าย - (1,237) - - 

ค่าเส่ือมราคาในระหวา่งปี (342) (641) - - 
มลูค่าสุทธิตามบญัชีปลายปี 586,966 587,308 577,552 577,552 

 มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ท่ีดินรอการพฒันา 1,175,000 609,000 1,175,000 609,000 
ท่ีดินและอาคารใหเ้ช่า 109,851 97,419 38,805 44,679 

 มูลค่ายุติธรรมของท่ีดินรอการพฒันา ท่ีดิน และอาคารให้เช่าใชเ้กณฑ์ราคาตลาดท่ีประเมินโดยผูป้ระเมิน
ราคาอิสระ บริษทัฯ ไดน้ าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัฯและของบริษทัยอ่ยในประเทศแห่ง
หน่ึงมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ  านวนเงินประมาณ 587 ลา้นบาท (2562: 587 ลา้นบาท) 
ไปจดจ านองเพื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์(เฉพาะบริษทัฯ: 577 ลา้นบาท 2562: 
577 ลา้นบาท) 

17. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 555,107 596,032 469,358 500,933 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(หมายเหตุ 25.1 ก))  166,886 - - - 
รวม 721,993 596,032 469,358 500,933 
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17. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 

ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

ส่วนปรับปรุง
สินทรัพยเ์ช่า 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและเคร่ืองใช้

ส านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพยร์ะหวา่ง
ติดตั้งและ
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน           
1 มกราคม 2562 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 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - (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 
ซ้ือเพิ่ม - - - 8 660 10,886 - 4,376 15,930 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - - (7) (3,373) - (278) (3,658) 
โอน - - 1,085 8,813 - (5,404) - (4,494) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - - (996) (23) 87 (363) (29) - (1,323) 
31 ธนัวาคม 2563 94,669 16,967 809,336 28,741 252,956 557,604 29,399 3,964 1,793,637 
ค่าเส่ือมราคาสะสม           
1 มกราคม 2562 - 9,602 392,926 28,931 237,883 447,914 28,955 - 1,146,211 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 495 22,008 6,756 6,051 28,608 1,217 - 65,135 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - (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 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 496 22,002 369 5,166 23,535 841 - 52,409 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - - (7) (3,313) - - (3,320) 
โอน - - (19) 7,008 - (6,989) - - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - - (759) 506 81 (336) (30) - (538) 
31 ธนัวาคม 2563 - 10,593 433,160 25,975 247,113 477,750 28,783 - 1,223,374 
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17. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
ส่วนปรับปรุง
สินทรัพยเ์ช่า 

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง
และก่อสร้าง รวม 

          
ค่าเผื่อการด้อยค่า          

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

31 ธนัวาคม 2563 - - - 2,635 - 12,521 - - 15,156 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี           

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

31 ธนัวาคม 2563 94,669 6,374 376,176 131 5,843 67,333 616 3,964 555,107 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี          

2562 (20 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 65,135 

2563 (19 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 52,409 
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17. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   

ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง   
ติดตั้งและ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง
และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน          
1 มกราคม 2562 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 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - (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 
ซ้ือเพ่ิม - - - 660 3,710 - 713 5,083 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - (7) (1,563) - (278) (1,848) 
โอน - - 1,104 - 1,160 - (2,264) - 
31 ธนัวาคม 2563 94,669 16,968 692,181 241,998 338,964 22,094 976 1,407,850 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          
1 มกราคม 2562 - 9,602 332,987 223,899 265,850 21,271 - 853,609 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 495 18,689 6,335 15,854 1,125 - 42,498 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - (77) (3,005) (1,176) - (4,258) 
31 ธนัวาคม 2562 - 10,097 351,676 230,157 278,699 21,220 - 891,849 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 496 18,717 5,741 10,554 814 - 36,322 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - (7) (1,505) - - (1,512) 
31 ธนัวาคม 2563 - 10,593 370,393 235,891 287,748 22,034 - 926,659 
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17. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   

ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง   
ติดตั้งและ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง
และก่อสร้าง รวม 

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

31 ธนัวาคม 2563 - - - - 11,833 - - 11,833 

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

31 ธนัวาคม 2563 94,669 6,375 321,788 6,107 39,383 60 976 469,358 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี         
2562 (19 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 42,498 

2563 (17 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 36,322 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 984 ลา้นบาท (2562: 938 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 728 ลา้นบาท 2562: 707 ลา้นบาท) 

 กลุ่มบริษทัไดน้ าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ  านวนเงินประมาณ 398 ลา้นบาท (2562: 429 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ
ท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์(เฉพาะบริษทัฯ: 350 ลา้นบาท 2562: 378 ลา้นบาท) 
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18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน่ 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ซอฟทแ์วร์
คอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองหมาย
การคา้ รวม 

ซอฟทแ์วร์
คอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองหมาย
การคา้ รวม 

ราคาทุน:       
1 มกราคม 2562 77,509 3,402 80,911 44,257 3,402 47,659 
ซ้ือเพ่ิม 3,625 - 3,625 3,453 - 3,453 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (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 
ซ้ือเพ่ิม 3,879 37,840 41,719 3,133 37,840 40,973 
ตดัจ าหน่าย (18) - (18) - - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน              
ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 669 - 669 - - - 

31 ธนัวาคม 2563 80,477 41,242 121,719 50,843 41,242 92,085 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม:       
1 มกราคม 2562 49,149 - 49,149 22,884 - 22,884 
ค่าตดัจ าหน่ายระหวา่งปี 5,743 - 5,743 2,907 - 2,907 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับส่วนท่ี                     
จ  าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (3,916) - (3,916) - - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน             
ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (1,124) - (1,124) - - - 

31 ธนัวาคม 2562 49,852 - 49,852 25,791 - 25,791 
ค่าตดัจ าหน่ายระหวา่งปี 4,796 - 4,796 3,525 - 3,525 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับส่วนท่ี                     
ตดัจ าหน่าย (18) - (18) - - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน             
ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 655 - 655 - - - 

31 ธนัวาคม 2563 55,285 - 55,285 29,316 - 29,316 

ค่าเผื่อการด้อยค่า:       
31 ธนัวาคม 2562 - 3,302 3,302 - 3,302 3,302 

31 ธนัวาคม 2563 - 3,302 3,302 - 3,302 3,302 

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

31 ธนัวาคม 2563 25,192 37,940 63,132 21,527 37,940 59,467 
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19. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย   
 (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 5.25 - 5.50 2.75 - 10.25 319,000 491,399 319,000 391,400 

รวม   319,000 491,399 319,000 391,400 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯค ้าประกนัโดยสินคา้คงเหลือส่วน
ใหญ่ของบริษทัฯ การจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และค ้าประกนั
โดยกรรมการของบริษทัฯ 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึงค ้าประกนั
โดยบริษทัฯและสินคา้คงเหลือบางส่วนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

 วงเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศแห่งหน่ึงมีหลักทรัพย์ค  ้ าประกันเป็นเงินฝากประจ า             
กบัธนาคาร 

20. ตั๋วแลกเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 49,035 
บวก: ออกตัว๋แลกเงิน 50,000 
 ตดัจ าหน่ายดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ 2,091 
หกั: จ่ายช าระคืน (50,000) 
 ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้รอตดับญัชี (1,520) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 49,606 

 ตัว๋แลกเงินของบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.30 ต่อปี (2562: ร้อยละ 4.30 ต่อปี) 
และจะครบก าหนดช าระคืนภายในเดือนมีนาคม 2564 โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
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21. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หมายเหตุ 7) 5,300 17,472 37,881 54,956 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 740,031 668,858 430,474 504,526 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7,252 12,966 2,166 4,270 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 60,982 50,281 25,132 15,744 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 813,565 749,577 495,653 579,496 

22. เงินกู้ยมืระยะยาวที่ปรับโครงสร้างหนี้ 

ในระหวา่งปี บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึง (PT Pranda Marketing Indonesia) ไดล้งนามในสัญญา
ปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงิน เง่ือนไขการช าระคืนเงินกูย้ืมและอตัราดอกเบ้ียมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

1.  อตัราดอกเบ้ีย  ร้อยละ 10.25 ต่อปี 
2.  ก าหนดการช าระคืน  

 - เงินตน้    เป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่มกราคม 2564 ถึงมิถุนายน 2565 
 - ดอกเบ้ียคา้งช าระ ภายในมิถุนายน 2565 
 - ดอกเบ้ีย  เป็นรายเดือน 

รายละเอียดเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
เงินกูย้มืระยะยาว 22,288 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,260) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21,028 
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 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 
บวก: เงินกูย้มืท่ีปรับโครงสร้างหน้ี 22,288 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 22,288 

 เงินกูย้มืดงักล่าวค ้าประกนัโดยสินคา้คงเหลือบางส่วนของบริษทัยอ่ย สินทรัพยบ์างส่วนของกรรมการของ
บริษทัยอ่ย และอาคารของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

23. เงินกู้ยมืระยะยาว 

 ยอดคงเหลือของเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

เงินกู ้
อตัราดอกเบ้ีย                        
(ร้อยละต่อปี) ก าหนดช าระคืน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2563 2562 2563 2562 
1 MLR ลบ 0.50               เป็นรายไตรมาสตั้งแต่เดือนกนัยายน 

2562 ถึงเดือนกนัยายน 2565 67,500 75,000 67,500 75,000 
2 MLR ลบ 1.25 เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 

ถึงมิถุนายน 2566 74,900 83,240 - - 
3 14.60                                                     เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนกนัยายน 2556 

ถึงเดือนมกราคม 2572  
 (เงินกูย้มืสกุลรูปีอินเดีย) 9,031 9,779 - - 

4 10.25 
 

เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 
ถึงพฤษภาคม 2563 

 (เงินกูย้มืสกุลรูเปียอินโดนีเซีย) - 1,995 - - 

รวม 151,431 170,014 67,500 75,000 

หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ าหน่าย (473) (756) - - 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ าหน่าย 150,958 169,258 67,500 75,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - สุทธิ (142,787) (110,553) (67,500) (75,000) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ 
   ภายในหน่ึงปี, สุทธิ 

 
8,171 

 
58,705 

 
- 

 
- 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 169,258 75,000 
บวก: กูเ้พิ่ม 26,424 - 

ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 250 - 
หกั: ช าระคืนเงินกู ้ (17,037) (7,500) 
โอนเป็นเงินกูย้มืระยะยาวจากการปรับโครงสร้างหน้ี (22,288) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (5,649) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 150,958 67,500 

เงินกูย้มืของบริษทัฯ 

ในปี 2562 บริษทัฯไดท้  าสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ โดยมีวงเงินกูย้ืมระยะยาว
เป็นจ านวนเงิน 90 ลา้นบาท มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 0.5 ต่อปี และ           
มีก าหนดช าระเงินตน้ทุก 3 เดือน และดอกเบ้ียทุกเดือน สัญญากูย้ืมเงินดงักล่าวก าหนดให้บริษทัฯไม่น า
ท่ีดินบางส่วนของบริษทัฯและอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัย่อยท่ีไถ่ถอนจากการค ้าประกนั 
ตัว๋แลกเงินไปก่อภาระผกูพนั 

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯไม่สามารถด ารงอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี (DSCR) ตาม
เง่ือนไขของสัญญาเงินกู ้ซ่ึงเป็นผลให้ผูใ้ห้กูมี้สิทธิเรียกเงินกูย้ืมดงักล่าวคืนเม่ือทวงถาม ดงันั้นบริษทัฯจึง
ไดจ้ดัประเภทเงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีทั้งจ  านวน ต่อมาใน
เดือนมกราคม 2564 บริษทัฯไดรั้บจดหมายอนุมติัผอ่นปรนเง่ือนไขจากผูใ้หกู้แ้ลว้ 

เงินกูย้มืของบริษทัยอ่ย 

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัยอ่ยในประเทศ (บริษทั พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (“PMG”)) เป็น
เงินกูย้ืมจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ซ่ึงค ้าประกนัโดยการจดจ านองห้องชุดส านกังานของบริษทัยอ่ย
ดงักล่าว และค ้ าประกนัโดยบริษทัฯ นอกจากน้ีภายใตส้ัญญาเงินกู้บริษทัย่อยต้องปฏิบติัตามเง่ือนไข
ทางการเงินบางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดใน
สัญญา เป็นตน้ 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 PMG ไม่สามารถด ารงอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to 
Equity Ratio) ตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกู ้ซ่ึงเป็นผลให้ผูใ้ห้กูมี้สิทธิเรียกเงินกูย้ืมดงักล่าวคืนเม่ือทวงถาม 
ดงันั้น PMG จึงได้จดัประเภทเงินกู้ยืมดงักล่าวเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี               
ทั้งจ  านวน ซ่ึงขณะน้ี PMG อยูใ่นระหวา่งด าเนินการขอจดหมายเพื่ออนุมติัการผอ่นปรนเง่ือนไขจากผูใ้หกู้ ้

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (Pranda Jewelry Private Limited) เป็นเงินกูย้ืมระยะยาว
จากสถาบนัการเงินในประเทศอินเดีย เงินกูย้ืมระยะยาวน้ีค ้าประกนัโดยการจ านองอาคารของบริษทัยอ่ย
ดงักล่าว 

