
 

 

 

บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 งบก าไรขาดทุนรวม และงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือน   
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบั
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

ศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 14 พฤษภาคม 2561 



บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 314,619               218,027               161,763               107,986               

เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากสถาบนัการเงิน 1,416                   1,416                   -                          -                          

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 345,287               401,630               773,244               780,704               

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 41,819                 26,000                 43,508                 28,472                 

สินคา้คงเหลือ 5 1,787,975            1,867,791            819,542               880,790               

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 42,488                 41,023                 8,237                   14,316                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,533,604            2,555,887            1,806,294            1,812,268            

สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 6 90,429                 90,429                 90,429                 90,429                 

2,624,033            2,646,316            1,896,723            1,902,697            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 7 31,018                 31,018                 25,650                 25,650                 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                          -                          651,265               651,265               

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 9,533                   8,979                   -                          -                          

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 10 47,531                 50,167                 46,391                 49,027                 

ลูกหน้ีอ่ืน 11 -                          -                          -                          -                          

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 6,290                   8,208                   6,290                   8,208                   

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                          -                          339,270               342,553               

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12 589,444               589,573               577,552               577,552               

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 683,812               699,767               566,054               576,398               

สิทธิการเช่า 35,293                 36,192                 -                          -                          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 31,565                 32,678                 25,739                 26,318                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 90,153                 91,466                 81,188                 80,733                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 22,816                 22,231                 385                      417                      

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,547,455            1,570,279            2,319,784            2,338,121            

รวมสินทรัพย์ 4,171,488            4,216,595            4,216,507            4,240,818            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 15 274,737               311,168               191,902               194,960               

ตัว๋แลกเงิน 16 215,557               213,816               166,740               163,985               

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17 602,483               593,091               396,580               401,581               

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 50,000                 50,000                 50,000                 50,000                 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 18 -                          49,310                 -                          49,310                 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 489,170               515,264               453,357               479,407               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 5,762                   2,186                   -                          -                          

เงินมดัจาํรับตามสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินรอการพฒันา 6 67,595                 67,595                 67,595                 67,595                 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 96,861                 51,038                 30,731                 12,026                 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,802,165            1,853,468            1,356,905            1,418,864            

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

    ชาํระภายในหน่ึงปี 19 122,772               132,699               -                          -                          

หุน้กูแ้ปลงสภาพ 20 25,201                 -                          25,201                 -                          

สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ 20 3,333                   -                          3,333                   -                          

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 21 203,970               200,186               190,395               186,583               

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 836                      1,180                   -                          -                          

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 356,112               334,065               218,929               186,583               

รวมหนีสิ้น 2,158,277            2,187,533            1,575,834            1,605,447            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 23

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 634,769,950 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

      (31 ธนัวาคม 2560: หุน้สามญั 409,529,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 634,770               409,529               634,770               409,529               

      ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

     หุน้สามญั 416,682,336 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

      (31 ธนัวาคม 2560: หุน้สามญั 409,529,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 416,682               409,529               416,682               409,529               

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 799,702               786,855               799,702               786,855               

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วน

   การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย (58,428)               (58,428)               -                          -                          

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 52,000                 52,000                 41,000                 41,000                 

   จดัสรรแลว้ - สาํรองหุน้สามญัซ้ือคืน 24 -                          49,415                 -                          49,415                 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 965,810               1,007,571            1,448,227            1,460,289            

หุน้สามญัซ้ือคืน 24 -                          (49,415)               -                          (49,415)               

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 17,616                 7,709                   (64,938)               (62,302)               

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,193,382            2,205,236            2,640,673            2,635,371            

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (180,171)             (176,174)             -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,013,211            2,029,062            2,640,673            2,635,371            

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,171,488            4,216,595            4,216,507            4,240,818            

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 707,099            945,385            523,747            748,770            
รายไดอ่ื้น
   ดอกเบ้ียรับ 569                   814                   893                   1,113                
   อ่ืน ๆ 7,535                6,038                14,387              18,340              
รวมรายได้ 715,203            952,237            539,027            768,223            
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 516,237            734,041            463,815            667,256            
ค่าใชจ่้ายในการขาย 101,067            106,841            18,992              20,130              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 127,751            127,892            56,398              53,645              
ค่าใชจ่้ายอ่ืน
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 36,123              29,368              39,265              40,763              
รวมค่าใช้จ่าย 781,178            998,142            578,470            781,794            
ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (65,975)             (45,905)             (39,443)             (13,571)             
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 554                   1,161                -                        -                        
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (65,421)             (44,744)             (39,443)             (13,571)             
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (22,202)             (33,812)             (16,556)             (17,781)             
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (87,623)             (78,556)             (55,999)             (31,352)             
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 14 (4,908)               1,390                455                   1,340                
ขาดทุนสําหรับงวด (92,531)             (77,166)             (55,544)             (30,012)             

การแบ่งปันขาดทุน
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (85,243)             (75,780)             (55,544)             (30,012)             
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (7,288)               (1,386)               

(92,531)             (77,166)             
กาํไรต่อหุ้น 25
กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.2094)             (0.1900)             (0.1365)             (0.0752)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ขาดทุนสําหรับงวด (92,531)             (77,166)             (55,544)             (30,012)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 15,939              21,272              -                        -                        
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย (2,636)               (21,379)             (2,636)               (21,379)             
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 13,303              (107)                  (2,636)               (21,379)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด 13,303              (107)                  (2,636)               (21,379)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (79,228)             (77,273)             (58,180)             (51,391)             

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ขาดทุน) (75,336)             (77,365)             (58,180)             (51,391)             
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) (3,892)               92                     -                        -                        

