
 
 

 

บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนรวม และงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือน   
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบั
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

ศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 14 พฤษภาคม 2562 



บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 417,139               396,848               252,706               255,160               

เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากสถาบนัการเงิน 2,514                   2,514                   -                          -                          

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 309,125               430,961               615,704               685,072               

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 41,929                 41,929                 41,814                 43,166                 

สินคา้คงเหลือ 5 1,699,043            1,694,832            781,196               755,566               

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 40,140                 54,102                 7,840                   28,026                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,509,890            2,621,186            1,699,260            1,766,990            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 7 31,573                 31,573                 26,204                 26,204                 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                          -                          667,572               667,572               

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 10,151                 10,147                 -                          -                          

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 11 19,023                 13,266                 17,883                 12,126                 

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 3,253                   4,928                   3,253                   4,928                   

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                          -                          319,693               322,468               

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12 589,103               589,186               577,552               577,552               

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 631,086               644,572               525,913               535,396               

สิทธิการเช่า 30,211                 31,431                 -                          -                          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 28,653                 28,460                 21,980                 21,473                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 51,194                 54,621                 42,253                 43,458                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 24,360                 24,578                 353                      383                      

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,418,607            1,432,762            2,202,656            2,211,560            

รวมสินทรัพย์ 3,928,497            4,053,948            3,901,916            3,978,550            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2562
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน 
ขาดทุนก่อนภาษี (71,062)             (87,623)             (51,899)             (55,999)             
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 16,859              19,154              11,634              12,554              
   ตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า 622                   622                   -                        -                        
   ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 52                     42                     39                     28                     
   หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (3,460)               (5,662)               10,494              (16,093)             
   ตดัจาํหน่ายหน้ีสูญ 127                   -                        -                        -                        
   ตดัจาํหน่ายสินทรัพยอ่ื์น 2,862                37                     2,862                -                        
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (7,543)               1,797                3,247                756                   
   กาํไรจากการจาํหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -                        (31)                    -                        (10)                    
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (4)                      (554)                  -                        -                        
   ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,107                4,269                3,739                3,812                
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 4,069                (8,242)               25,401              39,468              
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินของเงินกูย้ืมระยะยาว 58                     83                     -                        -                        
   ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 524                   1,074                524                   1,074                
   การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 376                   -                        376                   -                        
   ดอกเบ้ียรับ (971)                  (569)                  (776)                  (893)                  
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 11,775              19,983              8,672                15,953              
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน (41,609)             (55,620)             14,313              650                   
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 123,831            55,662              40,212              (20,393)             
   สินคา้คงเหลือ 8,850                78,019              (28,878)             60,492              
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12,852              (1,254)               19,073              6,319                
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 218                   (585)                  30                     32                     
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (15,030)             25,699              (6,270)               5,447                
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (8,303)               45,823              (119)                  18,705              
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (10,329)             (485)                  (10,284)             -                        
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,828                (344)                  -                        -                        
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 73,308              146,915            28,077              71,252              
   จ่ายดอกเบ้ีย (9,341)               (15,142)             (6,356)               (11,284)             
   จ่ายภาษีเงินได้ (269)                  (267)                  (242)                  (240)                  
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 63,698              131,506            21,479              59,728              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                        (15,819)             -                        (15,745)             

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,654)               (5,690)               (1,398)               (1,588)               

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (1,361)               (243)                  (1,299)               (71)                    

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -                        48                     -                        10                     

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 514                   317                   2,587                49                     

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (4,501)               (21,387)             (110)                  (17,345)             

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) 1,755                (36,431)             21,741              (3,058)               

เงินสดรับจากตัว๋แลกเงิน -                        58,108              -                        9,630                

ชาํระคืนตัว๋แลกเงิน (30,000)             (60,000)             (30,000)             (10,000)             

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (49,402)             (36,104)             (40,150)             (26,050)             

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลไม่เก่ียวขอ้งกนั -                        (50,000)             -                        (50,000)             

เงินสดรับจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ -                        50,000              -                        50,000              

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ -                        (2,610)               -                        (2,610)               

เงินสดรับจากการขายหุน้สามญัซ้ือคืน -                        43,482              -                        43,482              

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 24,586              -                        24,586              -                        

เงินสดจ่ายคืนใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (45)                    (105)                  -                        -                        

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (53,106)             (33,660)             (23,823)             11,394              

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศเพิม่ขึน้ 14,200              20,133              -                        -                        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 20,291              96,592              (2,454)               53,777              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 396,848            218,027            255,160            107,986            

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันส้ินงวด 417,139            314,619            252,706            161,763            

-                        -                        

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   โอนหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นทุนท่ีออกและชาํระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 8,000                20,000              8,000                20,000              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจากการจ่าย เปลี่ยนแปลงมลูค่าเงินลงทุน รวมส่วนของ

ที่ออกและชาํระแลว้ มลูค่าหุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ สาํรองตามกฎหมาย สาํรองหุน้สามญัซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุน้สามญัซื้อคืน ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 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)                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                              -                              -                                   -                            -                                 -                              -                              (2,636)                                                (2,636)                     

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

โอนหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นทุนที่ออกและชาํระแลว้

   และส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั (หมายเหตุ 21) 7,153                      12,847                    -                                   -                            -                                 -                              -                              -                                                         20,000                    

ขายหุน้สามญัซื้อคืน (หมายเหตุ 22) -                              -                              -                                   -                            -                                 (5,933)                     49,415                    -                                                         43,482                    

โอนสาํรองหุน้สามญัซื้อคืนเป็นกาํไรสะสม

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (หมายเหตุ 22) -                              -                              -                                   -                            (49,415)                      49,415                    -                              -                                                         -                              

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

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 424,640                  811,966                  580                               41,000                  -                                 1,553,745               -                              (85,853)                                              2,746,078               

ขาดทุนสาํหรับงวด -                              -                              -                                   -                            -                                 (51,598)                   -                              -                                                         (51,598)                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                              -                              -                                   -                            -                                 -                              -                              5,757                                                  5,757                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                                   -                            -                                 (51,598)                   -                              5,757                                                  (45,841)                   

ออกหุน้สามญัเพิ่มจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 21) 24,586                    -                              -                                   -                            -                                 -                              -                              -                                                         24,586                    

โอนหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นทุนที่ออกและชาํระแลว้

   และส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั (หมายเหตุ 21) 4,166                      4,122                      -                                   -                            -                                 -                              -                              -                                                         8,288                      

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                              -                              376                               -                            -                                 -                              -                              -                                                         376                         

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 453,392                  816,088                  956                               41,000                  -                                 1,502,147               -                              (80,096)                                              2,733,487               

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ผลต่างจากการ ส่วนตํ่ากว่าทุนจาก รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนตํ่ากว่าทุนจาก แปลงค่างบการเงิน การเปลี่ยนแปลงมลูค่า องคป์ระกอบอื่น รวม ผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ รวม

ที่ออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจากการจ่าย การเปลี่ยนแปลงสดัส่วน สาํรองตาม สาํรอง ที่เป็นเงินตรา เงินลงทุน ของส่วน ส่วนของผูถ้ือหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม ส่วนของ

ชาํระแลว้ มลูค่าหุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย กฎหมาย หุน้สามญัซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุน้สามญัซื้อคืน ต่างประเทศ ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ของผูถ้ือหุน้ของบริษทั ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 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)                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                       -                        -                                      -                                  -                    -                         -                           -                        12,543                 (2,636)                        9,907                        9,907                   3,396                13,303                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                        -                                      -                                  -                    -                         (85,243)                -                        12,543                 (2,636)                        9,907                        (75,336)                (3,892)               (79,228)                 

โอนหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นทุนที่ออกและชาํระแลว้

   และส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั (หมายเหตุ 21) 7,153                12,847              -                                      -                                  -                    -                         -                           -                        -                           -                                 -                               20,000                 -                        20,000                   

ขายหุน้สามญัซื้อคืน (หมายเหตุ 22) -                       -                        -                                      -                                  -                    -                         (5,933)                  49,415              -                           -                                 -                               43,482                 -                        43,482                   

โอนสาํรองหุน้สามญัซื้อคืนเป็นกาํไรสะสม

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (หมายเหตุ 22) -                       -                        -                                      -                                  -                    (49,415)              49,415                 -                        -                           -                                 -                               -                           -                        -                            

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ยลดลง -                       -                        -                                      -                                  -                    -                         -                           -                        -                           -                                 -                               -                           (105)                  (105)                      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 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              

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 - ตามที่รายงานไว้เดิม 424,640            811,966            580                                 (58,428)                       52,000           -                         1,220,573            -                        107,155               (85,853)                      21,302                      2,472,633            (192,759)           2,279,874              

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบัรายได้

   จากสญัญาที่ทาํกบัลกูคา้ (หมายเหตุ 2) -                       -                        -                                      -                                  -                    -                         (2,913)                  -                        -                           -                                 -                               (2,913)                  -                        (2,913)                   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 - หลงัการปรับปรุง 424,640            811,966            580                                 (58,428)                       52,000           -                         1,217,660            -                        107,155               (85,853)                      21,302                      2,469,720            (192,759)           2,276,961              

ขาดทุนสาํหรับงวด -                       -                        -                                      -                                  -                    -                         (71,379)                -                        -                           -                                 -                               (71,379)                (4,338)               (75,717)                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                       -                        -                                      -                                  -                    -                         -                           -                        9,250                   5,757                         15,007                      15,007                 2,872                17,879                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                        -                                      -                                  -                    -                         (71,379)                -                        9,250                   5,757                         15,007                      (56,372)                (1,466)               (57,838)                 

ออกหุน้สามญัเพิ่มจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 21) 24,586              -                        -                                      -                                  -                    -                         -                           -                        -                           -                                 -                               24,586                 -                        24,586                   

โอนหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นทุนที่ออกและชาํระแลว้
   และส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั (หมายเหตุ 21) 4,166                4,122                -                                      -                                  -                    -                         -                           -                        -                           -                                 -                               8,288                   -                        8,288                     

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                       -                        376                                 -                                  -                    -                         -                           -                        -                           -                                 -                               376                      -                        376                        

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ยลดลง -                       -                        -                                      -                                  -                    -                         -                           -                        -                           -                                 -                               -                           (45)                    (45)                        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2562 453,392            816,088            956                                 (58,428)                       52,000           -                         1,146,281            -                        116,405               (80,096)                      36,309                      2,446,598            (194,270)           2,252,328              

-                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

บริษัท แพรนด้า จวิเวลรี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 569,326            707,099            390,744            523,747            

รายไดอ่ื้น

   ดอกเบ้ียรับ 971                   569                   776                   893                   

   อ่ืน ๆ 8,396                7,535                13,044              14,387              

รวมรายได้ 578,693            715,203            404,564            539,027            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 420,568            516,237            338,320            463,815            

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 95,951              101,067            22,583              18,992              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 101,831            127,751            70,433              56,398              

ค่าใชจ่้ายอ่ืน

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 16,872              36,123              15,256              39,265              

รวมค่าใช้จ่าย 635,222            781,178            446,592            578,470            

ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (56,529)             (65,975)             (42,028)             (39,443)             

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 4                       554                   -                        -                        

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (56,525)             (65,421)             (42,028)             (39,443)             

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (14,537)             (22,202)             (9,871)               (16,556)             

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (71,062)             (87,623)             (51,899)             (55,999)             

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 23 (4,655)               (4,908)               301                   455                   

ขาดทุนสําหรับงวด (75,717)             (92,531)             (51,598)             (55,544)             

การแบ่งปันขาดทุน

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (71,379)             (85,243)             (51,598)             (55,544)             

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (4,338)               (7,288)               

(75,717)             (92,531)             

กาํไรต่อหุ้น 24

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

   ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.1603)             (0.2094)             (0.1159)             (0.1365)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

ขาดทุนสําหรับงวด (75,717)             (92,531)             (51,598)             (55,544)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 12,122              15,939              -                        -                        

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 5,757                (2,636)               5,757                (2,636)               

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 17,879              13,303              5,757                (2,636)               

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด 17,879              13,303              5,757                (2,636)               

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (57,838)             (79,228)             (45,841)             (58,180)             

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (56,372)             (75,336)             (45,841)             (58,180)             

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,466)               (3,892)               -                        -                        

(57,838)             (79,228)             (45,841)             (58,180)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 14 351,555               349,800               283,048               261,307               

ตัว๋แลกเงิน 15 88,497                 116,934               58,888                 87,636                 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16 700,048               714,130               501,915               504,895               

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

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17 60,404                 101,085               25,098                 65,248                 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 7,385                   4,674                   -                          -                          

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 86,329                 86,201                 21,963                 22,082                 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,344,218            1,422,824            940,912               991,168               

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

    ชาํระภายในหน่ึงปี 17 86,821                 95,484                 -                          -                          

หุน้กูแ้ปลงสภาพ 18 46,133                 52,486                 46,133                 52,486                 

สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ 18 5,778                   6,667                   5,778                   6,667                   

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19 189,273               195,495               175,606               182,151               

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,946                   1,118                   -                          -                          

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 331,951               351,250               227,517               241,304               

รวมหนีสิ้น 1,676,169            1,774,074            1,168,429            1,232,472            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 21

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 634,769,950 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 634,770               634,770               634,770               634,770               

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 453,392,391 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

      (31 ธนัวาคม 2561: หุน้สามญั 424,639,788 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 453,392               424,640               453,392               424,640               

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 816,088               811,966               816,088               811,966               

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 956                      580                      956                      580                      

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วน

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

กาํไรสะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,146,281            1,220,573            1,502,147            1,553,745            

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 36,309                 21,302                 (80,096)               (85,853)               

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,446,598            2,472,633            2,733,487            2,746,078            

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (194,270)             (192,759)             -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,252,328            2,279,874            2,733,487            2,746,078            

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,928,497            4,053,948            3,901,916            3,978,550            

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 

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 ท่ีจังหวัด
กรุงเทพมหานครและจงัหวดันครราชสีมา 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

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

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น  
งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                     
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และไดจ้ดัทาํข้ึนโดย
ใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 
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1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการ
บญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย 
อยา่งไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถ
สรุปไดด้งัน้ี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชี
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

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

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560)  
เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้าง
อสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญา
ท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสาํหรับ
การรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ และ
กาํหนดใหกิ้จการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  
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บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ผลสะสมของการนาํมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดย
ปรับปรุงกับกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 และไม่ปรับยอ้นหลังงบการเงินงวดก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบ โดยเลือกใชแ้นวทางปฏิบติัท่ีผอ่นปรนต่อไปน้ี  

- ไม่ปรับปรุงยอ้นหลงัการแสดงรายการของสญัญาท่ีกิจการไดมี้การโอนสินคา้หรือบริการทั้งหมดแลว้ตาม
นโยบายการบญัชีเดิม ซ่ึงพิจารณาวา่เป็นสญัญาท่ีเสร็จสมบูรณ์แลว้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