24. หุ้นกู้แปลงสภาพ/สิทธิในการเลอืกแปลงสภาพ 

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

ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ ากดั (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 ระยะเวลาในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพมีก าหนด 1 ปี นับแต่วนัท่ี                          
ท่ีประชุมมีมติอนุมติัใหอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
บริษทัฯจะออกหุ้นกู้แปลงสภาพเม่ือบริษทัฯด าเนินการขายหุ้นท่ี                            
ยงัไม่ไดจ้ าหน่ายแลว้เสร็จตามโครงการซ้ือหุ้นคืนท่ีบริษทัฯเผยแพร่
ข่าวเม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2558 หรือครบก าหนดระยะเวลาการขาย                     
หุน้ทุนซ้ือคืนดงักล่าว 

อตัราดอกเบ้ียของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ร้อยละ 1 ต่อปี 
อายขุองหุน้กูแ้ปลงสภาพ 3 ปีนบัจากวนัท่ีออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ี

ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธาน
กรรมการบริหารก าหนด ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัภาวะตลาดในขณะท่ีออกและ
เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในแต่ละคร้ัง 

การช าระคืนเงินตน้ ทยอยคืนเงินตน้หรือช าระงวดเดียวเม่ือครบก าหนด ตามข้อก าหนด                              
และเง่ือนไขในหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ราคาแปลงสภาพ ร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นบริษทัฯต่อหุ้น                                
ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการ แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ี                      
จะแปลงสภาพ 
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ในปี 2561 บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพให้แก่กองทุน Advance Opportunities Fund I 
และกองทุน Advance Credit Fund SPC - Golden Fund SP จ านวนเงิน 50 ลา้นบาทและ 50 ลา้นบาทตามล าดบั 
และกองทุนดังกล่าวได้ใช้สิทธิแปลงสภาพภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพน้ีเป็นจ านวนเงิน 61 ล้านบาท                                 
โดยคิดเป็นจ านวนหุ้นท่ีออกจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ  28,280,336 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท                
คิดเป็นจ านวนทุนช าระแล้วท่ีบริษัทฯจดทะเบียนเท่ากับ 28,280,336 บาท ซ่ึงบริษัทฯด าเนินการ                            
จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั กองทุน Advance Opportunities Fund I ไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพภายใตหุ้้นกูแ้ปลงสภาพน้ี
จ านวน 4 ล้านบาท โดยคิดเป็นจ านวนหุ้นท่ีออกจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ 4,446,322 หุ้น มูลค่าหุ้น                
ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท คิดเป็นจ านวนทุนช าระแล้วท่ีบริษทัฯจดทะเบียนเพิ่มทุนเท่ากับ 4,446,322 บาท                            
ซ่ึงบริษทัฯด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีหุ้นกู้แปลงสภาพและสิทธิในการเลือกแปลงสภาพในงบการเงินรวมและ                 
งบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 36,164 
หกั: มูลค่าในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ (3,843) 
บวก: ตน้ทุนทางตรงตดัจ่าย 2,144 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 34,465 

  
(หน่วย: พนับาท) 

สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 4,333 
หกั: มูลค่าในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ (444) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 3,889 
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25. สัญญาเช่า 

25.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า  

กลุ่มบริษทัท าสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายสุัญญาระหวา่ง 5 - 30 ปี 

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประเภทอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการน ามาตรฐาน                                       

การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 221,355 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 221,355 
รายการปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                         

ณ วนัท่ีเปล่ียนแปลงสัญญา (12,755) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (41,714) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 166,886 

ข) หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 183,396 275 - 275 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (22,469) (49) - (49) 
รวม 160,927 226 - 226 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (31,520) (226) - (226) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 129,407 - - - 
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ค) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสัญญาเช่าทีรั่บรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 41,714 - 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 8,273 49 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมลูค่าต ่า 2,116 377 

ง) อืน่ ๆ 

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 
47.8 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ านวน 0.7 ลา้นบาท) ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญา
เช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีรายการท่ีมิใช่เงินสดเพิ่มข้ึนส าหรับ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า จ  านวน 215 บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) 
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26. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 โครงการเงินชดเชย
พนกังานเม่ือออกจากงาน 

โครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 271,498 183,396 11,684 12,099 283,182 195,495 
ส่วนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน:       
   ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  15,848 11,113 927 982 16,775 12,095 
   ตน้ทุนบริการในอดีต - 58,663 - (293) - 58,370 
   ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,988 6,307 147 285 4,135 6,592 
   (ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการ 
      ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั       
      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน - - - 715 - 715 
      ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - - - (401) - (401) 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:       
   (ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการ 
      ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั       
      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ                    

ดา้นประชากรศาสตร์ (5) 3,591 - - (5) 3,591 
      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 420 34,920 - - 420 34,920 
      ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 5 (12,486) - - 5 (12,486) 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (12,245) (14,006) (2,576) (1,703) (14,821) (15,709) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 279,509 271,498 10,182 11,684 289,691 283,182 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 โครงการเงินชดเชย
พนกังานเม่ือออกจากงาน 

โครงการผลประโยชน์ 
ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 257,989 170,881 10,832 11,270 268,821 182,151 
ส่วนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน:       
   ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  13,976 12,079 747 833 14,723 12,912 
   ตนุ้ทนบริการในอดีต - 56,130 - (285) - 55,845 
   ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,710 5,973 135 267 3,845 6,240 
   (ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการ 
      ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั       
      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน - - - 676 - 676 
      ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - - - (358) - (358) 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:       
   (ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการ 
      ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั       
      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ                      

ดา้นประชากรศาสตร์ - 3,183 - - - 3,183 
      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน - 33,233 - - - 33,233 
      ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - (9,877) - - - (9,877) 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (12,245) (13,613) (2,452) (1,571) (14,697) (15,184) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 263,430 257,989 9,262 10,832 272,692 268,821 

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 11 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ  านวน 10 ลา้นบาท) (2562: จ  านวน 13 ลา้นบาท งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: จ  านวน 12 ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของกลุ่มบริษทัประมาณ 10 - 18 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 ปี) (2562: 10 - 18 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 ปี) 

 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 1.50 - 7.00 1.50 - 8.75 1.50 1.50 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  5.00 - 10.00 0.50 - 10.00 5.00 5.00 
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 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังานตามโครงการชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน 0.5 - 1% ลดลง 0.5 - 1% เพ่ิมข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัราคิดลด (13) 18 (12) 17 
     
 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 

อตัราการข้ึนเงินเดือน  36 (29) 34 (27) 
 

(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) 

27. ใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

27.1 ใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯทีม่อบให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2561 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัเร่ืองท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1) อนุมัติให้บริษัทฯออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯคร้ังท่ี 2                               
(PDJ-W2) จ านวนไม่เกิน 25,595,562 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในอตัราส่วน 16 หุ้นเดิมต่อใบส าคญั
แสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า มีราคาใชสิ้ทธิ 1 บาทต่อหุ้น ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2561 
บริษทัฯไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดจ านวน 25,594,557 หน่วยให้แก่ผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯแลว้ ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายกุารใชสิ้ทธิ 1 ปี สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 คร้ังเม่ือ
ครบก าหนด 1 ปีนบัแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงวนัใช้สิทธิวนัแรกและวนัสุดทา้ยตรงกบัวนัท่ี    
7 กุมภาพนัธ์ 2562 
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2) อนุมัติให้บริษัทฯออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯคร้ังท่ี 3                                
(PDJ-W3) จ านวนไม่เกิน 25,595,563 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในอตัราส่วน 16 หุ้นเดิมต่อใบส าคญั
แสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า มีราคาใชสิ้ทธิ 1 บาทต่อหุ้น ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2561
บริษทัฯไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดจ านวน 25,594,557 หน่วยให้แก่ผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯแลว้ ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายกุารใชสิ้ทธิ 2 ปี สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 คร้ังเม่ือ
ครบก าหนด 2 ปีนบัแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงวนัใช้สิทธิวนัแรกและวนัสุดทา้ยตรงกบัวนัท่ี    
7 กุมภาพนัธ์ 2563 

3) อนุมัติให้บริษัทฯออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯคร้ังท่ี 4                                                       
(PDJ-W4) จ านวนไม่เกิน 51,191,125 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในอตัราส่วน 8 หุ้นเดิมต่อใบส าคญั
แสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า มีราคาใชสิ้ทธิ 1 บาทต่อหุ้น ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2561
บริษทัฯไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดจ านวน 51,190,390 หน่วยให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมของบริษทัฯแลว้ ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายกุารใชสิ้ทธิ 3 ปี สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 คร้ัง
เม่ือครบก าหนด 3 ปีนบัแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงวนัใชสิ้ทธิวนัแรกและวนัสุดทา้ยตรงกบั
วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2564 

 เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2563 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ PDJ-W2 ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 24,314,017 หน่วย โดยจดัสรรเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 24,314,017 
หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1 บาท บริษทัฯไดรั้บเงินจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สามญัเพิ่มทุนจ านวน 24,314,017 บาท และบริษทัฯไดด้ าเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนช าระแลว้ดงักล่าว
กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2563 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 การเปล่ียนแปลงในจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั
แสดงไดด้งัน้ี 

 หน่วย 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 76,784,947 
จ านวนใชสิ้ทธิระหวา่งปี (24,314,017) 
จ านวนสิทธิท่ีหมดอายรุะหวา่งปี (1,280,540) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 51,190,390 
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27.2 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ 
(โครงการ ESOP) 

เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 
จ านวนไม่เกิน 20,476,450 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า มีราคาใชสิ้ทธิ 4 บาทต่อหุ้น และมีอายุของใบส าคญั
แสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ได้มีมติอนุมติัการจดัสรรและก าหนด
รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของ                                  
บริษทัฯ (PDJ ESOP-2) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

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

บริษทัได ้1 หุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ 4 บาทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไข

การปรับสิทธิ 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ สามารถใชสิ้ทธิไดปี้ละ 1 คร้ังในวนัครบรอบปีแต่ละปี นบัแต่วนั

ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก 14 สิงหาคม 2562 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 14 สิงหาคม 2564 

สัดส่วนการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ 

การใช้สิทธิคร้ังท่ี 1: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกนัได้ไม่เกิน                     
ร้อยละ 25 ของใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ                   
แต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทัฯ 
การใช้สิทธิคร้ังท่ี 2: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกนัได้ไม่เกิน                
ร้อยละ 50 ของใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ               
แต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทัฯ (รวมสิทธิท่ีไดจ้ากการใชสิ้ทธิ
คร้ังท่ี 1 และ คร้ังท่ี 2) 
การใช้สิทธิคร้ังท่ี 3: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกนัได้ไม่เกิน               
ร้อยละ 100 ของใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
แต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทัฯ (รวมสิทธิท่ีไดจ้ากการใชสิ้ทธิ
คร้ังท่ี 1 ถึง คร้ังท่ี 3) 
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 มูลค่ายุติธรรมเฉล่ียโดยประมาณของสิทธิซ้ือหุ้นแต่ละใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกเท่ากบั 0.153 บาท ซ่ึง
ค านวณโดยใช้แบบจ าลองการก าหนดราคาสิทธิใช้ตามแบบจ าลองของ Black-Scholes Merton ขอ้มูล
น าเขา้แบบจ าลอง ประกอบดว้ย ราคาหุน้ ณ วนัท่ีก าหนดราคา ซ่ึงเท่ากบั 2.803 บาท ราคาใชสิ้ทธิเท่ากบั 4 
บาท ความผนัผวนท่ีคาดหวงัร้อยละ 28.065 อายุสัญญา 3 ปี และอตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียงร้อยละ 
1.578 - 1.961 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯมีใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรให้พนกังานเป็นจ านวน 
1,280,540 หน่วย 

28. ทุนเรือนหุ้น/ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 

 การเปล่ียนแปลงของทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 
2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ทุนออกจ าหน่ายและ 

ช าระเตม็มลูค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 
 2563 2562 2563 2562 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 462,396 424,640 818,138 811,966 
หุน้สามญัเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 
24,314 

 
24,586 

 
- 

 
- 

หุน้สามญัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) จากการใชสิ้ทธิ
ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 
4,446 

 
13,170 

 
(159) 

 
6,172 

รวม 28,760 37,756 (159) 6,172 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 491,156 462,396 817,979 818,138 

29. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้
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30. รายได้จากการขาย 

 การจ าแนกรายได้  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ประเภทของสินค้าหรือบริการ     
ขายสินคา้ส าเร็จรูป 2,202,164 2,984,761 1,759,596 2,476,378 
ขายวตัถุดิบ 260,134 - 260,134 - 
รวมรายไดจ้ากการขาย 2,462,298 2,984,761 2,019,730 2,476,378 

จงัหวะเวลาในการรับรู้รายได้     
รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 2,462,298 2,984,761 2,019,730 2,476,378 
รวมรายไดจ้ากการขาย 2,462,298 2,984,761 2,019,730 2,476,378 

31. ต้นทุนทางการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของเงินกูย้ืม 32,361 41,615 24,286 30,890 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 5,358 51 49 51 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียหลกัประกนั 4,009 2,085 - - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 10,931 10,324 2,525 5,413 
รวม 52,659 54,075 26,860 36,354 
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32. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 598,271 987,658 356,424 744,330 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 99,263 74,003 39,847 45,405 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ปและซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป 397,035 1,375,525 1,257,441 1,369,849 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า (10,032) 121,243 (68,878) 12,601 
การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ 862 6,673 1,878 13,167 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยท์างการเงิน                                             