(79,228)             (77,273)             (58,180)             (51,391)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 
ขาดทุนก่อนภาษี (87,623)             (78,556)             (55,999)             (31,352)             
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 19,154              21,165              12,554              13,415              
   ตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า 622                   621                   -                        -                        
   ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 42                     2,065                28                     2,031                
   โอนกลบัหน้ีสงสยัจะสูญ (5,662)               (1,491)               (16,093)             (16,543)             
   ตดัจาํหน่ายสินทรัพยอ่ื์น 37                     -                        -                        -                        
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 1,797                3,684                756                   2,831                
   กาํไรจากการจาํหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (31)                    (9)                      (10)                    (6)                      
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (554)                  (1,161)               -                        -                        
   ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,269                3,780                3,812                3,710                
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (8,242)               (2,732)               39,468              45,955              
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินของเงินกูย้มืระยะยาว 83                     74                     -                        -
   ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 1,074                -                        1,074                -                        
   ดอกเบ้ียรับ (569)                  (814)                  (893)                  (1,113)               
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 19,983              21,243              15,953              16,941              
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน (55,620)             (32,131)             650                   35,869              
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 55,662              26,999              (20,393)             (80,559)             
   สินคา้คงเหลือ 78,019              110,843            60,492              75,509              
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,254)               3,647                6,319                3,408                
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (585)                  1,586                32                     984                   
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 25,699              (19,703)             5,447                (6,357)               
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 45,823              (3,766)               18,705              11,390              
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (485)                  (11)                    -                        -                        
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (344)                  (78)                    -                        -                        
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 146,915            87,386              71,252              40,244              
   จ่ายดอกเบ้ีย (15,142)             (19,553)             (11,284)             (15,633)             
   จ่ายภาษีเงินได้ (267)                  (2,094)               (240)                  (358)                  
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 131,506            65,739              59,728              24,253              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากสถาบนัการเงินลดลง -                        130                   -                        -                        
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง -                        2,429                -                        -                        
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (15,819)             -                        (15,745)             (39)                    
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (5,690)               (13,108)             (1,588)               (9,198)               
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (243)                  (1,032)               (71)                    (648)                  
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 48                     9                       10                     6                       
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 317                   421                   49                     86                     
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (21,387)             (11,151)             (17,345)             (9,793)               
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (36,431)             (207,966)           (3,058)               (136,985)           
เงินสดรับจากตัว๋แลกเงิน 58,108              -                        9,630                -                        
ชาํระคืนตัว๋แลกเงิน (60,000)             (30,000)             (10,000)             (30,000)             
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                        (640)                  -                        -                        
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (36,104)             (32,928)             (26,050)             (24,450)             
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลไม่เก่ียวขอ้งกนั (50,000)             -                        (50,000)             -                        
เงินสดรับจากการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 50,000              -                        50,000              -                        
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (2,610)               -                        (2,610)               -                        
เงินสดรับจากการขายหุ้นสามญัซ้ือคืน 43,482              -                        43,482              -                        
เงินสดจ่ายคืนให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (105)                  (144)                  -                        -                        
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (33,660)             (271,678)           11,394              (191,435)           
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิที่เป็นเงนิตราต่างประเทศเพิม่ขึน้ 20,133              22,983              -                        -                        
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 96,592              (194,107)           53,777              (176,975)           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 218,027            455,365            107,986            306,195            
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 314,619            261,258            161,763            129,220            

-                        -                        
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   โอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นทุนท่ีออกและชาํระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 20,000              -                        20,000              -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ผลต่างจากการ ส่วนตํ่ากวา่ทุนจาก รวม ส่วนของ
ทุนเรือนหุ้น ส่วนตํ่ากวา่ทุนจาก แปลงค่างบการเงิน การเปลี่ยนแปลงมูลค่า องคป์ระกอบอื่น รวม ผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ รวม
ที่ออกและ ส่วนเกิน การเปลี่ยนแปลงสัดส่วน สาํรองตาม สาํรอง ที่เป็นเงินตรา เงินลงทุน ของส่วน ส่วนของผูถ้ือหุ้น ไม่มีอาํนาจควบคุม ส่วนของ
ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั การถือหุ้นในบริษทัยอ่ย กฎหมาย หุ้นสามญัซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุ้นสามญัซื้อคืน ต่างประเทศ ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ของผูถ้ือหุ้นของบริษทั ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 409,529            786,855            (58,428)                       52,000           49,415                1,168,911            (49,415)             57,182                 (45,816)                      11,366                    2,370,233            (165,849)           2,204,384              
ขาดทุนสาํหรับงวด -                       -                        -                                  -                     -                         (75,780)                -                        -                           -                                 -                              (75,780)                (1,386)               (77,166)                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                       -                        -                                  -                     -                         -                           -                        19,794                 (21,379)                      (1,585)                     (1,585)                  1,478                (107)                      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                        -                                  -                     -                         (75,780)                -                        19,794                 (21,379)                      (1,585)                     (77,365)                92                     (77,273)                 
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ยลดลง -                       -                        -                                  -                     -                         -                           -                        -                           -                                 -                              -                           (144)                  (144)                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 409,529            786,855            (58,428)                       52,000           49,415                1,093,131            (49,415)             76,976                 (67,195)                      9,781                      2,292,868            (165,901)           2,126,967              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 409,529            786,855            (58,428)                       52,000           49,415                1,007,571            (49,415)             70,011                 (62,302)                      7,709                      2,205,236            (176,174)           2,029,062              
ขาดทุนสาํหรับงวด -                       -                        -                                  -                     -                         (85,243)                -                        -                           -                                 -                              (85,243)                (7,288)               (92,531)                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                       -                        -                                  -                     -                         -                           -                        12,543                 (2,636)                        9,907                      9,907                   3,396                13,303                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                        -                                  -                     -                         (85,243)                -                        12,543                 (2,636)                        9,907                      (75,336)                (3,892)               (79,228)                 
โอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นทุนที่ออกและชาํระแลว้
   และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั (หมายเหตุ 23) 7,153                12,847              -                                  -                     -                         -                           -                        -                           -                             -                              20,000                 -                        20,000                   
ขายหุ้นสามญัซื้อคืน (หมายเหตุ 24) -                       -                        -                                  -                     -                         (5,933)                  49,415              -                              43,482                 -                        43,482                   
โอนสาํรองหุ้นสามญัซื้อคืนเป็นกาํไรสะสม
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (หมายเหตุ 24) -                       -                        -                                  -                     (49,415)              49,415                 -                        -                           -                             -                              -                           -                        -                            
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ยลดลง -                       -                        -                                  -                     -                         -                           -                        -                           -                                 -                              -                           (105)                  (105)                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 416,682            799,702            (58,428)                       52,000           -                         965,810               -                        82,554                 (64,938)                      17,616                    2,193,382            (180,171)           2,013,211              

-                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

บริษัท แพรนด้า จวิเวลรี่ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน รวมส่วนของ

ที่ออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย สาํรองหุน้สามญัซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุน้สามญัซื้อคืน ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 409,529                   786,855                   41,000                   49,415                        1,879,537                (49,415)                    (45,816)                                                3,071,105                

ขาดทุนสาํหรับงวด -                               -                               -                             -                                  (30,012)                    -                               -                                                           (30,012)                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                               -                               -                             -                                  -                               -                               (21,379)                                                (21,379)                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                             -                                  (30,012)                    -                               (21,379)                                                (51,391)                    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2560 409,529                   786,855                   41,000                   49,415                        1,849,525                (49,415)                    (67,195)                                                3,019,714                

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 409,529                   786,855                   41,000                   49,415                        1,460,289                (49,415)                    (62,302)                                                2,635,371                

ขาดทุนสาํหรับงวด -                               -                               -                             -                                  (55,544)                    -                               -                                                           (55,544)                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                               -                               -                             -                                  -                               -                               (2,636)                                                  (2,636)                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                             -                                  (55,544)                    -                               (2,636)                                                  (58,180)                    

โอนหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นทุนที่ออกและชาํระแลว้

   และส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั (หมายเหตุ 23) 7,153                       12,847                     -                             -                                  -                               -                               -                                                           20,000                     

ขายหุน้สามญัซื้อคืน (หมายเหตุ 24) -                               -                               -                             -                                  (5,933)                      49,415                     -                                                           43,482                     

โอนสาํรองหุน้สามญัซื้อคืนเป็นกาํไรสะสม

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (หมายเหตุ 24) -                               -                               -                             (49,415)                       49,415                     -                               -                                                           -                               

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2561 416,682                   799,702                   41,000                   -                                  1,448,227                -                               (64,938)                                                2,640,673                