- ไม่ปรับปรุงยอ้นหลงัสาํหรับการเปล่ียนแปลงสัญญาท่ีเกิดข้ึนก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2562 แต่สะทอ้น
ผลกระทบรวมของการเปล่ียนแปลงทั้งหมดซ่ึงเกิดข้ึนก่อนหนา้นั้นในการระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติั การ
กาํหนดราคาของรายการ และการปันส่วนของราคาของรายการใหก้บัภาระท่ีตอ้งปฏิบติั 

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2  

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญัซ่ึง 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา
สารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะ
ทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผล
บงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี
ท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดั
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสญัญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
สาํหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่า
ตํ่า 

การบญัชีสาํหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้
เช่ายงัคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการ
เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี
ท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

1.5 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ในงบ
การเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้
รายไดเ้น่ืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 
มาถือปฏิบติั 
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 การรับรู้รายได้ 

ขายสินค้า 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ 
กล่าวคือ เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บสาํหรับ
สินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

สาํหรับการขายท่ีให้สิทธิในการคืนสินคา้ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกจาํนวนท่ีคาดว่าจะตอ้งคืนให้แก่
ลูกคา้เป็นประมาณการหน้ีสินจากการรับคืนสินคา้ และบนัทึกสินคา้ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนจากลูกคา้เป็น
สินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงสินทรัพยด์งักล่าววดัมูลค่าโดยอา้งอิงกบัมูลค่าตามบญัชีเดิมของ
สินคา้คงเหลือหักดว้ยตน้ทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในการรับคืนสินคา้ รวมถึงการลดลงท่ีอาจเกิดข้ึนในมูลค่า
ของสินคา้ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน  

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

รายไดค่้าเช่ารับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนวณตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

รายไดค่้าบริการรับรู้เม่ือกิจการใหบ้ริการเสร็จส้ิน 

2. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มา
ถือปฏิบัติ  

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับท่ี 15 มาถือปฏิบัติในระหว่างงวดปัจจุบัน โดยกิจการได้เลือกปรับผลสะสมจากการ
เปล่ียนแปลงโดยบนัทึกปรับกบักาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวด
ก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบต่อกาํไรสะสมตน้งวด 2562 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการนาํมาตรฐาน
ฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ผลกระทบต่อกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562   
สิทธิในการคืนสินคา้ 3 - 

รวม 3 - 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

6 

จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2562 และงบกาํไรขาดทุน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ตามนโยบายการ

บญัชีเดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบแสดงฐานะการเงนิ    
สินทรัพย์    
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 312 (3) 309 
สินคา้คงเหลือ 1,692 7 1,699 
หนีสิ้น    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 701 (1) 700 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 78 8 86 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
กาํไรสะสม 1,201 (3) 1,198 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 
ตามนโยบายการ

บญัชีเดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
กาํไรขาดทุน    
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 576 (7) 569 
ตน้ทุนขาย 423 (2) 421 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 100 (4) 96 

รายการปรับปรุงขา้งตน้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

- สิทธิในการคืนสินคา้ บริษัทฯและบริษทัย่อยบันทึกจาํนวนท่ีคาดว่าจะต้องคืนให้แก่ลูกคา้ เป็น
ประมาณการหน้ีสินจากการรับคืนสินคา้และบนัทึกสินคา้ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนจากลูกคา้เป็นสินทรัพย์
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

อย่างไรก็ตาม มาตรฐานทางการเงินฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคญัต่องบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั 
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3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑท่ี์ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม นโยบายการกาํหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้ - - 137 190 ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงกบัท่ี  
   กิจการคิดกบัลูกคา้รายอ่ืน 

ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ - - 62 65 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้ย้มื - - 1 1 ตามสัญญาเงินกู ้
รายไดค้่าธรรมเนียมการคํ้าประกนั - - 1 1 อตัราร้อยละ 1 ต่อปี 
ค่าบริการรับ - - 2 2 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
ค่าจดัการรับ - - 5 6 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการจ่าย - - 1 2 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
      

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ซ้ือวตัถุดิบ 24 17 24 17 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

      
รายการธุรกิจกบักรรมการของบริษทัฯ/  

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
     

ขายสินคา้ 3 2 2 2 ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงกบัท่ี 
   กิจการคิดกบัลูกคา้รายอ่ืน 

ซ้ือสินคา้ 14 9 - - ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้ย้มื 1 1 - - ตามสัญญาเงินกู ้
ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มื 1 1 1 1 ตามสัญญาเงินกู ้
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1 - - - เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561                     
มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม     
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม     
2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)     
บริษทัยอ่ย - - 702 681 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 42 45 41 44 

รวม 42 45 743 725 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (32) (33) (291) (274) 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 10 12 452 451 

    
ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)     
บริษทัยอ่ย - - 55 54 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 3 2 2 2 
กรรมการของบริษทัยอ่ย/บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13 13 9 8 

รวม 16 15 66 64 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2) (2) (26) (26) 

รวมลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 14 13 40 38 

     
ดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)     
บริษทัยอ่ย - - 28 30 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 1 1 - - 

รวม 1 1 28 30 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (24) (27) 

รวมดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 1 1 4 3 

     
ลูกหนีก้จิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
กรรมการของบริษทัยอ่ย/บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 5 3 5 

รวมลกูหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 3 5 3 5 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม     
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม     
2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั          
(หมายเหตุ 16) 

    

บริษทัยอ่ย - - 28 32 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 26 23 - - 
กรรมการของบริษทัฯ 1 - 1 - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27 23 29 32 

เงินให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ               
31 ธนัวาคม 2561 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 60 62 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 42 42 - - 
รวม 42 42 60 62 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (18) (19) 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 42 42 42 43 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - - 524 527 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (204) (205) 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ  
ภายในหน่ึงปี - - 320 322 
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ในระหวา่งงวด เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงินรวม 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2561 

เพ่ิมข้ึน          
ระหวา่งงวด 

ลดลง           
ระหวา่งงวด 

กาํไร (ขาดทุน)
ท่ียงัไม่เกิดข้ึน
จริงจากการ
แปลงคา่อตัรา
แลกเปล่ียน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 
2562 

บริษทั เอ-ลิส คอร์ปอเรท จาํกดั กรรมการเป็นบุคคล          
ท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั
กรรมการของบริษทัฯ 23 - - - 23 

บริษทั สุปรี โฮลด้ิง จาํกดั ผูถื้อหุน้เป็นบุคคล             
ท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั
กรรมการของบริษทัฯ 3 - - - 3 

PT Sumberkreasi Ciptalogam กรรมการเป็นกรรมการ
ของบริษทัยอ่ย 16 - - - 16 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น  42 - - - 42 

ในปี 2561 บริษทัฯให้เงินกูย้ืมระยะสั้นจาํนวน 0.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็น 16 ลา้นบาท                   
แก่บริษทัยอ่ย PT Pranda Marketing Indonesia และบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดใ้หเ้งินกูย้มืระยะสั้น แก่บริษทั PT 
Sumberkreasi Ciptalogam ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกูย้มืท่ีใหแ้ก่บริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
น้ีไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัและคิดดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนภายในเดือนธนัวาคม 
2562 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์

ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2561 
เพ่ิมข้ึน          

ระหวา่งงวด 
ลดลง           

ระหวา่งงวด 

ขาดทุนท่ียงั       
ไม่เกิดข้ึนจริง 
จากการแปลงคา่
อตัราแลกเปล่ียน 

ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี          

31 มีนาคม 2562 
Pranda & Kroll GmbH & Co. KG บริษทัยอ่ย 19 - - (1) 18 
H. GRINGOIRE s.a.r.l. บริษทัยอ่ย 27 - - (1) 26 
PT Pranda Marketing Indonesia บริษทัยอ่ย 16 - - - 16 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น  62 - - (2) 60 