(2562: หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ)) - (3,529) 271,718 542,020 
ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 66,351 93,009 7,659 6,945 
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 21,146 64,992 393 255 

33. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินได้ปัจจบุัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 2,164 18,351 1,871 18,053 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน - (1,506) - (1,506) 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 
   และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (98,444) (597) 26,300 (121,660) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในก าไรขาดทุน (96,280) 16,248 28,171 (105,113) 

 จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขาดทุน                                 
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (99) (5,205) - (5,308) 
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 รายการกระทบยอดระหวา่งขาดทุนทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ขาดทุนทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (149,796,947) (237,199) (245,740) (613,224) 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ร้อยละ 15 - 30 ร้อยละ 15 - 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ขาดทุนทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี (33,030) (65,343) (49,148) (122,645) 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 3,643 (1,506) - (1,506) 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีคาดวา่จะไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จึงไม่ไดบ้นัทึกเป็น

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในระหวา่งปี 37 69,822 27,438 132,416 
ผลแตกต่างชัว่คราวในปีก่อนท่ีรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีในระหวา่งปี (115,807) - (1,182) (114,660) 
ผลกระทบจากรายการตดับญัชีในการจดัท างบการเงินรวม (1,305) 12,189 - - 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 34) (1,871) - (1,871) - 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 49,404 635 50,554 608 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (1,444) (2,029) (1,469) (1,807) 

อ่ืน ๆ 4,093 2,480 3,849 2,481 

รวม 50,182 1,086 51,063 1,282 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรขาดทุน (96,280) 16,248 28,171 (105,113) 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 2563 2562 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี   
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  
 (2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) 1,054 1,054 
รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 600 500 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 58,113 56,829 
ผลกระทบจากการรับรู้รายไดท้างบญัชีท่ีแตกต่างจากทางภาษี 583 1,191 
ขาดทุนจากการประเมินมลูค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน                               

ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 1,146 - 

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 99,443 3,057 

รวม 160,939 62,631 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 2563 2562 
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี   
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ าหน่าย 136 336 

รวมสินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี - สุทธิ 160,803 62,295 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี   
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (2562: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ) 1,054 1,054 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 54,538 53,764 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 87,429 1,139 
ขาดทุนจากการประเมินมลูค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน                               

ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 1,146 - 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 114,661 

รวม 144,167 170,618 

   
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี   

ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ าหน่าย 42 192 

รวมสินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี - สุทธิ 144,125 170,426 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีจ านวน 2,246 ล้านบาท                                   
(2562: 2,004 ลา้นบาท) ท่ีบริษทัฯไม่ได้บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี เน่ืองจากบริษทัฯ
พิจารณาแลว้ เห็นวา่บริษทัฯจะไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราว 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ได้ใช้จ  านวน 751 ล้านบาท (2562: 1,563 ล้านบาท) ท่ีบริษัทย่อยไม่ได้บนัทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได ้                        
รอการตดับญัชี เน่ืองจากบริษทัย่อยพิจารณาแลว้เห็นว่าบริษทัย่อยอาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได ้ บริษทัยอ่ยมีผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้เป็นจ านวนเงิน 112 ลา้นบาท ซ่ึงจะทยอยส้ินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์
ภายในปี 2567 
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34. การส่งเสริมการลงทุน 

34.1 บริษทัฯ ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 
1616(2)/2553 ลงวนัท่ี 14 มิถุนายน 2553 ส าหรับการผลิตเคร่ืองประดบัจากโรงงานในเขตอุตสาหกรรม
ของบริษทั เขตอุตสาหกรรมสุรนารี จ  ากดั จงัหวดันครราชสีมา ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดบางประการ สิทธิ
พิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (วนัท่ี 4 มกราคม 2554) 
และไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรท่ีไดจ้ากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมในอตัราร้อยละ 50 
ของอตัราปกติ มีก าหนด 5 ปีนบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดไดรั้บยกเวน้ภาษี 

รายไดข้องบริษทัฯจ าแนกตามกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 
กิจการท่ีไดรั้บการ 
ส่งเสริมการลงทนุ 

กิจการท่ีไม่ไดรั้บการ 
ส่งเสริมการลงทนุ รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายไดจ้ากการขาย       
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 185,818 324,313 840,634 955,507 1,026,452 1,279,820 
รายไดจ้ากการขายส่งออก 112,254 88,838 881,024 1,107,720 993,278 1,196,558 

รวมรายไดจ้ากการขาย 298,072 413,151 1,721,658 2,063,227 2,019,730 2,476,378 

34.2 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (Pranda Vietnam Company Limited) ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากรัฐบาลประเทศ
เวียดนาม ส าหรับผลิตสินค้าประเภทเคร่ืองประดับทองและเงิน ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดบางประการ     
สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม                                            
จากอตัราร้อยละ 20 ลดลงเป็นร้อยละ 15 นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้นเป็นเวลา 40 ปี 

35. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารขาดทุนส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จึงไดถู้ก
ค านวณข้ึนใหม่ ดงัน้ี 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารขาดทุนสุทธิส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกในระหวา่งปีคูณดว้ยอตัราปรับ
จ านวนหุน้ซ่ึงค านวณจากมูลค่ายติุธรรมของหุ้นสามญัต่อหุน้ก่อนและท่ีควรจะเป็นหลงัการใชสิ้ทธิ 
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 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 ขาดทุนส าหรับปี ถ่วงน ้าหนกั ขาดทุนต่อหุ้น 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (95,103) (241,415) 492,159 471,656 (0.1932) (0.5118) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 ขาดทุนส าหรับปี ถ่วงน ้าหนกั ขาดทุนต่อหุ้น 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (273,911) (508,111) 492,159 471,656 (0.5565) (1.0773) 

เน่ืองจากใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯท่ีออกใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ 
(PDJ ESOP-2) มีราคาใชสิ้ทธิสูงกวา่ราคาตลาดของหุ้นสามญัถวัเฉล่ียส าหรับปี 2562 ดงันั้น บริษทัฯจึงไม่
น าผลของใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมารวมค านวณเพื่อหาก าไรต่อหุน้ปรับลด 

อยา่งไรก็ตาม ไม่มีการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัและหุ้นกู้
แปลงสภาพส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เน่ืองจากท าใหข้าดทุนต่อหุน้ลดลง 

36. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ให้กับส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ี ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงานของบริษทัฯคือคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ 
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เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามลกัษณะการ
ด าเนินธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนงาน ดงัน้ี 