-                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

บริษทั แพรนด้า จวิเวลรี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
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บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย 
ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ การผลิตและจําหน่ายเคร่ืองประดับ  โดยมีท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนอยู่ ท่ี                           
28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีโรงงานตั้ งอยู่ ท่ีจ ังหวัด
กรุงเทพมหานครและจงัหวดันครราชสีมา 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน                           
ระหว่างกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯได ้                           
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น  
งบการเงินระหวา่งกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                                  
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และไดจ้ดัทาํข้ึนโดย
ใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 
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1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบ
การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

 ในระหวา่งงวด สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้
จากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2562 หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง กิจการตอ้งใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขต
ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสําหรับการรับรู้รายไดท่ี้
เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการ
คาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้
กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตาม
หลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินใน
ปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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2. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 นอกจากน้ี บริษทัฯไดน้าํนโยบายบญัชีดงัต่อไปน้ีมาถือปฏิบติัใน
ระหวา่งงวดปัจจุบนั 

หุ้นกู้แปลงสภาพ 

 การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงินกาํหนดให้ ณ วนัท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรก 
กิจการตอ้งแยกประเภทเคร่ืองมือทางการเงินหรือองคป์ระกอบของเคร่ืองมือทางการเงินโดยพิจารณาตาม
เน้ือหาเชิงเศรษฐกิจและคาํนิยามหน้ีสินทางการเงินและตราสารทุน 

 หุ้นกูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นหน้ีสินแสดงดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายจนกว่ามีการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั 
หรือครบอายกุารชาํระคืนของหุน้กู ้และสิทธิในการเลือกแปลงสภาพแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมจนกวา่มีการ
ใชสิ้ทธิในการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 

 ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูบ้นัทึกหกัจากหุน้กูแ้ปลงสภาพ และตดัจาํหน่ายตามอายขุองหุน้กูแ้ปลงสภาพ  

3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม นโยบายการกาํหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้ - - 190 270 ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงกบัท่ี  
   กิจการคิดกบัลูกคา้รายอ่ืน 

ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ - - 65 82 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้ย้มื - - 1 1 ตามสญัญาเงินกู ้
รายไดค้่าธรรมเนียมการคํ้าประกนั - - 1 - อตัราร้อยละ 1 ต่อปี 
ค่าบริการรับ - - 2 7 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
ค่าจดัการรับ - - 6 7 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการจ่าย - - 2 1 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม นโยบายการกาํหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      

ซ้ือวตัถุดิบ 17 85 17 85 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
      
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

ขายสินคา้ 2 1 2 1 ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงกบัท่ี 
   กิจการคิดกบัลูกคา้รายอ่ืน 

ซ้ือสินคา้ 9 39 - - ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้ย้มื 1 - - - ตามสญัญาเงินกู ้

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560                     
มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม     

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม     

2560 
 (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)     
บริษทัยอ่ย - - 752 785 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 37 37 36 36 
รวม 37 37 788 821 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (28) (29) (215) (212) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 9 8 573 609 

     
ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)     
บริษทัยอ่ย - - 196 223 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 1 2 2 1 
กรรมการของบริษทัยอ่ย/บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13 11 6 5 
รวม 14 13 204 229 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - (168) (180) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 14 13 36 49 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม     

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม     

2560 
 (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) 
ดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4) 
บริษทัยอ่ย - - 29 28 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - (25) (25) 
รวมดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - - 4 3 

     
ลูกหนีก้จิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
กรรมการของบริษทัยอ่ย/บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 8 6 8 
รวมลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 6 8 6 8 

     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หมายเหตุ 17) 

    

บริษทัยอ่ย - - 32 35 
กรรมการของบริษทั/บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
   (มีกรรมการร่วมกนั) 26 26 1 - 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26 26 33 35 

เงินให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ               
31 ธนัวาคม 2560 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
 (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) 
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 63 48 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 42 26 - - 
รวม 42 26 63 48 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - (19) (20) 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 42 26 44 28 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
 (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) 
เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - - 555 561 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - (216) (218) 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ 
   ภายในหน่ึงปี - - 339 343 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวม 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2560 
เพ่ิมข้ึน               

ระหวา่งงวด 
ลดลง              

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 2561 

บริษทั เอ-ลิส คอร์ปอเรท จาํกดั กรรมการเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั
กบักรรมการของบริษทัฯ 23 - - 23 

บริษทั สุปรี โฮลด้ิง จาํกดั ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั
กบักรรมการของบริษทัฯ 3 - - 3 

PT Sumberkreasi Ciptalogam กรรมการเป็นกรรมการของ               
บริษทัยอ่ย - 16 - 16 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน  26 16 - 42 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯให้เงินกูย้ืมระยะสั้ นจาํนวน 0.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็น                                    
16 ลา้นบาทแก่บริษทัยอ่ย PT Pranda Marketing Indonesia และบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดใ้ห้เงินกูย้ืมระยะสั้น 
แก่บริษทั PT Sumberkreasi Ciptalogam ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกูย้ืมท่ีให้แก่บริษทัยอ่ยและบริษทั
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัน้ีไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัและคิดดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนภายใน
เดือนธนัวาคม 2561 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2560 
เพ่ิมข้ึน               

ระหวา่งงวด 
ลดลง              

ระหวา่งงวด 

ขาดทุนท่ียงั 
ไม่เกิดข้ึนจริง

จากการแปลงค่า
อตัราแลกเปล่ียน 

ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี                      

31 มีนาคม 2561 

Pranda & Kroll GmbH & Co. KG บริษทัยอ่ย 20 - - - 20 
H. GRINGOIRE s.a.r.l. บริษทัยอ่ย 28 - - (1) 27 
PT Pranda Marketing Indonesia บริษทัยอ่ย - 16 - - 16 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน  48 16 - (1) 63 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 

ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2560 
เพ่ิมข้ึน               

ระหวา่งงวด 
ลดลง              

ระหวา่งงวด 

ขาดทุนท่ียงั 
ไม่เกิดข้ึนจริง 
จากการแปลงค่า
อตัราแลกเปล่ียน 

ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี                      

31 มีนาคม 2561 

Pranda & Kroll GmbH & Co. KG บริษทัยอ่ย 27 - - (1) 26 
Pranda UK Ltd. บริษทัยอ่ย 338 - - (2) 336 
H.GRINGOIRE s.a.r.l. บริษทัยอ่ย 196 - - (3) 193 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาว  561 - - (6) 555 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยทั้ง 3 แห่ง คิดดอกเบ้ียตามอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยในปี 2559 
บริษทัฯไดห้ยุดรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้กูย้ืมระยะยาวดงักล่าวเน่ืองจากมีความไม่แน่นอนท่ีจะไดรั้บคืน 
และบริษทัฯไดพ้ิจารณาตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเพื่อแสดงรายการเงินให้กูย้ืมระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับ
ดงักล่าวตามมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน (จาํนวนดอกเบ้ียรับตามสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวทั้งหมดท่ีไม่ไดรั้บรู้
เป็นรายไดมี้จาํนวนเงินรวมประมาณ 82 ลา้นบาท สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 
2560 จาํนวน 10 ลา้นบาท และ 11 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯมีเงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการของบริษทัฯจาํนวน 50 ลา้นบาท เงินกูย้ืม
น้ีไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัและคิดดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนภายในเดือนมิถุนายน  
2561 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 17.0 16.0 6.7 7.2 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 0.3 (0.2) 0.1 0.1 
รวม 17.3 15.8 6.8 7.3 
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ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษัทฯมีภาระจากการคํ้ าประกันให้กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                                                 
งบการเงินขอ้ 28.3.1 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,373 717 57,839 119,816 
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 949 2,864 138,189 83,791 
   3 - 6 เดือน 2,735 2,100 76,004 128,599 
   6 - 12 เดือน 3,074 1,433 107,070 90,133 
   มากกวา่ 12 เดือน 28,870 29,833 409,115 398,775 
รวม 37,001 36,947 788,217 821,114 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (27,743) (28,671) (214,916) (212,391) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 