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2561 
เพ่ิมข้ึน          

ระหวา่งงวด 
ลดลง           

ระหวา่งงวด 

กาํไร (ขาดทุน) ท่ี
ยงัไม่เกิดข้ึนจริง   
จากการแปลงคา่
อตัราแลกเปล่ียน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี          

31 มีนาคม 2562 
Pranda & Kroll GmbH & Co. KG บริษทัยอ่ย 26 - - (1) 25 
Pranda UK Ltd. บริษทัยอ่ย 315 - - 4 319 
H. GRINGOIRE s.a.r.l. บริษทัยอ่ย 186 - - (6) 180 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาว  527 - - (3) 524 
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เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยทั้ง 3 แห่ง คิดดอกเบ้ียตามอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยในปี 2559 
บริษทัฯไดห้ยดุรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวดงักล่าวเน่ืองจากมีความไม่แน่นอนท่ีจะไดรั้บคืน 
และบริษทัฯไดพ้ิจารณาตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเพื่อแสดงรายการเงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับ
ดงักล่าวตามมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน (จาํนวนดอกเบ้ียรับตามสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวทั้งหมดท่ีไม่ไดรั้บรู้
เป็นรายไดมี้จาํนวนเงินรวมประมาณ 116 ลา้นบาท สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 
2561 จาํนวน 9 ลา้นบาท และ 10 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

ในปี 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย Pranda & Kroll GmbH & Co. KG ไดท้าํขอ้ตกลงยกเลิกการคิดดอกเบ้ีย
ของเงินกูย้ืมทั้งหมดท่ีบริษทัฯไดใ้ห้กบับริษทัยอ่ยดงักล่าว ซ่ึงขอ้ตกลงน้ีมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2561 
เป็นตน้ไป 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกรรมการของบริษทัฯจาํนวน 50 ลา้นบาท                     
เงินกูย้มืน้ีไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัและคิดดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนภายในเดือน
มิถุนายน 2562 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 14.6 17.0 7.1 6.7 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 15.1 0.3 15.1 0.1 
รวม 29.7 17.3 22.2 6.8 

ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษัทฯมีภาระจากการคํ้ าประกันให้กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ                     
งบการเงินขอ้ 26.3.1 
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4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,734 902 44,530 37,903 
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 115 6,201 42,121 81,386 
   3 - 6 เดือน 3,368 778 80,384 84,447 
   6 - 12 เดือน 3,365 2,899 170,749 188,640 
   มากกวา่ 12 เดือน 33,923 34,618 405,558 332,656 
รวม 42,505 45,398 743,342 725,032 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (32,352) (32,811) (291,465) (273,641) 
รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 

(หมายเหตุ 3) 10,153 12,587 451,877 451,391 
ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 210,577 246,553 101,164 104,644 
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 38,766 122,630 16,846 87,977 
   3 - 6 เดือน 10,341 4,381 1,145 64 
   6 - 12 เดือน 17,535 23,070 44 - 
   มากกวา่ 12 เดือน 28,885 28,252 22,119 22,793 
รวม 306,104 424,886 141,318 215,478 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (34,483) (36,564) (22,119) (23,873) 
รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 271,621 388,322 119,199 191,605 
รวมลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ 281,774 400,909 571,076 642,996 
ลกูหน้ีอ่ืน     
ลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 16,493 15,317 66,181 64,101 
ลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 12,626 16,889 348 572 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 1,371 1,011 27,524 29,868 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 2,417 2,321 2,157 2,177 
รวม 32,907 35,538 96,210 96,718 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (5,556) (5,486) (51,582) (54,642) 
รวมลกูหน้ีอ่ืน - สุทธิ 27,351 30,052 44,628 42,076 
รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - สุทธิ 309,125 430,961 615,704 685,072 
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5. รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลอืให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รับ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บสําหรับ      
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 210,694 162,023 
บวก: รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็น       

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 3,314 3,247 
หกั: กลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็น

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (10,857) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 203,151 165,270 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯไดจ้าํนาํสินคา้คงเหลือส่วนใหญ่ของบริษทัฯเพ่ือเป็นหลกัประกนัวงเงิน
สินเช่ือจากธนาคารพาณิชยจ์าํนวน 500 ลา้นบาท นอกจากน้ีบริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึงไดจ้าํนาํ
สินคา้คงเหลือมูลค่า 3,000 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย หรือประมาณ 7 ลา้นบาท เพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงิน
สินเช่ือจากธนาคารพาณิชย ์ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 และขอ้ 17 

6. สินทรัพย์ทีถื่อไว้เพือ่ขาย 

 เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้บริษทัฯทาํสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน                     
รอการพฒันาบางส่วนกับบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกัน และบริษทัฯได้รับเงินมดัจาํแลว้ตามสัญญาในวนั
เดียวกัน โดยฝ่ายบริหารคาดว่าจะโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินดังกล่าวภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวนัท่ี                     
ทาํสญัญา  

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯไดท้าํการขายและโอนกรรมสิทธิท่ีดินดงักล่าว มูลค่ารวม
ประมาณ 443 ลา้นบาท รวมทั้งไดด้าํเนินการไถ่ถอนภาระจาํนองเพื่อคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจาก
ธนาคารพาณิชยเ์สร็จส้ินแลว้ 

7. เงินฝากธนาคารทีมี่ภาระคํา้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ีเป็นเงินฝากธนาคารของบริษทัฯ ท่ีนาํไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือกบัธนาคาร และเงินฝาก
ของบริษทัย่อยท่ีนาํไปคํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และหนังสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร                     
ในนามของบริษทัยอ่ยเพื่อวตัถุประสงคใ์นการคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
บริษทั ราคาทุน 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
  (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 คริสตอลไลน ์จาํกดั 96,000 96,000 
บริษทั แพรนดา้ ลอดจ้ิง จาํกดั 41,125 41,125 
Pranda & Kroll GmbH & Co. KG 573,303 573,303 
Pranda Jewelry Private Limited 213,439 213,439 
Pranda Trading (Shenzhen) Limited 17,437 17,437 
รวม 1,683,163 1,683,163 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน (1,015,591) (1,015,591) 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 667,572 667,572 

บริษัทย่อย Pranda & Kroll GmbH & Co. KG 

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

บริษัทย่อย Pranda Jewelry Private Limited 

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

 ทั้งน้ี บริษทัฯไดบ้นัทึกรายการดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เน่ืองจากเง่ือนไขของหุน้ดงักล่าวบงัคบั
ใหผู้ล้งทุนตอ้งใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้เม่ือครบกาํหนดแปลงสภาพ 

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

บริษทั เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั เคแซด-แพรนดา้ จาํกดั   
- ราคาทุน 3,600 3,600 
- ส่วนแบ่งกาํไรสะสม 6,551 6,547 
รวมมูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 10,151 10,147 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ราคาทุน 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของ 

เงินลงทุน 
มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

 31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

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

ส่วนแบ่งผลกาํไรจากการลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนรวม คาํนวณจากงบการเงินท่ีจดัทาํข้ึน
โดยฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมโดยยงัไม่ไดผ้่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วม อย่างไรก็ตาม 
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเช่ือว่างบการเงินดังกล่าวไม่มีความแตกต่างอย่างเป็นสาระสําคญัหากได้ถูก                     
สอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วม 
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10. ลูกหนีอ้ืน่ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
  (ตรวจสอบแลว้) 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 49,202 50,191 
หกั: ค่าเผือ่การปรับลดมูลค่า (49,202) (50,191) 
ลูกหน้ีอ่ืนสุทธิ - - 

11. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 ราคาทุน/  
ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุน/  
ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

   (ตรวจสอบแลว้) 
เงนิลงทุนเผือ่ขาย     
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในต่างประเทศ 97,979 17,883 97,979 12,126 
หกั: ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า                 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (80,096)  (85,853)  

 17,883  12,126  

เงนิลงทุนทัว่ไป     
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด                  
ในต่างประเทศ 14,490  14,490  

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนทัว่ไป (13,350)  (13,350)  

 1,140  1,140  

รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 19,023  13,266  
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 ราคาทุน/  
ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุน/  
ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

   (ตรวจสอบแลว้) 
เงนิลงทุนเผือ่ขาย     
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในต่างประเทศ 97,979 17,883 97,979 12,126 
หกั: ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า                 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (80,096)  (85,853)  

 17,883  12,126  
เงนิลงทุนทัว่ไป     
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด                  
ในต่างประเทศ 13,350  13,350  

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนทัว่ไป (13,350)  (13,350)  

 -  -  

รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 17,883  12,126  

12. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี                     
31 มีนาคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 589,186 577,552 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (83) - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 589,103 577,552 

บริษทัฯไดน้าํอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัฯและของบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึงมูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 จาํนวนประมาณ 587 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: 587 ลา้นบาท)                     
ไปจดจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัฯไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์(เฉพาะบริษทัฯ: 577 ลา้นบาท                     
(31 ธนัวาคม 2561: 577 ลา้นบาท)) 
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13. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 644,572 535,396 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 3,654 1,398 
ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                           

ณ วนัท่ีตดัจาํหน่าย (52) (39) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (15,599) (10,842) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ   

ในระหวา่งงวด (1,489) - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 631,086 525,913 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 จาํนวน
ประมาณ 425 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 431 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร
พาณิชย ์(เฉพาะบริษทัฯ: 369 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 374 ลา้นบาท)) 

14. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - 3.35 - 1,498 - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจาก       
สถาบนัการเงิน 

MLR - 2.75, 2.75    
- 3.00, 5.50, 14.40 

MLR - 2.75, 2.80 - 
3.00, 5.25, 10.25 351,555 348,302 283,048 261,307 

รวม   351,555 349,800 283,048 261,307 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯคํ้าประกนัโดยสินคา้คงเหลือ                     
ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ การจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและ                     
คํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึงคํ้าประกนั
โดยบริษทัฯ 
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 วงเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศแห่งหน่ึงมีหลักทรัพย์ค ํ้ าประกันเป็นเงินฝากประจํา             
กบัธนาคาร 

 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึงคํ้าประกนัโดยสินคา้คงเหลือ
บางส่วนของบริษทัยอ่ย สินทรัพยบ์างส่วนของกรรมการของบริษทัยอ่ย และอาคารของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่
มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

15. ตั๋วแลกเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 116,934 87,636 
บวก: ตดัจาํหน่ายดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ 1,563 1,252 
หกั: จ่ายชาํระคืน (30,000) (30,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 88,497 58,888 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ตัว๋แลกเงินของบริษทัฯมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.75 ถึง 8.25 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2561: 
ร้อยละ 7.75 ถึง 8.25 ต่อปี) คํ้าประกนัโดยจาํนองท่ีดินของบริษทัฯ และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของ
บริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึง รวมทั้งค ํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ ซ่ึงตัว๋แลกเงินดงักล่าวจะครบ
กาํหนดชาํระคืนในเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคมปี 2562  

 ตัว๋แลกเงินของบริษัทย่อยในประเทศแห่งหน่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.30 ต่อปี (31 ธันวาคม 2561:                   
ร้อยละ 4.30 ต่อปี) และจะครบกาํหนดชาํระคืนภายในเดือนกรกฎาคม 2562 โดยไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หมายเหตุ 3) 26,754 23,005 29,283 31,847 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 617,161 610,847 446,192 442,869 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 8,522 17,151 3,861 4,305 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 47,611 63,127 22,579 25,874 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 700,048 714,130 501,915 504,895 
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17. เงินกู้ยมืระยะยาว 

 ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากค่าธรรมเนียม              
ทางการเงินรอตดัจาํหน่าย 147,225 196,569 25,098 65,248 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ (60,404) (101,085) (25,098) (65,248) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
ชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 86,821 95,484 - - 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี  31 มีนาคม  2562                     
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 196,569 65,248 
หกั: ชาํระคืนเงินกู ้ (49,402) (40,150) 
บวก: ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 58 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562  147,225 25,098 

เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัฯคํ้าประกนัโดยสินคา้คงเหลือส่วนใหญ่ของบริษทัฯ การจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิง
ปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน รวมทั้งเงินฝากประจาํกบัธนาคารและการคํ้าประกนัโดย
กรรมการของบริษทัฯ นอกจากน้ีภายใตส้ัญญาเงินกู้ บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบาง
ประการ เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี 
(DSCR) ใหเ้ป็นไปตามสญัญา เป็นตน้ 

ทั้งน้ีตั้ งแต่วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯไม่สามารถดาํรงอัตราส่วนความสามารถในการชําระหน้ี 
(DSCR) ตามเง่ือนไขของสญัญาเงินกู ้ซ่ึงเป็นผลใหผู้ใ้หกู้มี้สิทธิเรียกเงินกูย้มืดงักล่าวคืนเม่ือทวงถาม  

อยา่งไรกต็าม เงินกูย้มืดงักล่าวมีกาํหนดชาํระภายในเดือนกรกฎาคม 2562 
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เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัยอ่ยในประเทศเป็นเงินกูย้ืมจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศซ่ึงคํ้าประกนัโดย
การจดจาํนองหอ้งชุดสาํนกังานของบริษทัยอ่ยดงักล่าวและคํ้าประกนัโดยบริษทัฯนอกจากน้ีภายใตส้ัญญา
เงินกู้ บริษทัย่อยตอ้งปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดาํรงอัตราส่วนหน้ีสินต่อ                     
ส่วนของผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญา เป็นตน้  

เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (Pranda Jewelry Private Limited) เป็นเงินกูย้มืระยะยาว
จากสถาบนัการเงินในประเทศอินเดีย เงินกูย้ืมระยะยาวน้ีคํ้าประกนัโดยการจาํนองอาคารของบริษทัย่อย
ดงักล่าว 

เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (PT Pranda Marketing Indonesia) เป็นเงินกูย้มืระยะยาว
จากสถาบนัการเงินในต่างประเทศแห่งหน่ึง เงินกูย้ืมดงักล่าวคํ้าประกนัโดยสินคา้คงเหลือบางส่วนของ
บริษทัย่อย สินทรัพยบ์างส่วนของกรรมการของบริษทัย่อยและอาคารของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
ควบคุมของบริษทัยอ่ยดงักล่าว  

18. หุ้นกู้แปลงสภาพ/สิทธิในการเลอืกแปลงสภาพ 

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

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

1) หุน้กูแ้ปลงสภาพชุดท่ี 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 

เง่ือนไขการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ระยะเวลาในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพมีกาํหนด 1 ปี นบัแต่วนัท่ี
ท่ีประชุมมีมติอนุมติัใหอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
บริษทัฯจะออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพเม่ือบริษทัฯดาํเนินการขายหุ้นท่ี
ยงัไม่ได้จาํหน่ายแล้วเสร็จตามโครงการซ้ือหุ้นคืนท่ีบริษัทฯ
เผยแพร่ข่าวเม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2558 หรือครบกาํหนดระยะเวลา
การขายหุน้ทุนซ้ือคืนดงักล่าว 