1. ส่วนงานผลิตเคร่ืองประดบั 

2. ส่วนงานจดัจ าหน่ายเคร่ืองประดบั 

3.  ส่วนงานคา้ปลีกเคร่ืองประดบั 

ส าหรับส่วนงานอ่ืน ๆ คือ ธุรกิจใหเ้ช่าหอพกัในประเทศ และบริษทัท่ีหยดุด าเนินกิจการ 

กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจ ในระหวา่งปีปัจจุบนั กลุ่ม
บริษทัไม่มีการเปล่ียนโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
ส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานถูกตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไร (ขาดทุน) รวมของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ผลิตสินคา้ จดัจ าหน่าย คา้ปลีก อ่ืน ๆ รวมส่วนงาน ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายได้               
รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 1,507 1,913 129 199 826 873 - - 2,462 2,985 - - 2,462 2,985 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 525 587 4 55 272 245 - - 801 887 (801) (887) - - 

รวมรายได้ 2,032 2,500 133 254 1,098 1,118 - - 3,263 3,872 (801) (887) 2,462 2,985 

                
ผลการด าเนินงาน               
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 40 112 (48) (189) (27) (12) (9) (8) (44) (85) 16 17 (28) (68) 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน               
ดอกเบ้ียรับ             - 4 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน             59 (74) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย            (72) 5 
รายไดอ่ื้น             34 35 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย             (99) (85) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             2 - 
รายไดท้างการเงิน             6 - 

ตน้ทุนทางการเงิน             (52) (54) 

ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (150) (237) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้             96 (16) 

ขาดทุนส าหรับปี             (54) (253) 
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ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์ 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกก าหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
รายได้จากลูกค้าภายนอก   
ประเทศไทย 1,317,725 1,586,037 
สหรัฐอเมริกา 331,867 549,891 
เยอรมนั 23,035 28,843 
ประเทศอ่ืน ๆ 789,671 842,235 
รวม 2,462,298 3,007,006 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน (ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงิน                         
และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดการบัญชี)   

ประเทศไทย 1,382,078 1,241,770 
ประเทศอ่ืน ๆ 64,715 62,464 
รวม 1,446,793 1,304,234 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวนหน่ึงรายเป็นจ านวนเงินประมาณ 202 ลา้นบาท                                     
ซ่ึงมาจากส่วนงานผลิตสินคา้ (ปี 2562 มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวนหน่ึงรายเป็นจ านวนเงินประมาณ 
381 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานผลิตสินคา้) 

37. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบกองทุนดงักล่าวเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 
ถึงร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดย ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และจะ
ถูกจ่ายให้แก่พนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2563
บริษทัฯไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ านวนเงิน 11 ลา้นบาท (2562: 14 ลา้นบาท) 
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38. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

38.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจ านวน 1 ลา้นบาทและ 12 
ลา้นรูเปียอินเดีย รวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 6 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์                                 
การก่อสร้างอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (เฉพาะของบริษทัฯ: 1 ลา้นบาท) 

38.2 การค า้ประกนั 

38.2.1 บริษทัฯ ค ้ าประกันวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัย่อยซ่ึงมียอดคงค้างอยู ่                              
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวนเงิน 250 ล้านบาท และ 14.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา                      
(2562: 330 ลา้นบาท และ 8.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 685 ลา้นบาท (2562: 586
ลา้นบาท) 

38.2.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยคงเหลืออยูเ่ป็นจ านวนเงิน 6.8 ลา้นบาท (2562: 9.7 ลา้นบาท) เพื่อค ้าประกนัเก่ียวกบัการ
ซ้ือสินคา้ การใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ (เฉพาะของบริษทัฯ: 6.6 ลา้นบาท (2562: 9.5 ลา้นบาท)) 

38.2.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีแสตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิตเหลืออยู่รวมเป็นจ านวน 
30.3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 909 ลา้นบาท (2562: 26.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
หรือประมาณ 798 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 17 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 510 
ลา้นบาท (2562: 18 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 542 ลา้นบาท)) 

38.3 คดีฟ้องร้อง 

38.3.1 คดีฟ้องร้องของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 

 ในเดือนธันวาคม 2558 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในประเทศฝร่ังเศสถูกบริษทัสองแห่งท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศ
สวติเซอร์แลนดร่์วมกนัฟ้องร้องในคดีเก่ียวกบัการละเมิดลิขสิทธ์ิสินคา้และการแข่งขนัทางการคา้ท่ีไม่เป็น
ธรรม โดยบริษทัย่อยถูกเรียกร้องค่าเสียหายรวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 1.02 ลา้นยโูร หรือประมาณ 40 
ลา้นบาท 

 ในเดือนมีนาคม 2561 ศาลในประเทศฝร่ังเศสได้มีค  าพิพากษาให้บริษทัย่อยดงักล่าวมีความผิดเก่ียวกบั                                
การแข่งขนัทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม และยกฟ้องเก่ียวกบัการละเมิดลิขสิทธ์ิสินคา้ รวมทั้งก าหนดให้บริษทั
ยอ่ยจ่ายค่าชดเชยความเสียหายแก่บริษทัสองแห่งท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จ  านวนเงิน 50,000 
ยโูร หรือประมาณ 2 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าชดเชยความเสียหายดงักล่าวแลว้ในเดือนกนัยายน 
2561 ทั้งน้ีบริษทัสองแห่งท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาลในประเทศฝร่ังเศส
โดยเรียกร้องให้บริษัทย่อยหยุดด าเนินการในเชิงพาณิชย์ ท าลายสินค้า อุปกรณ์ในการผลิตและ                             
การออกแบบของสินคา้ท่ีมีขอ้พิพาทรวมทั้งเปิดเผยค าตดัสินของศาลบนส่ือสาธารณะ  
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คดีอยู่ในชั้นศาลอุทธรณ์ในประเทศฝร่ังเศส ทั้งน้ีฝ่ายบริหารของบริษทัย่อย      
เช่ือว่าผลการฟ้องร้องน้ีจะไม่เกิดผลเสียหายต่อบริษทัย่อยอย่างเป็นสาระส าคญั ดงันั้นบริษทัย่อยจึงมิได้
บนัทึกส ารองดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

38.3.2 การถูกประเมินภาษีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 

 ในปี 2560 บริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียไดถู้กหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศอินเดียประเมินภาษีขายส าหรับ
ปี 2553 - 2554 เป็นจ านวนเงินประมาณ 31 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 14 ลา้นบาท (รวมดอกเบ้ีย) โดย
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดย้ืน่อุทธรณ์เพื่อขอยกเลิกการประเมินดงักล่าว 

 เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2560 เจา้หนา้ท่ีของรัฐบาลท่ีเป็นตวัแทนในการจดัเก็บภาษีไดย้กอุทธรณ์ท่ีคดัคา้นการ
ประเมินของเจา้พนกังาน โดยให้บริษทัย่อยดงักล่าวน าเงินภาษีและดอกเบ้ียไปช าระแก่หน่วยจดัเก็บภาษี 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยไดย้ืน่ฟ้องหนงัสืออุทธรณ์ต่อศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีเก่ียวกบั
ภาษีเพื่อขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีดงักล่าว โดยอาศยัความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายเพื่อช้ีแจงการ
ประเมินดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยไดว้างเงินเป็นหลกัประกนัร้อยละ 10 ของภาษีขายท่ีถูกประเมิน 
ซ่ึงคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 1.5 ล้านรูปีอินเดีย หรือประมาณ 0.8 ล้านบาท ปัจจุบนัหนงัสืออุทธรณ์
ดงักล่าวยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีเก่ียวกบัภาษี  

 ในปี 2561 บริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียไดถู้กหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศอินเดียประเมินภาษีขายส าหรับ
ปี 2557 - 2559 รวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 1 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 0.4 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับ
และดอกเบ้ีย) โดยฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยอยูใ่นระหวา่งยืน่อุทธรณ์เพื่อขอยกเลิก การประเมินดงักล่าว 

ในปี 2562 บริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียไดถู้กหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศอินเดียประเมินภาษีขายส าหรับ
ปี 2555 - 2556 รวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 43.8 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 19 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับ
และดอกเบ้ีย) โดยฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยไดย้ืน่อุทธรณ์เพื่อขอยกเลิกการประเมินดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม 
บริษทัยอ่ยไดว้างเงินเป็นหลกัประกนัร้อยละ 10 ของภาษีขายท่ีถูกประเมิน ซ่ึงคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ  
2 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 0.8 ลา้นบาท ปัจจุบนัหนงัสืออุทธรณ์ดงักล่าวยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณา
ของศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีเก่ียวกบัภาษี 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียไดถู้กหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศอินเดียประเมินภาษี
ขายส าหรับปี 2554 - 2555 รวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 88.4 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 35.4 ลา้นบาท 
(รวมดอกเบ้ีย) โดยฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งยืน่อุทธรณ์เพื่อขอยกเลิกการประเมินดงักล่าว 

ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยเช่ือว่าผลการประเมินน้ีจะไม่เกิดผลเสียหายต่อบริษทัย่อยอย่างเป็น
สาระส าคญั ดงันั้น บริษทัยอ่ยจึงมิไดบ้นัทึกส ารองส าหรับการประเมินภาษีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

  



72 

39. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย    
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 2 - 2 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย    
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 12 - 12 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    
สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ 4 - 4 
ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - 6 6 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม    
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 1,255 1,255 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    
ตราสารทุน 15 - 15 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    
สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ 4 - 4 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม    
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 706 706 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย    
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 12 - 12 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    
สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ 4 - 4 
ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - 6 6 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม    
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 1,202 1,202 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    
ตราสารทุน 15 - 15 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    
สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ 4 - 4 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม    
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 654 654 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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40. เคร่ืองมือทางการเงิน 

40.1 ตราสารอนุพนัธ์ 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/                                   
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 
หนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์   
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดก้ าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง   
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 5,729 - 

รวมหนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์ 5,729 - 

ตราสารอนุพนัธ์ทีไ่ม่ได้ก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือทีใ่ช้ป้องกนัความเส่ียง 

กลุ่มบริษทัใชส้ัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อบริหารความเส่ียงในการท าธุรกรรมบางส่วน 
โดยเขา้ท าสัญญาดงักล่าวในช่วงเวลาท่ีสอดคลอ้งกบัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ของรายการอา้งอิงซ่ึงมีอายสุัญญาโดยทัว่ไปตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 12 เดือน 

40.2 วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน  

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ 
เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้ น และเงินกู้ยืมระยะยาว กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านเครดิต 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบั ลูกหน้ีการคา้ เงินให้กูย้ืม เงินฝากกบัธนาคารและสถาบนั
การเงิน และเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน ๆ โดยจ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือ
คือมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้ตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงไดเ้ปิดเผยจ านวนเงิน
สูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียไวใ้นหวัขอ้ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

ลูกหน้ีการค้า 

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงโดยใชน้โยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเช่ืออยา่งเหมาะสม กลุ่ม
บริษทัจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ีการให้สินเช่ือของ
กลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวั เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยู่จ  านวนมากราย 
จ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และ
ลูกหน้ีอ่ืน และเงินใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 
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กลุ่มบริษทัพิจารณาการด้อยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนค านวณโดยพิจารณาจากอายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั การค านวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิต
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนค านึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนกั มูลค่าของเงินตามเวลาและขอ้มูลท่ีมีความ
สมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์
ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทัว่ไป กลุ่มบริษทัจะตดัจ าหน่ายลูกหน้ีการคา้
ออกจากบญัชีหากลูกหน้ีนั้นคา้งช าระเกินกวา่สามปี และกลุ่มบริษทัไม่ไดมี้การด าเนินการตามกฎหมายกบั
ลูกหน้ีรายดงักล่าว  

ความเส่ียงด้านตลาด 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้ ซ้ือวตัถุดิบ 
และการให้กูย้ืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงโดยการเขา้ท าสัญญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงสัญญาโดยส่วนใหญ่มีอายไุม่เกินหน่ึงปี 

กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สกุลเงิน 
สินทรัพย ์
ทางการเงิน 

หน้ีสิน 
ทางการเงิน 

สินทรัพย ์
ทางการเงิน 

หน้ีสิน 
ทางการเงิน 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
     (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 12 11 23 20 33 30 13 16 29.99 30.11 
ยโูร - - - - 9 10 - - 40.56 39.44 
ปอนดส์เตอร์ลิง - - - - 10 10 - - 36.82 33.68 
รูเปียอินโดนีเซีย - 1 - - - 1 - - 0.0021 0.0021 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัมีความเส่ียงจากการท่ีมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ ซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ได้
ท  าสัญญาป้องกนัความเส่ียงไว ้

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน  

ตารางต่อไปน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน
อย่างสมเหตุสมผลของอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ สกุลเงินยโูร และสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง 
โดยก าหนดให้ตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ี ทั้งน้ี ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีน้ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงิน รวมถึงตราสารอนุพนัธ์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ี
ไม่ไดก้  าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่มีความ
เส่ียงอยา่งเป็นสาระส าคญัจากการเปล่ียนแปลงของสกุลเงินตราต่างประเทศสกุลเงินอ่ืน 
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ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัต่อก าไรก่อนภาษี สรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 