(หมายเหตุ 3) 9,258 8,276 573,301 608,723 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 200,521 195,416 120,440 88,243 
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 95,174 142,318 36,125 24,610 
   3 - 6 เดือน 10,774 16,851 5,734 6,436 
   6 - 12 เดือน 12,194 12,424 2,177 233 
   มากกวา่ 12 เดือน 40,064 46,357 22,193 28,373 
รวม 358,727 413,366 186,669 147,895 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (41,444) (44,176) (26,378) (28,373) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 317,283 369,190 160,291 119,522 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 326,541 377,466 733,592 728,245 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 13,821 12,532 203,508 229,101 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7,724 14,166 692 692 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 135 - 28,624 27,983 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 2,131 2,260 1,970 2,120 
รวม 23,811 28,958 234,794 259,896 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (5,065) (4,794) (195,142) (207,437) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 18,746 24,164 39,652 52,459 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 345,287 401,630 773,244 780,704 

5. รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลอืให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รับ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับสําหรับ      
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 218,285 162,087 
บวก:  รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็น                     

มลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 4,195 756 
หกั: กลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็น

มลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (2,398) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 220,082 162,843 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึงไดจ้าํนาํสินคา้สําเร็จรูปมูลค่า 3,000 ลา้น                                                     
รูเปียอินโดนีเซีย หรือประมาณ 7 ล้านบาท เพื่อเป็นหลกัประกันวงเงินสินเช่ือจากธนาคารพาณิชยใ์น
ต่างประเทศ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 และขอ้ 19 
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6. สินทรัพย์ทีถ่ือไว้เพือ่ขาย 

 เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้บริษทัฯทาํสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน                                
รอการพฒันาบางส่วนกับบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องกัน และบริษทัฯได้รับเงินมดัจาํแล้วตามสัญญาในวนั
เดียวกนั โดยฝ่ายบริหารคาดว่าจะโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินดังกล่าวภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวนัท่ี                       
ทาํสัญญา ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ท่ีดินรอการพฒันาดงักล่าวติดภาระจาํนองเพื่อคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ
ท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯไดท้าํการขายและโอนกรรมสิทธิท่ีดินดงักล่าว มูลค่ารวม
ประมาณ 443 ลา้นบาท รวมทั้งไดด้าํเนินการไถ่ถอนภาระจาํนองเพื่อคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจาก
ธนาคารพาณิชยเ์สร็จส้ินแลว้ 

7. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระค า้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ีเป็นเงินฝากธนาคารของบริษทัฯ ท่ีนาํไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือกบัธนาคาร และเงินฝาก
ของบริษทัยอ่ยท่ีนาํไปคํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ราคาทุน 
 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
  (ตรวจสอบแลว้) 
Pranda North America, Inc. 120,283 120,283 
H.GRINGOIRE s.a.r.l. 344,423 344,423 
Pranda UK Ltd. 28,973 28,973 
Pranda Vietnam Co., Ltd. 48,180 48,180 
บริษทั พรีม่าโกลด ์อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 200,000 200,000 
บริษทั คริสตอลไลน์ จาํกดั 96,000 96,000 
บริษทั แพรนดา้ ลอดจ้ิง จาํกดั 41,125 41,125 
Guangzhou Pangda Zhubao Shoushi Youxian Gongsi  112,523 112,523 
Pranda & Kroll GmbH & Co. KG 573,303 573,303 
Pranda Jewelry Private Limited 44,255 44,255 
Pranda Trading (Shenzhen) Limited 17,437 17,437 
รวม 1,626,502 1,626,502 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (975,237) (975,237) 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 651,265 651,265 
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บริษัทย่อย Pranda & Kroll GmbH & Co. KG 

 เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้บริษทัย่อย Pranda & 
Kroll GmbH & Co. KG เลิกกิจการตั้งแต่วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2561 เป็นตน้ไป ปัจจุบนับริษทัยอ่ยดงักล่าว
อยูใ่นระหวา่งการชาํระบญัชี ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่ใช่ส่วนงานท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทัฯ ดงันั้นจึงไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินรวม 

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

บริษทั เงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั เคแซด-แพรนดา้ จาํกดั   
- ราคาทุน 3,600 3,600 
- ส่วนแบ่งกาํไรสะสม 5,933 5,379 
รวมมูลค่าตามบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สีย 9,533 8,979 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ราคาทุน 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของ 

เงินลงทนุ 
มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั เคแซด-แพรนดา้ จาํกดั 3,600 3,600 (3,600) (3,600) - - 

ส่วนแบ่งผลกาํไรจากการลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนรวม คาํนวณจากงบการเงินท่ีจดัทาํข้ึน
โดยฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมโดยยงัไม่ไดผ้่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วม อย่างไรก็ตาม 
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่างบการเงินดังกล่าวไม่มีความแตกต่างอย่างเป็นสาระสําคัญหากได้ถูก                     
สอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วม 
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10. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
 ราคาทุน/  

ราคาทุน 
ตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุน/  
ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 
   (ตรวจสอบแลว้) 
เงนิลงทุนเผือ่ขาย     
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 
   ในต่างประเทศ 97,979 33,041 97,979 35,677 
หกั: ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (64,938)  (62,302)  
 33,041  35,677  
เงนิลงทุนทัว่ไป     
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด                     

ในต่างประเทศ 14,490  14,490  

รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 47,531  50,167  
 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
 ราคาทุน/  

ราคาทุน 
ตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุน/  
ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 
   (ตรวจสอบแลว้) 
เงนิลงทุนเผือ่ขาย     
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 
   ในต่างประเทศ 97,979 33,041 97,979 35,677 
หกั: ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (64,938)  (62,302)  
 33,041  35,677  
เงนิลงทุนทัว่ไป     
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด                       

ในต่างประเทศ 13,350  13,350  

รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 46,391  49,027  
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11. ลูกหนีอ้ืน่ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
  (ตรวจสอบแลว้) 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 48,295 50,568 
หกั: ค่าเผือ่การปรับลดมูลค่า (48,295) (50,568) 
ลูกหน้ีอ่ืนสุทธิ - - 

12. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับ งวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี                               
31 มีนาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 589,573 577,552 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (129) - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 589,444 577,552 

บริษทัฯไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัฯและของบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึงมูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 จาํนวนประมาณ 587 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 588 ล้านบาท)                        
ไปจดจาํนองเพื่อคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัฯไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์(เฉพาะบริษทัฯ: 577 ลา้นบาท                                                 
(31 ธนัวาคม 2560: 577 ลา้นบาท)) 
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13. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 699,767 576,398 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 5,690 1,588 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (59) (28) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (17,687) (11,904) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ   

ในระหวา่งงวด (3,899) - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 683,812 566,054 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 จาํนวน
ประมาณ 445 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 455 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร
พาณิชย ์(เฉพาะบริษทัฯ: 385 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 390 ลา้นบาท)) 

14. ภาษีเงินได้ 

 ส่วนงานส่วนหน่ึงของบริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนซ่ึงรวมถึงการไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรเป็นระยะเวลาแปดปีนบัจากวนัเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 
บริษทัฯไดเ้ร่ิมใชสิ้ทธิตามบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1616 (2)/2553 ตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2554 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลของบริษทัฯคาํนวณข้ึนจากกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน  
ท่ีไม่ไดรั้บสิทธิพิเศษยกเวน้ภาษีเงินได้สําหรับงวดหลงัจากบวกกลบัและหกัออกดว้ยค่าใชจ่้ายและรายได้
ต่าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายและรายได้ในการคาํนวณภาษีคูณด้วยอตัราภาษีเฉล่ียของทั้งปี                                      
ท่ีประมาณไว ้

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ยในประเทศคาํนวณข้ึนจากกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
สําหรับงวดหลงัจากบวกกลบัและหักออกด้วยค่าใช้จ่ายและรายไดต่้าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่าย
และรายไดใ้นการคาํนวณภาษีคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียของทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศคาํนวณข้ึนตามเกณฑ์ท่ีระบุไวใ้นมาตรฐาน
การบญัชีและ/หรือกฎหมายภาษีอากรของประเทศนั้น 
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 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 

 2561 2560 2561 2560 
ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 3,595 755 - - 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 1,313 (2,145) (455) (1,340) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงินได้ที่แสดงอยู่ใน            
งบก าไรขาดทุน 4,908 (1,390) (455) (1,340) 

15. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR MOR - 15,160 - 15,160 
เงินกูย้มืระยะส้ันจาก                       

สถาบนัการเงิน 
MLR - 3.00, 2.90, 

5.50, 11.25 
MLR - 2.50, 2.90, 

5.50, 11.25 274,737 296,008 191,902 179,800 

รวม   274,737 311,168 191,902 194,960 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดิน
พร้อมส่ิงปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึงคํ้าประกนั
โดยบริษทัฯ 

 วงเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศแห่งหน่ึงมีหลักทรัพย์ค ํ้ าประกันเป็นเงินฝากประจํา             
กบัธนาคาร 

 เงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึงคํ้าประกนัโดยสินคา้คงเหลือ
บางส่วนของบริษทัยอ่ย สินทรัพยบ์างส่วนของกรรมการของบริษทัยอ่ย และอาคารของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่
มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
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16. ตั๋วแลกเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 213,816 163,985 
บวก: ออกตัว๋แลกเงิน 60,000 10,000 
บวก: ตดัจาํหน่ายดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ 3,633 3,125 
หกั: จ่ายชาํระคืน (60,000) (10,000) 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้รอตดับญัชี (1,892) (370) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 215,557 166,740 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ตัว๋แลกเงินของบริษทัฯมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.75 ถึง 8.25 ต่อปี (31 ธนัวาคม 
2560: ร้อยละ 6.75 ถึง 8.25 ต่อปี) ค ํ้าประกนัโดยจาํนองท่ีดินของกรรมการของบริษทัฯ และคํ้าประกนัโดย
จาํนองท่ีดินของบริษทัฯ และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึง รวมทั้งค ํ้า
ประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ ซ่ึงตัว๋แลกเงินดงักล่าวจะครบกาํหนดชาํระคืนในเดือนเมษายนถึงเดือน
กนัยายนปี 2561  

 ตัว๋แลกเงินของบริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.30 ต่อปี (31 ธันวาคม 2560:                   
ร้อยละ 4.30 ต่อปี) และจะครบกาํหนดชาํระคืนภายในเดือนตุลาคม 2561 โดยไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หมายเหตุ 3) 26,464 26,061 32,649 35,422 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 499,445 478,665 330,242 335,677 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 20,287 27,269 9,452 10,791 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 56,287 61,096 24,237 19,691 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 602,483 593,091 396,580 401,581 
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18. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากบุคคลทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

บริษทัฯ มีเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัจาํนวนเงิน 50 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
7 ต่อปี คํ้ าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ ทั้งน้ีในระหว่างงวดปัจจุบนับริษทัฯไดช้าํระคืนเงินกู้ยืม                                
ระยะสั้นแลว้ทั้งจาํนวน  

19. เงินกู้ยมืระยะยาว 

 ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะยาว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากค่าธรรมเนียม                  

ทางการเงินรอตดัจาํหน่าย 611,942 647,963 453,357 479,407 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ (489,170) (515,264) (453,357) (479,407) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 122,772 132,699 - - 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 647,963 479,407 
หกั: ชาํระคืนเงินกู ้ (36,104) (26,050) 
บวก: ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 83 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561  611,942 453,357 

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษทัฯคํ้ าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพย ์      
เพื่อการลงทุน สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย รวมทั้งเงินฝากประจาํกบัธนาคารและการคํ้าประกนัโดยกรรมการ
ของบริษทัฯ นอกจากน้ี ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น 
การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี (DSCR) ให้
เป็นไปตามสัญญา เป็นตน้ 
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ทั้งน้ีตั้ งแต่วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯไม่สามารถดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชําระหน้ี 
(DSCR) ตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกู ้ซ่ึงเป็นผลให้ผูใ้ห้กู้มีสิทธิเรียกเงินกู้ยืมดงักล่าวคืนเม่ือทวงถาม 
ดงันั้น บริษทัฯจึงไดจ้ดัประเภทเงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีทั้ง
จาํนวน ต่อมาในเดือนเมษายน 2561 บริษทัฯไดรั้บจดหมายอนุมติัผอ่นปรนเง่ือนไขจากผูใ้หกู้แ้ลว้  

เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ยในประเทศเป็นเงินกูย้ืมจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ซ่ึงคํ้าประกนัโดย
การจดจาํนองห้องชุดสํานักงานของบริษทัย่อยดงักล่าว และคํ้ าประกนัโดยบริษทัฯ นอกจากน้ี ภายใต้
สัญญาเงินกู ้บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา เป็นตน้  

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (Pranda Jewelry Private Limited) เป็นเงินกูย้ืมระยะยาว
จากสถาบนัการเงินในประเทศอินเดีย เงินกูย้ืมระยะยาวน้ีคํ้าประกนัโดยการจาํนองอาคารของบริษทัยอ่ย
ดงักล่าว 