อตัราดอกเบ้ียของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ร้อยละ 1 ต่อปี 
อายขุองหุน้กูแ้ปลงสภาพ 3 ปีนบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ี
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ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการบริหารกาํหนด ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัภาวะตลาดใน
ขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในแต่ละคร้ัง 

การชาํระคืนเงินตน้ ทยอยคืนเงินตน้หรือชาํระงวดเดียวเม่ือครบกาํหนด ตามขอ้กาํหนด
และเง่ือนไขในหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ราคาแปลงสภาพ ร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นบริษทัฯต่อหุ้น
ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัทาํการแต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อน
วนัท่ีจะแปลงสภาพ 

ในปี 2561 บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่กองทุน Advance Opportunities Fund I 
และกองทุน Advance Credit Fund SPC - Golden Fund SP จาํนวน 50 ลา้นบาทและ 50 ลา้นบาท
ตามลาํดบั และกองทุนดงักล่าวไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพภายใตหุ้น้กูแ้ปลงสภาพน้ี จาํนวน 40 ลา้นบาท โดย
คิดเป็นจาํนวนหุน้ท่ีออกจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 15,110,788 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิด
เป็นจาํนวนทุนชาํระแลว้ท่ีบริษทัฯจดทะเบียนเท่ากบั 15,110,788 บาท ซ่ึงบริษทัฯดาํเนินการจดทะเบียน
เพิ่มทุนชาํระแลว้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย ์

ในระหว่างงวดปัจจุบนั กองทุน Advance Opportunities Fund I ไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพภายใตหุ้้นกู ้                   
แปลงสภาพน้ีจาํนวน 8 ลา้นบาท โดยคิดเป็นจาํนวนหุน้ท่ีออกจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 4,166,338 หุ้น 
มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นจาํนวนทุนชาํระแลว้ท่ีบริษทัฯจดทะเบียนเพิ่มทุนเท่ากบั 4,166,338 บาท 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูแ้ปลงสภาพและสิทธิในการเลือกแปลงสภาพมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
หุน้กูแ้ปลงสภาพยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 52,486 
หกั: มูลค่าในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ (7,399) 
บวก: ตน้ทุนทางตรงตดัจ่าย 1,046 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 46,133 

  
(หน่วย: พนับาท) 

สิทธิในการเลือกแปลงสภาพยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 6,667 
หกั: มูลค่าในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ (889) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 5,778 
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 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพใหแ้ก่กองทุน Advance Opportunities Fund I โดยเฉพาะเจาะจงจาํนวนไม่เกิน 115 ลา้นบาท 

19. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 โครงการ 

เงินชดเชยพนกังาน 
เม่ือออกจากงาน 

โครงการผลประโยชน ์
ระยะยาวอ่ืน 
ของพนกังาน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 183,396 12,099 195,495 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  2,592 245 2,837 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,199 71 1,270 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งงวด (10,284) (45) (10,329) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 176,903 12,370 189,273 

  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โครงการ 

เงินชดเชยพนกังาน 
เม่ือออกจากงาน 

โครงการผลประโยชน ์
ระยะยาวอ่ืน 
ของพนกังาน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 170,881 11,270 182,151 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  2,331 208 2,539 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,133 67 1,200 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งงวด (10,284) - (10,284) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 164,061 11,545 175,606 

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสะสมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีรับรู้ใน
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 มีจาํนวนเงิน
ประมาณ 40 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 30 ลา้นบาท) (31 ธันวาคม 2561: จาํนวน 40 ลา้นบาท            
เฉพาะของบริษทัฯ: 30 ลา้นบาท) 
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เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงใน              
ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงได้กาํหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สําหรับลูกจา้งซ่ึงทาํงาน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมาย
ดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการ
แกไ้ขโครงการสาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบใหบ้ริษทัฯและบริษทัยอ่ย
มีหน้ีสินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพ่ิมข้ึน 46 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 43 ลา้นบาท) 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็น
ค่าใชจ่้ายทนัทีในงบกาํไรขาดทุนของงวดท่ีกฎหมายมีผลบงัคบัใช ้คือไตรมาสท่ีสองของปี 2562 

20. ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

20.1 ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯทีม่อบให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัเร่ืองท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

1) อนุมัติให้บริษัทฯออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯคร้ังท่ี 2                     
(PDJ-W2) จาํนวนไม่เกิน 25,595,562 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัราส่วน 16 หุน้เดิมต่อใบสาํคญั
แสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า มีราคาใชสิ้ทธิ 1 บาทต่อหุน้ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2561 
บริษทัฯไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัทั้งหมดจาํนวน 25,594,557 หน่วยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ของบริษทัฯแลว้ ใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอายกุารใชสิ้ทธิ 1 ปี สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 คร้ังเม่ือ
ครบกาํหนด 1 ปีนบัแต่วนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงวนัใชสิ้ทธิวนัแรกและวนัสุดทา้ยตรงกบัวนัท่ี    
7 กมุภาพนัธ์ 2562 

2) อนุมัติให้บริษัทฯออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯคร้ังท่ี 3                     
(PDJ-W3) จาํนวนไม่เกิน 25,595,563 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัราส่วน 16 หุน้เดิมต่อใบสาํคญั
แสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า มีราคาใชสิ้ทธิ 1 บาทต่อหุน้ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2561 
บริษทัฯไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัทั้งหมดจาํนวน 25,594,557 หน่วยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ของบริษทัฯแลว้ ใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอายกุารใชสิ้ทธิ 2 ปี สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 คร้ังเม่ือ
ครบกาํหนด 2 ปีนบัแต่วนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงวนัใชสิ้ทธิวนัแรกและวนัสุดทา้ยตรงกบัวนัท่ี    
7 กมุภาพนัธ์ 2563 

3) อนุมัติให้บริษัทฯออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯคร้ังท่ี 4                     
(PDJ-W4) จาํนวนไม่เกิน 51,191,125 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัราส่วน 8 หุ้นเดิมต่อใบสาํคญั
แสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า มีราคาใชสิ้ทธิ 1 บาทต่อหุน้ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2561 
บริษทัฯไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัทั้งหมดจาํนวน 51,190,390 หน่วยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบริษทัฯแลว้ ใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอายกุารใชสิ้ทธิ 3 ปี สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 คร้ัง
เม่ือครบกาํหนด 3 ปีนบัแต่วนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงวนัใชสิ้ทธิวนัแรกและวนัสุดทา้ยตรงกบั
วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2564  
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เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2562 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ PDJ-W2 ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ
ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 24,586,765 หน่วย โดยจดัสรรเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 24,586,765 
หุน้มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใบราคาการใชสิ้ทธิหุน้ละ 1 บาท บริษทัฯไดรั้บเงินจากการใชสิ้ทธิซ้ือ
หุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 24,586,765 บาท และบริษทัฯไดด้าํเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนชาํระแลว้
ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2562 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 การเปล่ียนแปลงในจาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัแสดง
ไดด้งัน้ี 

 หน่วย 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 102,382,250 
จาํนวนใชสิ้ทธิระหวา่งงวด (24,586,765) 
จาํนวนสิทธิท่ีหมดอายรุะหวา่งงวด (1,008,797) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 76,786,688 

20.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ 
(โครงการ ESOP) 

เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯออกและเสนอ
ขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 
จาํนวนไม่เกิน 20,476,450 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า มีราคาใชสิ้ทธิ 4 บาทต่อหุ้น และมีอายขุองใบสาํคญั
แสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรและ                     
กาํหนดรายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ให้แก่กรรมการและพนกังาน
ของบริษทัฯ (PDJ ESOP-2) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

