
 

 

 

บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุน                                     
เบด็เสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 
และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล
แบบยอ่ของบริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหาร
ของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

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

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 1.5 เน่ืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์                                          
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลส าหรับงวด                                      
สามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 โดยเลือกน าแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรน
ชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภาวชิาชีพบญัชี มาถือปฏิบติั 

ทั้งน้ี สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ดงักล่าว ไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าให้
เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เช่น ระบบห่วงโซ่อุปทาน 
การใชจ่้ายของผูบ้ริโภค การจ ากดัหรือหยดุชะงกัการผลิต การด าเนินงานท่ีล่าชา้ข้ึน เป็นตน้ 

สถานการณ์ดงักล่าวมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการจดัจ าหน่ายสินคา้                
ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่สามารถเปิดด าเนินการได ้ซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน 
และกระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนาคตของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตามผลกระทบดงักล่าวยงัไม่สามารถ
ประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลในขณะน้ี 

ฝ่ายบริหารกลุ่มบริษทัมีการติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงิน
เก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและจะพิจารณาบนัทึก
ผลกระทบดงักล่าวเม่ือสามารถท าได ้ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้ห้ขอ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีขา้งตน้แต่อยา่งใด 

ศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 14 สิงหาคม 2563 



บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 666,697              547,748              426,135              388,392              
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากสถาบนัการเงิน 2 -                         575                     -                         -                         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 4 250,264              440,850              396,194              544,834              
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 45,732                44,596                -                         14,943                
สินคา้คงเหลือ 5 1,648,528           1,577,445           841,982              770,445              
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 2 6,133                  -                         -                         -                         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 41,433                39,988                9,799                  9,504                  
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,658,787           2,651,202           1,674,110           1,728,118           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 6 32,114                31,845                26,745                26,476                
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2, 7 18,471                -                         9,095                  -                         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                         -                         573,108              573,108              
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 10,602                10,090                -                         -                         
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 2 -                         16,083                -                         14,943                
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                         1,586                  -                         1,586                  
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                         -                         43,568                45,308                
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11 587,138              587,308              577,552              577,552              
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2, 12 765,319              596,032              484,988              500,933              
สิทธิการเช่า 2 -                         13,200                -                         -                         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 25,498                26,195                21,535                22,019                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 65,279                62,295                172,949              170,426              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2 12,019                21,895                363                     363                     
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,516,440           1,366,529           1,909,903           1,932,714           
รวมสินทรัพย์ 4,175,227           4,017,731           3,584,013           3,660,832           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 488,992              491,399              430,000              391,400              
ตัว๋แลกเงิน 14 48,555                49,035                -                         -                         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2, 15 873,489              749,803              539,021              579,722              
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         584                     -                         -                         
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
   - เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีปรับโครงสร้างหน้ี 16 660                     -                         -                         -                         
   - เงินกูย้ืมระยะยาว 17 25,706                110,553              15,000                75,000                
   - หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 18 33,420                -                         33,420                -                         
   - สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ 18 3,889                  -                         3,889                  -                         
   - หน้ีสินตามสญัญาเช่า 2, 19 30,880                -                         41                       -                         
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 5,113                  -                         5,113                  -                         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,232                  16,543                3,888                  16,471                
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 62,932                73,162                12,254                24,014                
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,577,868           1,491,079           1,042,626           1,086,607           
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 629                     -                         -                         -                         
หน้ีสินระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
   - เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีปรับโครงสร้างหน้ี 16 22,689                -                         -                         -                         
   - เงินกูย้ืมระยะยาว 17 129,666              58,705                52,500                -                         
   - หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 18 -                         36,164                -                         36,164                
   - สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ 18 -                         4,333                  -                         4,333                  
   - หน้ีสินตามสญัญาเช่า 2, 19 148,612              -                         -                         -                         
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20 291,603              283,182              275,917              268,821              
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2 3,124                  706                     -                         -                         
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 596,323              383,090              328,417              309,318              
รวมหนีสิ้น 2,174,191           1,874,169           1,371,043           1,395,925           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 22
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 634,769,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 634,770              634,770              634,770              634,770              
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 491,155,940 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
      (31 ธนัวาคม 2562: หุ้นสามญั 462,395,601 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 491,156              462,396              491,156              462,396              
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 817,979              818,138              817,979              818,138              
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 2,637                  2,006                  2,637                  2,006                  
ส่วนต ่ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย (58,428)               (58,428)               -                         -                         
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 54,418                54,418                43,418                43,418                
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 787,464              953,653              946,664              1,021,985           
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 105,915              97,846                (88,884)               (83,036)               
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2,201,141           2,330,029           2,212,970           2,264,907           
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (200,105)             (186,467)             -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,001,036           2,143,562           2,212,970           2,264,907           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,175,227           4,017,731           3,584,013           3,660,832           