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึงเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินใน
ต่างประเทศแห่งหน่ึง เงินกู้ยืมดงักล่าวคํ้ าประกนัโดยสินคา้คงเหลือบางส่วนของบริษทัย่อย สินทรัพย์
บางส่วนของกรรมการของบริษทัย่อย และอาคารของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย
ดงักล่าว  

20. หุ้นกู้แปลงสภาพ/สิทธิในการเลอืกแปลงสภาพ 

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

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

1) หุ้นกูแ้ปลงสภาพชุดท่ี 1 มีมูลค่าไม่เกิน 100 ลา้นบาท โดย
แบ่งออกเป็น 20 ชุดยอ่ย มูลค่าชุดละไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

2) หุ้นกูแ้ปลงสภาพชุดท่ี 2 มีมูลค่าไม่เกิน 200 ลา้นบาทโดย              
แบ่งออกเป็น 40 ชุดยอ่ย มูลค่าชุดละไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

3) หุ้นกูแ้ปลงสภาพชุดท่ี 3 มีมูลค่าไม่เกิน 200 ลา้นบาทโดย               
แบ่งออกเป็น 20 ชุดยอ่ย มูลค่าชุดละไม่เกิน 10 ลา้นบาท 
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เง่ือนไขการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ระยะเวลาในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพมีกาํหนด 1 ปี นบัแต่วนัท่ี
ท่ีประชุมมีมติอนุมติัใหอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
บริษทัฯจะออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพเม่ือบริษทัฯดาํเนินการขายหุ้นท่ี
ยงัไม่ได้จาํหน่ายแล้วเสร็จตามโครงการซ้ือหุ้นคืนท่ีบริษัทฯ
เผยแพร่ข่าวเม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2558 หรือครบกาํหนดระยะเวลา
การขายหุน้ทุนซ้ือคืนดงักล่าว 

อตัราดอกเบ้ียของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ร้อยละ 1 ต่อปี 
อายขุองหุน้กูแ้ปลงสภาพ 3 ปีนบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ี

ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการบริหารกาํหนด ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัภาวะตลาดใน
ขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในแต่ละคร้ัง 

การชาํระคืนเงินตน้ ทยอยคืนเงินตน้หรือชาํระงวดเดียวเม่ือครบกาํหนด ตามขอ้กาํหนด
และเง่ือนไขในหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ราคาแปลงสภาพ ร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นบริษทัฯต่อหุ้น
ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัทาํการแต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อน
วนัท่ีจะแปลงสภาพ 

ในเดือนมีนาคม 2561 บริษทัฯได้ออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพคร้ังแรกให้แก่กองทุน Advance 
Opportunities Fund I จาํนวน 50 ลา้นบาท และกองทุน Advance Opportunities Fund I ไดใ้ชสิ้ทธิแปลง
สภาพภายใตหุ้้นกูแ้ปลงสภาพน้ี จาํนวน 20 ลา้นบาท โดยคิดเป็นจาํนวนหุ้นท่ีออกจากการใช้สิทธิแปลง
สภาพจาํนวน  7,153,336 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท คิดเป็นจาํนวนทุนชาํระแลว้ท่ีบริษทัฯ          
จดทะเบียนเท่ากบั 7,153,336 บาท 

เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 บริษทัฯดาํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาํระแลว้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย ์

หุน้กูแ้ปลงสภาพและสิทธิในการเลือกแปลงสภาพ มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าจากการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 50,000 
หกั: ตน้ทุนทางตรง (8,166) 
หกั: มูลค่าในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ (20,000) 
บวก: ตน้ทุนทางตรงตดัจ่าย 3,367 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 25,201 
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(หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสิทธิในการเลือกแปลงสภาพ 5,555 
หกั: มูลค่าในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ (2,222) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 3,333 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2561 บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพตามสัญญาการออกหุ้นกู้
แปลงสภาพ คร้ังท่ี 2 อีกจาํนวน 50 ลา้นบาท ให้แก่กองทุน Advance Opportunities Fund I โดยหุ้นกูแ้ปลง
สภาพดงักล่าวจะครบกาํหนดอายุในวนัท่ี 18 เมษายน 2564 เวน้แต่ กองทุน Advance Opportunities Fund I 
จะใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนครบกาํหนดไถ่ถอน 

21. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 โครงการ 

เงินชดเชยพนกังาน 
เม่ือออกจากงาน 

โครงการผลประโยชน์ 
ระยะยาวอ่ืน 
ของพนกังาน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 187,385 12,801 200,186 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  2,805 318 3,123 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,077 69 1,146 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งงวด (472) (13) (485) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 190,795 13,175 203,970 

  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โครงการ 

เงินชดเชยพนกังาน 
เม่ือออกจากงาน 

โครงการผลประโยชน์ 
ระยะยาวอ่ืน 
ของพนกังาน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 174,790 11,793 186,583 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  2,471 263 2,734 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,013 65 1,078 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 178,274 12,121 190,395 
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ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสะสมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีรับรู้ใน
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มีจาํนวนเงิน
ประมาณ 36 ล้านบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 26 ล้านบาท) (31 ธันวาคม 2560: จาํนวน 36 ล้านบาท            
เฉพาะของบริษทัฯ: 26 ลา้นบาท) 

22. ใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2561 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัเร่ืองท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

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

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

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

4) อนุมติัใหบ้ริษทัฯออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯให้แก่กรรมการ
และพนกังานของบริษทัฯและหรือบริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 2 จาํนวนไม่เกิน 20,476,450 หน่วย โดยไม่คิด
มูลค่า มีราคาใชสิ้ทธิ 4 บาทต่อหุ้น และมีอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัท่ีออก
และเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
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23. ทุนเรือนหุ้น 

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

 รายการกระทบยอดจ านวนหุ้นสามัญ 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนัจาํนวนหุ้นสามญั ทุนชาํระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัของบริษทัฯมีการ
เปล่ียนแปลงดงัน้ี 

   ส่วนเกินมูลค่า 
 จาํนวนหุน้ ทุนชาํระแลว้ หุน้สามญั 
 (พนัหุน้) (พนับาท) (พนับาท) 

หุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 409,529 409,529 786,855 
เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 7,153 7,153 12,847 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 416,682 416,682 799,702 