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

บริษทัได ้1 หุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ 4 บาทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไข

การปรับสิทธิ 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ สามารถใชสิ้ทธิไดปี้ละ 1 คร้ังในวนัครบรอบปีแต่ละปี นบัแต่วนั
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ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก 14 สิงหาคม 2562 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 14 สิงหาคม 2564 
สัดส่วนการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ 

การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1: สามารถใชสิ้ทธิสะสมรวมกนัไดไ้ม่เกิน  
ร้อยละ 25 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ  
แต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทัฯ 
การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 2: สามารถใชสิ้ทธิสะสมรวมกนัไดไ้ม่เกิน  
ร้อยละ 50 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ  
แต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทัฯ (รวมสิทธิท่ีไดจ้ากการใชสิ้ทธิ
คร้ังท่ี 1 และ คร้ังท่ี 2) 
การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 3: สามารถใชสิ้ทธิสะสมรวมกนัไดไ้ม่เกิน  
ร้อยละ 100 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ
แต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทัฯ (รวมสิทธิท่ีไดจ้ากการใชสิ้ทธิ
คร้ังท่ี 1 ถึง คร้ังท่ี 3) 

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

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯมีใบสําคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรให้พนกังานเป็นจาํนวน 
927,500 หน่วย 

21. ทุนเรือนหุ้น/ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 

 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก
เดิมจาํนวน 409,529,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 634,769,950 บาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่
จาํนวน 225,240,950 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ ใบสาํคญั
แสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 และใบสาํคญัแสดงสิทธิสาํหรับกรรมการและพนกังาน คร้ังท่ี 2 โดย
บริษทัฯไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2561 
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 รายการกระทบยอดจํานวนหุ้นสามัญ 

 การเปล่ียนแปลงของทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2562 และ 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ทุนออกจาํหน่ายและ 

ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 

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

 
24,586 

 
- 

 
- 

 
- 

หุน้สามญัเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิของหุน้กู้
แปลงสภาพ 

 
4,166 

 
7,153 

 
4,122 

 
12,847 

รวม 28,752 7,153 4,122 12,847 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 453,392 416,682 816,088 799,702 

22. หุ้นสามัญซ้ือคนื/กาํไรสะสมจัดสรรสําหรับหุ้นสามัญซ้ือคนื 

 เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัโครงการซ้ือหุ้นคืนเพื่อบริหารทาง
การเงินโดยมีวงเงินสูงสุดท่ีจะซ้ือหุน้คืนจาํนวน 50 ลา้นบาท และจาํนวนหุน้ท่ีจะซ้ือคืนไม่เกิน 10,600,000 
หุ้น (มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท) คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 2.59 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด โดยจะ
ดาํเนินการซ้ือหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 28 ตุลาคม 2558 ถึงวนัท่ี 27 เมษายน 
2559 และมีกาํหนดระยะเวลาจาํหน่ายหุ้นซ้ือคืนภายหลงั 6 เดือนนับแต่การซ้ือหุ้นคืนแลว้เสร็จแต่ตอ้ง                     
ไม่เกิน 3 ปี ทั้งน้ี บริษทัฯไดเ้ร่ิมทาํการซ้ือหุ้นคืนตั้งแต่วนัท่ี 28 ตุลาคม 2558 แลว้ จนถึงวนัท่ี 27 เมษายน 
2559 ซ่ึงเป็นวนัท่ีครบกาํหนดระยะเวลาในการซ้ือหุ้นคืน มีหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืนโดยบริษทัฯรวมเป็นจาํนวน 
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 กมุภาพนัธ์ 2548 เก่ียวกบัการซ้ือหุน้คืนวา่บริษทัมหาชนจาํกดัจะซ้ือหุน้คืนไดไ้ม่เกินวงเงินกาํไร
สะสม และใหบ้ริษทัตอ้งกนักาํไรสะสมไวเ้ป็นเงินสาํรองเท่ากบัจาํนวนเงินท่ีไดจ่้ายซ้ือหุน้คืนจนกวา่จะมีการ
จาํหน่ายหุน้ซ้ือคืนไดห้มด หรือลดทุนท่ีชาํระแลว้โดยวิธีตดัหุน้ซ้ือคืนท่ีจาํหน่ายไม่หมดแลว้แต่กรณี 

 ในระหว่างวนัท่ี 24 มกราคม 2561 จนถึงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัฯไดจ้าํหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืนแลว้                     
ทั้งจาํนวนเป็นจาํนวนเงิน 43 ลา้นบาท โดยมีส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้ทุนซ้ือคืนเป็นจาํนวนเงิน 6 ลา้นบาท 
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23. ภาษีเงินได้ 

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

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลของบริษทัฯคาํนวณข้ึนจากกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน  
ท่ีไม่ไดรั้บสิทธิพิเศษยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดหลงัจากบวกกลบัและหกัออกดว้ยค่าใชจ่้ายและรายได้
ต่าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายและรายได้ในการคาํนวณภาษีคูณด้วยอตัราภาษีเฉล่ียของทั้ งปี                     
ท่ีประมาณไว ้

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ยในประเทศคาํนวณข้ึนจากกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
สาํหรับงวดหลงัจากบวกกลบัและหักออกดว้ยค่าใชจ่้ายและรายไดต่้าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่าย
และรายไดใ้นการคาํนวณภาษีคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียของทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศคาํนวณข้ึนตามเกณฑท่ี์ระบุไวใ้นมาตรฐาน
การบญัชีและ/หรือกฎหมายภาษีอากรของประเทศนั้น 

 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2562 2561 2562 2561 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 2,733 3,595 - - 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (1,506) - (1,506) - 
ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 3,427 1,313 1,205 (455) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในบกาํไรขาดทุน 4,654 4,908 (301) (455) 
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24. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวม
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างปี
กบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด
ทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัตน้ปี หรือ ณ วนัออกหุ้นสามญั
เทียบเท่า 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน     
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ           

สาํหรับงวด (พนับาท) (71,379) (85,243) (51,589) (55,544) 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 445,154 406,989 445,154 406,989 
ขาดทุนต่อหุน้ (บาท/หุน้) (0.1603) (0.2094) (0.1159) (0.1365) 

อยา่งไรก็ตาม ไม่มีการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลดสาํหรับใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัและหุ้นกู้
แปลงสภาพสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 เน่ืองจากทาํใหข้าดทุนต่อหุ้น
ลดลง  
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25.  ส่วนงานดําเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปลี่ยนโครงสร้างของ
ส่วนงานดาํเนินงานที่รายงาน  

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปนี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 

ผลิตสินคา้ จดัจาํหน่าย คา้ปลีก อื่น ๆ รวมส่วนงาน 
ตดัรายการ 
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รายได้              
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 265 342 71 113 233 252 - - 569 707 - - 569 707 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 134 188 - - 59 62 - - 193 250 (193) (250) - - 
รวมรายได้ 399 530 71 113 292 314 - - 762 957 (193) (250) 569 707 

                
ผลการดาํเนินงาน               
กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (30) (28) (24) (38) 12 11 (2) (3) (44) (58) (5) 20 (49) (38) 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน               
ดอกเบี้ยรับ            1 - 
รายไดอ้ื่น            8 7 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน            (17) (36) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             - 1 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน (14) (22) 
ขาดทุนก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (71) (88) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (5) (5) 

ขาดทุนสําหรับงวด (76) (93) 
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26. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