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

กรรมการ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุน
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 23 486,318             506,154             361,189             384,446             
รายไดอ่ื้น
   ดอกเบ้ียรับ -                         2,629                 -                         1,261                 
   อ่ืน ๆ 2,790                 11,294               4,181                 12,351               
รวมรายได้ 489,108             520,077             365,370             398,058             
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 438,963             403,593             336,805             341,606             
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 50,423               86,036               10,255               19,485               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 74,470               193,992             46,760               113,147             
ค่าใชจ่้ายอ่ืน
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 53,828               43,300               9,204                 48,724               
รวมค่าใช้จ่าย 617,684             726,921             403,024             522,962             
ขาดทุนจากกิจกรรมด าเนินงาน (128,576)            (206,844)            (37,654)              (124,904)            
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 2,061                 204                    -                         -                         
รายไดท้างการเงิน 2,223                 -                         702                    -                         
ตน้ทุนทางการเงิน (12,727)              (15,699)              (5,416)                (9,860)                
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยท์างการเงิน (5,217)                -                         (24,000)              -                         
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (142,236)            (222,339)            (66,368)              (134,764)            
รายไดภ้าษีเงินได้ 24 16,145               10,091               15,934               12,193               
ขาดทุนส าหรับงวด (126,091)            (212,248)            (50,434)              (122,571)            

การแบ่งปันขาดทุน
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (123,774)            (209,733)            (50,434)              (122,571)            
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,317)                (2,515)                

(126,091)            (212,248)            
ก าไรต่อหุ้น 25
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.2509)              (0.4572)              (0.1023)              (0.2672)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2563

ขาดทุนส าหรับงวด (126,091)            (212,248)            (50,434)              (122,571)            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 58,924               58,369               -                         -                         
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย -                         (3,149)                -                         (3,149)                
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 58,924               55,220               -                         (3,149)                

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก าไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ย
   มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 2,502                 -                         2,502                 -                         
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (236)                   -                         -                         -                         
หกั: ผลกระทบภาษีเงินได้ 59                      -                         -                         -                         
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไร
   หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 2,325                 -                         2,502                 -                         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวด 61,249               55,220               2,502                 (3,149)                

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (64,842)              (157,028)            (47,932)              (125,720)            

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (63,583)              (156,531)            (47,932)              (125,720)            
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,259)                (497)                   

(64,842)              (157,028)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุน (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 23 1,085,645          1,075,480          877,847             775,190             
รายไดอ่ื้น
   ดอกเบ้ียรับ -                         3,600                 -                         2,037                 
   อ่ืน ๆ 11,189               19,690               12,275               25,395               
รวมรายได้ 1,096,834          1,098,770          890,122             802,622             
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 896,570             824,161             765,113             679,926             
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 140,599             181,987             27,630               42,068               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 173,992             295,823             111,305             183,580             
ค่าใชจ่้ายอ่ืน
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 8,217                 60,172               7,266                 63,980               
รวมค่าใช้จ่าย 1,219,378          1,362,143          911,314             969,554             
ขาดทุนจากกิจกรรมด าเนินงาน (122,544)            (263,373)            (21,192)              (166,932)            
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 512                    208                    -                         -                         
รายไดท้างการเงิน 3,126                 -                         716                    -                         
ตน้ทุนทางการเงิน (31,119)              (30,236)              (16,594)              (19,731)              
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยท์างการเงิน (14,422)              -                         (25,635)              -                         
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (164,447)            (293,401)            (62,705)              (186,663)            
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 24 (1,635)                5,436                 (1,655)                12,494               
ขาดทุนส าหรับงวด (166,082)            (287,965)            (64,360)              (174,169)            

การแบ่งปันขาดทุน
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (153,991)            (281,112)            (64,360)              (174,169)            
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (12,091)              (6,853)                

(166,082)            (287,965)            
ก าไรต่อหุ้น 25
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.3157)              (0.6184)              (0.1320)              (0.3832)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ขาดทุนส าหรับงวด (166,082)            (287,965)            (64,360)              (174,169)            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 12,450               70,490               -                         -                         
ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย -                         2,608                 -                         2,608                 
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 12,450               73,098               -                         2,608                 

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ย
   มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (5,848)                -                         (5,848)                -                         
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (236)                   -                         -                         -                         
หกั: ผลกระทบภาษีเงินได้ 59                      -                         -                         -                         
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไร
   หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (6,025)                -                         (5,848)                -                         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวด 6,425                 73,098               (5,848)                2,608                 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (159,657)            (214,867)            (70,208)              (171,561)            