24. หุ้นสามัญซ้ือคืน/ก าไรสะสมจัดสรรส าหรับหุ้นสามัญซ้ือคืน 

 เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัโครงการซ้ือหุ้นคืนเพื่อบริหารทาง
การเงินโดยมีวงเงินสูงสุดท่ีจะซ้ือหุน้คืนจาํนวน 50 ลา้นบาท และจาํนวนหุน้ท่ีจะซ้ือคืนไม่เกิน 10,600,000 
หุ้น (มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท) คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 2.59 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยจะ
ดาํเนินการซ้ือหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 28 ตุลาคม 2558 ถึงวนัท่ี 27 เมษายน 
2559 และมีกาํหนดระยะเวลาจาํหน่ายหุ้นซ้ือคืนภายหลงั 6 เดือนนบัแต่การซ้ือหุ้นคืนแลว้เสร็จแต่ตอ้งไม่
เกิน 3 ปี ทั้งน้ี บริษทัฯไดเ้ร่ิมทาํการซ้ือหุน้คืนตั้งแต่วนัท่ี 28 ตุลาคม 2558 แลว้ จนถึงวนัท่ี 27 เมษายน 2559 
ซ่ึงเป็นวนัท่ีครบกําหนดระยะเวลาในการซ้ือหุ้นคืน มีหุ้นสามัญท่ีซ้ือคืนโดยบริษัทฯรวมเป็นจาํนวน 
10,581,800 ลา้นหุ้น (มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 2.58 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายทั้งหมด มูลค่ารวม
ของหุ้นสามญัซ้ือคืนเป็นจาํนวนเงิน 49 ลา้นบาท และบริษทัฯไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมเป็นสํารองสําหรับหุ้น
สามญัซ้ือคืนเป็นจาํนวน 49 ลา้นบาท เตม็จาํนวนแลว้ 

 ตามจดหมายของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์กลต. ชส. (ว) 2/2548 ลง
วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2548 เก่ียวกบัการซ้ือหุ้นคืนวา่บริษทัมหาชนจาํกดัจะซ้ือหุ้นคืนไดไ้ม่เกินวงเงินกาํไร
สะสม และใหบ้ริษทัตอ้งกนักาํไรสะสมไวเ้ป็นเงินสํารองเท่ากบัจาํนวนเงินท่ีไดจ่้ายซ้ือหุ้นคืนจนกวา่จะมี
การจาํหน่ายหุน้ซ้ือคืนไดห้มด หรือลดทุนท่ีชาํระแลว้โดยวธีิตดัหุน้ซ้ือคืนท่ีจาํหน่ายไม่หมดแลว้แต่กรณี 
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 ในระหวา่งวนัท่ี 24 มกราคม 2561 จนถึงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัฯไดจ้าํหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนแลว้                                 
ทั้งจาํนวนเป็นจาํนวนเงิน 43 ลา้นบาท โดยมีส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้ทุนซ้ือคืนเป็นจาํนวนเงิน 6 ลา้นบาท  

25. ก าไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี
กบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด
ทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัตน้ปี หรือ ณ วนัออกหุ้นสามญั
เทียบเท่า 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน     
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

สาํหรับงวด (พนับาท) (85,243) (75,780) (55,544) (30,012) 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (พนัหุน้) 406,989 398,947 406,989 398,947 
ขาดทุนต่อหุน้ (บาท/หุน้) (0.2094) (0.1900) (0.1365) (0.0752) 

อยา่งไรก็ตาม ไม่มีการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัและหุ้นกู้
แปลงสภาพสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เน่ืองจากทาํให้ขาดทุนต่อหุ้นลดลง                       
(31 มีนาคม 2560: ไม่มีหุน้สามญัเทียบเท่า) 

26. เคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน 

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

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 7 6 13 12 33 33 9 8 
ยโูร - - - - 11 10 - - 
ปอนดส์เตอร์ลิง - - - - 10 9 - - 
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สกลุเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย ณ วนัท่ี  

 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 31.19 32.64 
ยโูร 38.38 38.98 
ปอนดส์เตอร์ลิง 43.76 43.92 

ยอดคงเหลือของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงทางด้านอัตรา
แลกเปล่ียน มีรายละเอียดดงัน้ี 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

สกุลเงิน จาํนวนเงิน อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา ครบกาํหนดตามสญัญา 

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้    
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2,010,396 31.32 - 31.44 บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา สิงหาคม 2561 
ยโูร 17,881 39.37 บาทต่อยโูร กรกฎาคม 2561 

 
งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

สกุลเงิน จาํนวนเงิน อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา ครบกาํหนดตามสญัญา 

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า    
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,354,119 32.47 - 33.40 บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา เมษายน - มิถุนายน 2561 
สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้    
เหรียญสหรัฐอเมริกา 95,362 0.93 ยโูรต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา มีนาคม 2561 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

สกุลเงิน จาํนวนเงิน อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา ครบกาํหนดตามสญัญา 

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้    
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2,010,396 31.32 - 31.44 บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา สิงหาคม 2561 
ยโูร 17,881 39.37 บาทต่อยโูร กรกฎาคม 2561 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

สกุลเงิน จาํนวนเงิน อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา ครบกาํหนดตามสญัญา 

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า    
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,354,119 32.47 - 33.40 บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา เมษายน - มิถุนายน 2561 
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27.  ส่วนงานด าเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการเปล่ียนโครงสร้างของ
ส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน  

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 

 
ผลิตสินคา้ จดัจาํหน่าย คา้ปลีก อ่ืน ๆ รวมส่วนงาน 

ตดัรายการ 
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายได้      

 
        

รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 342 491 113 202 252 252 - - 707 945 - - 707 945 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 188 269 - 1 62 76 - 1 250 347 (250) (347) - - 
รวมรายได้ 530 760 113 203 314 328 - 1 957 1,292 (250) (347) 707 945 
                
ผลการด าเนินงาน               
กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (28) 3 (38) (29) 11 20 (3) (5) (58) (11) 20 (12) (38) (23) 
รายได้และค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ได้ปันส่วน               
ดอกเบ้ียรับ      

 
      - 1 

รายไดอ่ื้น      
 

      7 6 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน      

 
      (36) (29) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 1 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน             (22) (34) 
ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (88) (78) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้

 
  

 
 

 
      (5) 1 

ขาดทุนส าหรับงวด 
 

  
 

 
 

      (93) (77) 
 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

26 

28. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

28.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึงมีรายจ่ายฝ่ายทุนรวมเป็นจาํนวนเงิน 10 ลา้น
รูปีอินเดีย หรือประมาณ 5 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

28.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

  บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานและบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารสํานกังาน โรงงาน 
หา้งสรรพสินคา้ ยานพาหนะและอุปกรณ์ อายขุองสัญญามีระยะเวลาอยูร่ะหวา่ง 1 ถึง 30 ปี 

  บริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท)  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 33 36 - - 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 30 21 - - 
มากกวา่ 5 ปี 7 8 - - 

28.3 การค า้ประกนั 

28.3.1 บริษทัฯคํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัยอ่ยซ่ึงมียอดคงคา้งอยู ่ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2561 เป็นจาํนวนเงิน 381 ลา้นบาท และ 6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2560: 
381 ลา้นบาท และ 6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 568 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 
577 ลา้นบาท) 

28.3.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯมีหนังสือคํ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯให้แก่
กรมสรรพากรจาํนวนประมาณ 21 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 21 ลา้นบาท) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 28.5.1 

28.3.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือคํ้ าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯและบริษทัย่อยเป็นจาํนวนเงิน 7.9 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: 7.9 ล้านบาท) เพื่อคํ้ า
ประกนัเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้ การใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ (เฉพาะของบริษทัฯ: 7.7 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2560: 7.7 ลา้นบาท)) 
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28.3.4 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีแสตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจาํนวน              
14 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 421 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 14 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 441 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 7.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ
ประมาณ 234 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 7.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 245 ลา้น
บาท)) 