เหรียญสหรัฐ (3,327) 3,327 5,929 (5,929) 
ยโูร 3 (3) 4,065 (4,065) 

ปอนดส์เตอร์ลิง 61 (61) 3,454 (3,454) 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินเบิกเกินบญัชี หุ้นกู ้และเงินกูย้ืมระยะ
ยาว สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตาม
ประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตาม
วนัท่ีครบก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึง
ก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 

ภายใน 1 ปี 
มากกวา่ 
1 ถึง 5 ปี 

มากกวา่ 
5 ปี 

ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 - - 258 184 443 0.01 - 3.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 391 391 8.00 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15 - - - - 15 7.50 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 1 - - - 6 7 1.35 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั  32 - - - - 32 0.13 - 1.35 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - 9 - 12 21 7.50 

รวม 49 - 9 258 593 909  
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 319 - - - - 319 2.50 - 10.25 
ตัว๋แลกเงิน 50 - - - - 50 4.30 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 620 - - - 194 814 0.60 - 2.00 
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีปรับโครงสร้างหน้ี 1 21 - - - 22 10.25 
เงินกูย้มืระยะยาว 1 2 6 142 - 151 (1) 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - 34 - - - 34 1.00 
รวม 991 57 6 142 194 1,390  
(1) MLR - 0.50, MLR - 1.25, 14.60  
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 (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 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั  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 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 

ภายใน 1 ปี 
มากกวา่ 
1 ถึง 5 ปี 

มากกวา่ 
5 ปี 

ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 124 62 186 0.13 - 0.50 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 400 400 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 27 - - - - 27 0.50 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - - 12 12 - 

รวม 27 - - 124 474 625  
        
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 319 - - - - 319 2.50 - 2.75 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 322 - - - 174 496 2.00 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - 68 - 68 MLR - 0.50 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - 34 - - - 34 1.00 
รวม 641 34 - 68 174 917  
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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 - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15 - - - - 15 7.50 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 45 - - 45 7.50 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 26 - - - - 26 1.05 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - - - - 15 15 - 

รวม 41 - 45 234 716 1,036  
        
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น        
จากสถาบนัการเงิน 391 - - - - 391 2.75 - 5.25 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 384 - - - 196 580 2.20 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - 75 - 75 MLR - 0.50 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - 36 - - - 36 1.00 
รวม 775 36 - 75 196 1,082  

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบีย้  

ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งสมเหตุสมผลของอตัรา
ดอกเบ้ียของเงินฝากธนาคาร เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั และเงินกูย้มืท่ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลง
ตามอตัราตลาด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยก าหนดให้ตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ี แสดงไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 

บาท 836 (836) 562 (562) 
เหรียญสหรัฐ 280 (280) - - 

อินโดนีเซียรูเปียห์ 33 (33) - - 
รูปี 18 (18) - - 
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ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษทัมีการติดตามความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยเงินกูย้ืมธนาคาร กลุ่มบริษทัไดมี้การบริหาร
ความเส่ียงโดยการควบคุมสัดส่วนประเภทเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวเพื่อรักษาดุลการช าระหน้ีตาม
ความเหมาะสมของประเภทการลงทุนและการด าเนินกิจการ โดยกระจายวงเงินกู้ประเภทหมุนเวียนกบั
หลายธนาคาร ป้องกนัการยกเลิกวงเงินกู้ นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของ
เงินทุนท่ีหลากหลายอย่างเพียงพอ อีกทั้งยงัสามารถตกลงกบัผูใ้ห้กูร้ายเดิมเพื่อขยายระยะเวลาของหน้ีสิน             
ท่ีจะครบก าหนดภายใน 12 เดือนออกไปได ้ความเส่ียงดงักล่าวจึงอยูใ่นระดบัต ่า 

รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์และเคร่ืองมือทางการเงินท่ี
เป็นตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาท่ี
ยงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม 

 เม่ือทวงถาม 
ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 
มากกวา่  

5 ปี รวม 

รายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 319,023 - - 319,023 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 813,565 - - 813,565 
เงินกูย้มืระยะยาว - 143,559 10,579 3,238 157,376 
หุน้กูแ้ปลงสภาพและสิทธิในการเลือก
แปลงสภาพ - 38,354 - - 38,354 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 30,558 127,134 - 157,692 

รวมรายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ - 1,344,879 137,713 3,238 1,485,830 

  
ตราสารอนุพนัธ์  
กระแสเงินสดจ่าย - 5,729 - - 5,729 

รวมตราสารอนุพนัธ์ - 5,729 - - 5,729 
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(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เม่ือทวงถาม 
ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 
มากกวา่  

5 ปี รวม 

รายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 319,023 - - 319,023 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 495,653 - - 495,653 
เงินกูย้มืระยะยาว - 67,781 - - 67,781 
หุน้กูแ้ปลงสภาพและสิทธิในการเลือก
แปลงสภาพ - 38,354 - - 38,354 

รวมรายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ - 920,811 - - 920,811 

  
ตราสารอนุพนัธ์  
กระแสเงินสดจ่าย - 5,729 - - 5,729 

รวมตราสารอนุพนัธ์ - 5,729 - - 5,729 

40.3 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

41. การบริหารจัดการทุน 

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯ คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี                 
31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.94:1 (2562: 0.87:1) และเฉพาะของบริษทัฯ
มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.63:1 (2562: 0.62:1) 

  



81 

42. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ก) เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2564 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ PDJ-W4 ไดใ้ช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษทัฯตามใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 47,870,666 หน่วย โดยจดัสรรเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 
47,870,666 หุน้มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใบราคาการใชสิ้ทธิหุ้นละ 1 บาท บริษทัฯไดรั้บเงินจาก
การใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 47,870,666 บาท และบริษทัฯได้ด าเนินการจดทะเบียน                 
การเพิ่มทุนช าระแลว้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2564 

ข) เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2564 Advance Credit Fund SPC - Golden Fund SP ไดเ้สนอขอบริษทัฯไถ่
ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพชุดท่ี 1 คร้ังท่ี 2 ก่อนครบก าหนด จ านวน 37,379,521 บาท บริษทัฯ จึงไดช้ าระหน้ี
หุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2564 

ค) เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติให้เสนอจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม
ของบริษทั โดยใชก้ าไรสุทธิประจ าปี 2555 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผล
ทั้งส้ิน 53.9 ลา้นบาท ซ่ึงจ่ายจากก าไรสุทธิส่วนท่ีไดรั้บการส่งสริมการลงทุนท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคลทั้งจ  านวน เงินปันผลน้ีจะจ่ายและบนัทึกบญัชีภายหลงัจากได้รับการอนุมติัจากท่ีประชุม
สามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้แลว้ 

43. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2564 