26.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายจ่ายฝ่ายทุน 1 ลา้นบาทและ 12 ลา้นรูปีอินเดีย                     
รวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 6 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ การก่อสร้างอาคาร
และส่วนปรับปรุงอาคาร (เฉพาะของบริษทัฯ: 1 ลา้นบาท) 

26.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าดาํเนินงานและบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารสาํนกังาน โรงงาน 
หา้งสรรพสินคา้ ยานพาหนะและอุปกรณ์ อายขุองสญัญามีระยะเวลาอยูร่ะหวา่ง 1 ถึง 30 ปี 

 บริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท)  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 55 63 - - 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 160 163 - - 
มากกวา่ 5 ปี 422 433 - - 

26.3 การคํา้ประกนั 

26.3.1 บริษทัฯคํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่บริษทัยอ่ยซ่ึงมียอดคงคา้งอยู ่ ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2562 เป็นจาํนวนเงิน 281 ลา้นบาท และ 6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2561: 
281 ลา้นบาท และ 6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 472 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 
475 ลา้นบาท) 

26.3.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือคํ้ าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯและบริษทัย่อยเป็นจาํนวนเงิน 7.9 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: 7.9 ลา้นบาท) เพื่อค ํ้า
ประกนัเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้ การใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ (เฉพาะของบริษทัฯ: 7.7 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2561: 7.7 ลา้นบาท)) 
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26.3.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีแสตนดบ์ายเลตเตอร์ออฟเครดิตเหลืออยูร่วมเป็น
จาํนวน 19 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 604 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 17.5 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา  หรือประมาณ  566 ล้านบาท)  (เฉพาะของบริษัทฯ : 13 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 413 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 12.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ
ประมาณ 405 ลา้นบาท)) 

26.4 คดีฟ้องร้อง 

26.4.1 คดีฟ้องร้องของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 

ในเดือนธันวาคม 2558 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในประเทศฝร่ังเศสถูกบริษทัสองแห่งท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศ
สวติเซอร์แลนดร่์วมกนัฟ้องร้องในคดีเก่ียวกบัการละเมิดลิขสิทธ์ิสินคา้และการแข่งขนัทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม 
โดยบริษทัยอ่ยถูกเรียกร้องค่าเสียหายรวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1.02 ลา้นยโูร หรือประมาณ 40 ลา้นบาท 

ในเดือนมีนาคม 2561 ศาลในประเทศฝร่ังเศสไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัย่อยดงักล่าวมีความผิดเก่ียวกบั                     
การแข่งขนัทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม และยกฟ้องเก่ียวกบัการละเมิดลิขสิทธ์ิสินคา้ รวมทั้งกาํหนดใหบ้ริษทั
ยอ่ยจ่ายค่าชดเชยความเสียหายแก่บริษทัสองแห่งท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศสวิตเซอร์แลนดจ์าํนวนเงิน 50,000 
ยโูร หรือประมาณ 2 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกสาํรองสาํหรับค่าชดเชยความเสียหายดงักล่าวไวใ้น
บญัชีแลว้ 

ต่อมาในเดือนกนัยายน 2561 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ่้ายค่าชดเชยความเสียหายตามคาํสั่งศาลในประเทศ
ฝร่ังเศสแลว้ ทั้งน้ีบริษทัสองแห่งท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาลในประเทศ
ฝร่ังเศสโดยเรียกร้องให้บริษทัย่อยหยุดดาํเนินการในเชิงพาณิชย ์ทาํลายสินคา้ อุปกรณ์ในการผลิตและ                     
การออกแบบของสินคา้ท่ีมีขอ้พิพาทรวมทั้งเปิดเผยคาํตดัสินของศาลบนส่ือสาธารณะ 

ในระหว่างงวดปัจจุบนัคดีอยูใ่นชั้นศาลอุทธรณ์ในประเทศฝร่ังเศส ทั้งน้ีฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยเช่ือว่า                     
ผลการฟ้องร้องน้ีจะไม่เกิดผลเสียหายต่อบริษทัย่อยอย่างเป็นสาระสาํคญั ดงันั้นบริษทัย่อยจึงมิไดบ้นัทึก
สาํรองดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

26.4.2 การถูกประเมินภาษีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 

ในปี 2560 บริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียไดถู้กหน่วยจดัเกบ็ภาษีของประเทศอินเดียประเมินภาษีขายสาํหรับ
ปี 2553 - 2554 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 31 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 14 ลา้นบาท (รวมดอกเบ้ีย)                     
โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดย้ืน่อุทธรณ์เพื่อขอยกเลิกการประเมินดงักล่าว 

เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2560 เจา้หนา้ท่ีของรัฐบาลท่ีเป็นตวัแทนในการจดัเก็บภาษีไดย้กอุทธรณ์ท่ีคดัคา้น                     
การประเมินของเจา้พนักงาน โดยให้บริษทัย่อยดงักล่าวนาํเงินภาษีและดอกเบ้ียไปชาํระแก่หน่วยจดัเก็บ
ภาษี ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยไดย้ืน่ฟ้องหนงัสืออุทธรณ์ต่อศาลท่ีมีอาํนาจพิจารณาคดี
เก่ียวกบัภาษีเพื่อขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีดงักล่าว โดยอาศยัความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายเพ่ือ
ช้ีแจงการประเมินดงักล่าว อยา่งไรกต็าม บริษทัยอ่ยไดว้างเงินเป็นหลกัประกนัร้อยละ 10 ของภาษีขายท่ีถูก
ประเมิน ซ่ึงคิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1.5 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 0.8 ลา้นบาท ปัจจุบนัหนงัสือ
อุทธรณ์ดงักล่าวยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลท่ีมีอาํนาจพิจารณาคดีเก่ียวกบัภาษี 
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ในปี 2561 บริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียไดถู้กหน่วยจดัเกบ็ภาษีของประเทศอินเดียประเมินภาษีขายสาํหรับ
ปี 2557 - 2559 รวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 2 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 0.9 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและ
ดอกเบ้ีย) โดยฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยอยูใ่นระหวา่งยืน่อุทธรณ์เพื่อขอยกเลิกการประเมินดงักล่าว 

ทั้ งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยเช่ือว่าผลการประเมินน้ีจะไม่เกิดผลเสียหายต่อบริษัทย่อยอย่างเป็น
สาระสาํคญั ดงันั้น บริษทัยอ่ยจึงมิไดบ้นัทึกสาํรองสาํหรับการประเมินภาษีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

27. ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย    
ตราสารทุน 17 - 17 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม    
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - 708 708 
หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ  6 - 6 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย    
ตราสารทุน 12 - 12 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - 708 708 
หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    
สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ 7 - 7 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

34 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย    
ตราสารทุน 17 - 17 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - 654 654 
หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    
สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ 6 - 6 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย    
ตราสารทุน 12 - 12 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - 654 654 
หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    
สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ 7 - 7 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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28. เคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน 

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

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 9 9 17 17 28 28 13 12 
ยโูร - - - - 10 10 - - 
ปอนดส์เตอร์ลิง - - - - 10 10 - - 

 

สกลุเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย ณ วนัท่ี  

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 31.77 32.40 
ยโูร 35.66 37.07 
ปอนดส์เตอร์ลิง 41.54 41.00 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพื่อป้องกนัความ
เส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

 นอกจากน้ี บริษทัฯ และบริษทัย่อยยงัมีความเส่ียงจากการท่ีมีเงินลงทุนในบริษทัย่อยในต่างประเทศ            
ซ่ึงบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่ไดท้าํสญัญาป้องกนัความเส่ียงไว ้

29. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 