28.4 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

28.4.1 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาค่าสิทธิกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศเพื่อการใช้
เคร่ืองหมายการคา้ โดยภายใตเ้ง่ือนไขตามสัญญา บริษทัย่อยตอ้งจ่ายค่าสิทธิรายปีตามอตัราท่ีระบุ
ในสัญญา อายุของสัญญาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 จนถึงพฤษภาคม 2561 ซ่ึงในระหว่างงวด
ปัจจุบนับริษทัยอ่ยมีค่าสิทธิท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใตส้ัญญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.3 
ลา้นบาท (สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560: 0.3 ลา้นบาท) 

28.4.2 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาค่าสิทธิกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศเพื่อการใช้
เคร่ืองหมายการคา้ โดยภายใตเ้ง่ือนไขตามสัญญา บริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าสิทธิรายปีตามอตัราท่ีระบุ
ในสัญญา อายขุองสัญญาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 จนถึงกนัยายน 2563 

28.5 คดีฟ้องร้อง 

28.5.1 การประเมินภาษีโดยกรมสรรพากร 

ในปี 2555 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือจากกรมสรรพากรแจง้ประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล สาํหรับปี 2547 - 2549 
และ 2551 - 2553 เป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 18 ลา้นบาท (รวมเงินเพิ่ม) อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดย้ื่นคาํ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพื่อขอยกเลิกการประเมินดงักล่าวของกรมสรรพากร ซ่ึงใน
เดือนพฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคาํวินิจฉยัให้ยกอุทธรณ์ท่ีคดัคา้นการประเมินของ
เจ้าพนักงาน โดยให้บริษัทฯนําเงินภาษีและเงินเพิ่มไปชําระแก่กรมสรรพากร ดังนั้ น เ ม่ือว ันท่ี                        
25 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯไดย้ืน่ฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรกลางเพื่อขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีดงักล่าว
ของกรมสรรพากร โดยมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯสําหรับการถูกประเมินภาษี
ดงักล่าวใหแ้ก่กรมสรรพากรจาํนวนประมาณ 21 ลา้นบาท  

เม่ือวนัท่ี 9 ธันวาคม 2558 ศาลภาษีอากรกลางไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัฯชนะคดีดงักล่าวและให้เพิกถอน
การประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลดงักล่าวของกรมสรรพากร และคาํวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2559 กรมสรรพากรไดย้ื่นอุทธรณ์คดีไปยงัศาลฎีกาแผนกภาษี
อากร และต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2559 บริษทัฯได้ยื่นแก้อุทธรณ์ต่อศาลฎีกาแล้ว ปัจจุบนัคดีอยู่ใน
ระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา  
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ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเช่ือว่า บริษัทฯจะไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการประเมินภาษีของ
กรมสรรพากร และจะไม่เกิดผลเสียหายต่อบริษทัฯอย่างเป็นสาระสําคญั บริษทัฯจึงมิได้บนัทึกสํารอง
สาํหรับการประเมินภาษีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

28.5.2 คดีฟ้องร้องของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 

ในเดือนธันวาคม 2558 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในประเทศฝร่ังเศสถูกบริษทัสองแห่งท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศ
สวติเซอร์แลนดร่์วมกนัฟ้องร้องในคดีเก่ียวกบัการละเมิดลิขสิทธ์ิสินคา้และการแข่งขนัทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม 
โดยบริษทัยอ่ยถูกเรียกร้องค่าเสียหายรวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1.02 ลา้นยโูร หรือประมาณ 40 ลา้นบาท 

ต่อมาในเดือนมีนาคม 2561 ศาลในประเทศฝร่ังเศสได้มีคาํพิพากษาให้บริษทัย่อยดงักล่าวมีความผิด
เก่ียวกับการแข่งขันทางการค้าท่ีไม่เป็นธรรม และยกฟ้องเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธ์ิสินค้า รวมทั้ ง
กาํหนดให้บริษทัยอ่ยจ่ายค่าชดเชยความเสียหายแก่บริษทัสองแห่งท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
จาํนวนเงิน 50,000 ยูโร หรือประมาณ 2 ล้านบาท โดยบริษทัย่อยได้บนัทึกสํารองสําหรับค่าชดเชย                        
ความเสียหายดงักล่าวไวใ้นบญัชีแลว้ 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาท่ีจะยืน่อุทธรณ์ต่อศาลในประเทศฝร่ังเศส 

28.5.3 การถูกประเมินภาษีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 

ในปี 2560 บริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียไดถู้กหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศอินเดียประเมินภาษีขายสําหรับ
ปี 2553 - 2554 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 31 ล้านรูปีอินเดีย หรือประมาณ 16 ล้านบาท (รวมดอกเบ้ีย)                     
โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดย้ืน่อุทธรณ์เพื่อขอยกเลิกการประเมินดงักล่าว 

เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2560 เจา้หนา้ท่ีของรัฐบาลท่ีเป็นตวัแทนในการจดัเก็บภาษีไดย้กอุทธรณ์ท่ีคดัคา้นการ
ประเมินของเจา้พนกังาน โดยให้บริษทัย่อยดงักล่าวนาํเงินภาษีและดอกเบ้ียไปชาํระแก่หน่วยจดัเก็บภาษี 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยไดย้ืน่ฟ้องหนงัสืออุทธรณ์ต่อศาลท่ีมีอาํนาจพิจารณาคดีเก่ียวกบั
ภาษีเพื่อขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีดงักล่าว โดยอาศยัความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายเพื่อช้ีแจงการ
ประเมินดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยไดว้างเงินเป็นหลกัประกนัร้อยละ 10 ของภาษีขายท่ีถูกประเมิน 
ซ่ึงคิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1.5 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 0.8 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 หนงัสืออุทธรณ์ดงักล่าวยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลท่ีมีอาํนาจพิจารณา
คดีเก่ียวกบัภาษี ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยเช่ือวา่ผลการประเมินน้ีจะไม่เกิดผลเสียหายต่อบริษทัยอ่ย
อยา่งเป็นสาระสาํคญั ดงันั้น บริษทัยอ่ยจึงมิไดบ้นัทึกสาํรองสาํหรับการประเมินภาษีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

28.6 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

 ในปี 2560 บริษทัฯได้ทาํสัญญาบริการว่าจา้งท่ีปรึกษาในการจดัหาแหล่งเงินทุน โดยภายใตส้ัญญา
กาํหนดให้บริษทัฯตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการให้บริการตามท่ีตกลงกนั ภายใน 5 วนัทาํการนบัจากวนัท่ี
บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาสนบัสนุนทางการเงินท่ีมีผลผกูพนัจากแหล่งเงินทุนท่ีท่ีปรึกษาแนะนาํ  
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29. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    

ตราสารทุน 33 - 33 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - 708 708 
หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ  3 - 3 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    

ตราสารทุน 36 - 36 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - 708 708 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    

ตราสารทุน 33 - 33 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - 654 654 
หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    
สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ 3 - 3 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    

ตราสารทุน 36 - 36 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - 654 654 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

30. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 