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (146,019)            (212,904)            (70,208)              (171,561)            
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (13,638)              (1,963)                

(159,657)            (214,867)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ผลต่างจากการ ส่วนต ่ากว่าทุนจาก รวม ส่วนของ
ทุนเรือนหุ้น ส่วนต ่ากว่าทุนจาก จดัสรรแลว้ - แปลงค่างบการเงิน การเปล่ียนแปลงมูลค่า องคป์ระกอบอ่ืน รวม ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี รวม
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจากการจ่าย การเปล่ียนแปลง ส ารองตาม ท่ีเป็นเงินตรา ตราสารทุนท่ีก าหนดให้ ของส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนของผูถื้อหุ้น ไม่มีอ  านาจควบคุม ส่วนของ
ช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ของบริษทัฯ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น

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                
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
   จากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ -                                 -                                 -                                       -                                  -                              (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                
ขาดทุนส าหรับงวด -                                 -                                 -                                       -                                  -                              (281,112)                 -                              -                                     -                                 (281,112)                 (6,853)                     (287,965)                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                 -                                 -                                       -                                  -                              -                              65,600                     2,608                             68,208                       68,208                     4,890                       73,098                     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                                 -                                 -                                       -                                  -                              (281,112)                 65,600                     2,608                             68,208                       (212,904)                 (1,963)                     (214,867)                 
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
   ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (หมายเหตุ 22) 24,586                       -                                 -                                       -                                  -                              -                              -                              -                                     -                                 24,586                     -                              24,586                     
โอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นทุนท่ีออกและช าระแลว้
   และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั (หมายเหตุ 22) 5,425                         4,958                         -                                       -                                  -                              -                              -                              -                                     -                                 10,383                     -                              10,383                     
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ -                                 -                                 756                                   -                                  -                              -                              -                              -                                     -                                 756                          -                              756                          
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ยลดลง -                                 -                                 -                                       -                                  -                              -                              -                              -                                     -                                 -                              (1,013)                     (1,013)                     
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 454,651                     816,924                     1,336                                (58,428)                       52,000                     936,548                   172,755                   (83,245)                          89,510                       2,292,541                (195,735)                 2,096,806                

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - ตามที่รายงานไว้เดิม 462,396                     818,138                     2,006                                (58,428)                       54,418                     953,653                   180,882                   (83,036)                          97,846                       2,330,029                (186,467)                 2,143,562                
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบั
   เคร่ืองมือทางการเงิน (หมายเหตุ 2) -                                 -                                 -                                       -                                  -                              (12,101)                   -                              -                                     -                                 (12,101)                   -                              (12,101)                   
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 462,396                     818,138                     2,006                                (58,428)                       54,418                     941,552                   180,882                   (83,036)                          97,846                       2,317,928                (186,467)                 2,131,461                
ขาดทุนส าหรับงวด -                                 -                                 -                                       -                                  -                              (153,991)                 -                              -                                     -                                 (153,991)                 (12,091)                   (166,082)                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                 -                                 -                                       -                                  -                              (97)                          13,917                     (5,848)                            8,069                         7,972                       (1,547)                     6,425                       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                                 -                                 -                                       -                                  -                              (154,088)                 13,917                     (5,848)                            8,069                         (146,019)                 (13,638)                   (159,657)                 
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
   ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (หมายเหตุ 22) 24,314                       -                                 -                                       -                                  -                              -                              -                              -                                     -                                 24,314                     -                              24,314                     
โอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นทุนท่ีออกและช าระแลว้
   และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั (หมายเหตุ 22) 4,446                         (159)                           -                                       -                                  -                              -                              -                              -                                     -                                 4,287                       -                              4,287                       
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ -                                 -                                 631                                   -                                  -                              -                              -                              -                                     -                                 631                          -                              631                          
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 491,156                     817,979                     2,637                                (58,428)                       54,418                     787,464                   194,799                   (88,884)                          105,915                     2,201,141                (200,105)                 2,001,036                

-                              
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ก าไรสะสม

บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
ส่วนต ่ากว่าทนุจากการ

เปล่ียนแปลงมูลค่าตราสารทนุ
ทนุเรือนหุ้น ส่วนเกิน ส่วนเกินทนุจากการจ่าย ท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ย รวมส่วนของ

ท่ีออกและช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร มูลค่ายติุธรรม ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 424,640                         811,966                         580                                 41,000                           1,553,745                      (85,853)                                             2,746,078                      
ขาดทนุส าหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     (174,169)                        -                                                         (174,169)                        
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     2,608                                                 2,608                             
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     (174,169)                        2,608                                                 (171,561)                        
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
   ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (หมายเหตุ 22) 24,586                           -                                     -                                     -                                     -                                     -                                                         24,586                           
โอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นทนุท่ีออกและช าระแลว้
   และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั (หมายเหตุ 22) 5,425                             4,958                             -                                     -                                     -                                     -                                                         10,383                           
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ -                                     -                                     756                                 -                                     -                                     -                                                         756                                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2562 454,651                         816,924                         1,336                             41,000                           1,379,576                      (83,245)                                             2,610,242                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - ตามที่รายงานไว้เดมิ 462,396                         818,138                         2,006                             43,418                           1,021,985                      (83,036)                                             2,264,907                      
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบั
   เคร่ืองมือทางการเงิน (หมายเหตุ 2) -                                     -                                     -                                     -                                     (10,961)                          -                                                         (10,961)                          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง 462,396                         818,138                         2,006                             43,418                           1,011,024                      (83,036)                                             2,253,946                      
ขาดทนุส าหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     (64,360)                          -                                                         (64,360)                          
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     (5,848)                                               (5,848)                            
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     (64,360)                          (5,848)                                               (70,208)                          
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
   ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (หมายเหตุ 22) 24,314                           -                                     -                                     -                                     -                                     -                                                         24,314                           
โอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นทนุท่ีออกและช าระแลว้
   และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั (หมายเหตุ 22) 4,446                             (159)                               -                                     -                                     -                                     -                                                         4,287                             
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ -                                     -                                     631                                 -                                     -                                     -                                                         631                                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2563 491,156                         817,979                         2,637                             43,418                           946,664                         (88,884)                                             2,212,970                      

-                                     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้ -

บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2563

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษี (164,447)             (293,401)             (62,705)               (186,663)             
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 49,284                 33,746                 20,096                 23,017                 
   ตดัจ  าหน่ายสิทธิการเช่า -                          1,242                   -                          -                          
   ตดัจ  าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 36                        60                        30                        41                        
   ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน/หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 9,733                   (7,682)                 25,611                 4,452                   
   ตดัจ  าหน่ายหน้ีสูญ -                          5,910                   -                          579                      
   ตดัจ  าหน่ายสินทรัพยอ่ื์น -                          2,862                   -                          2,862                   
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 7,853                   (5,702)                 923                      6,085                   
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (512)                    (208)                    -                          -                          
   ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน 752                      -                          -                          -                          
   ก  าไรจากการเปล่ียนแปลงสญัญา (154)                    -                          -                          -                          
   ก  าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                          (90)                      -                          -                          
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสิทธิการเช่า -                          11,332                 -                          -                          
   ค่าใชจ่้ายส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 10,463                 67,386                 9,284                   63,997                 
   ขาดทุนจากการประเมินมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์
      ทางการเงินท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 5,113                   -                          5,113                   -                          
   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 10,681                 (5,358)                 15,102                 73,224                 
   ตดัจ  าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินของเงินกูย้มืระยะยาว 147                      127                      -                          -                          
   ตดัจ  าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 409                      799                      409                      799                      
   การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 631                      756                      631                      756                      
   ดอกเบ้ียรับ (3,126)                 (3,600)                 (716)                    (2,037)                 
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 28,004                 24,661                 16,148                 17,247                 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน (45,133)               (167,160)             29,926                 4,359                   
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 175,194               76,095                 100,233               (39,165)               
   สินคา้คงเหลือ (78,936)               23,175                 (72,460)               (28,374)               
   สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (2,896)                 -                          -                          -                          
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,304)                 6,036                   (295)                    7,876                   
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 501                      1,719                   -                          30                        
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 115,121               39,807                 (25,017)               26,795                 
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (15,344)               (21,105)               (16,873)               (2,333)                 
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (2,278)                 (10,355)               (2,188)                 (10,284)               
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 16                        424                      -                          -                          
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 144,941               (51,364)               13,326                 (41,096)               
   จ่ายดอกเบ้ีย (22,548)               (21,520)               (15,630)               (14,164)               
   จ่ายภาษีเงินได้ (16,998)               (5,185)                 (16,761)               (474)                    
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 105,395               (78,069)               (19,065)               (55,734)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน -                          (1,604)                 -                          -                          
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (269)                    (265)                    (269)                    (265)                    
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (7,047)                 (8,424)                 (2,557)                 (2,077)                 
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (1,527)                 (2,084)                 (1,140)                 (1,952)                 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                          1,327                   -                          -                          
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรม
   ผ่านก าไรหรือขาดทุน (3,415)                 -                          -                          -                          
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 2,264                   3,169                   5,566                   3,723                   
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (9,994)                 (7,881)                 1,600                   (571)                    
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 19,593                 (9,000)                 38,600                 37,493                 
เงินสดรับจากตัว๋แลกเงิน 48,480                 -                          -                          -                          
ช าระคืนตัว๋แลกเงิน (50,000)               (50,000)               -                          (50,000)               
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 4,253                   50,000                 -                          50,000                 
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (16,804)               (73,061)               (7,500)                 (54,550)               
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 24,314                 24,586                 24,314                 24,586                 
ช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (19,139)               -                          (206)                    -                          
เงินสดจ่ายคืนให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                          (1,013)                 -                          -                          
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 10,697                 (58,488)               55,208                 7,529                   
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศเพิม่ขึน้ 12,851                 74,422                 -                          -                          
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 118,949               (70,016)               37,743                 (48,776)               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 547,748               396,848               388,392               255,160               
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 666,697               326,832               426,135               206,384               

-                          -                          
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   โอนหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นทุนท่ีออกและช าระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 4,287 10,000                 4,287 10,000                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



1 

 

บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2563 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

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

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เช่น ระบบ                          
ห่วงโซ่อุปทาน การใชจ่้ายของผูบ้ริโภค การจ ากดัหรือหยดุชะงกัการผลิต การด าเนินงานท่ีล่าชา้ข้ึน เป็นตน้ 

 สถานการณ์ดงักล่าวมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการจดัจ าหน่ายสินคา้
ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่สามารถเปิดด าเนินการได้ ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงิน ผลการ
ด าเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนาคตของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตามผลกระทบดงักล่าว                                  
ยงัไม่สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลในขณะน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหนา้ของ
สถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสิน
และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและจะพิจารณาบนัทึกผลกระทบดงักล่าวเม่ือสามารถท าได ้

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน                           
ระหว่างกาล โดยบริษัทฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯได ้                           
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น  
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                                  
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี  
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1.4 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดท า ข้ึนโดยรวมงบการเงินของกลุ่มบริษัท และได้จัดท าข้ึนโดย                               
ใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับ                                    
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชี
และการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมา
ถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา
สารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
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การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต - กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อ
สินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จ  าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทั
จะใชว้ธีิการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายสุ าหรับลูกหน้ีการคา้ 

- การรับรู้รายการจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรกและการวดัมูลค่าภายหลัง - กลุ่มบริษัทต้องรับรู้ค่าเช่า                                                  
จ่ายล่วงหน้าจากเงินมดัจ าค่าเช่าจ่าย ณ วนัเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบนัของเงินมดัจ า
และเงินสดจ่าย และทยอยตดัจ าหน่ายเงินมดัจ าค่าเช่าจ่ายดว้ยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ในขณะท่ีทยอย
ตดัจ าหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ดว้ยวธีิเส้นตรง 

- การจดัประเภทและวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน และ                             
จดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี                                 
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีได้ก าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดั
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบัญชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบับท่ี 17                           
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี                              
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลอืกเพิม่เติมทางบัญชีเพือ่รองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอน
เก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผล
บงัคบัใช้ส าหรับการจดัท างบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลา
ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วดั
มูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการวดั
มูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

- เลือกท่ีจะไม่น าการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่าเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นการ
เปล่ียนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอยปรับลดหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีครบก าหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนท่ี
ไดส่้วนลด พร้อมทั้งกลบัรายการค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจากหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าท่ีลดลง และบนัทึกผลต่างท่ีเกิดข้ึนในก าไร
หรือขาดทุน 

1.6 นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน                               
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองเคร่ืองมือ
ทางการเงินและสัญญาเช่า 

1.6.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

 สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตดัจ าหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บัโมเดลธุรกิจ
ของกลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพย์ และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทาง
การเงินนั้น 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ในบางกรณี 
กลุ่มบริษทัเลือกวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนซ่ึงจะไม่สามารถโอนไปเป็น
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
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หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย กลุ่มบริษทัเลือกวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนเม่ือเขา้เง่ือนไขท่ีก าหนด 

ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน
ตดัจ าหน่าย โดยไม่จ  าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัพิจารณา
การเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และก าหนดวิธีการวดัค่าเผื่อ
ผลขาดทุนด้านเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแท้จริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดับ โดยมีข้อยกเวน้
ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั ซ่ึงกลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่าย
ในการพิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ

1.6.2 สัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
หักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจาก
การวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญา
เช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอน
ให้แก่กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรง                              
นบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้หรือ                          
วนัส้ินสุดอายสุัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย
ตามสัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่ม
บริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนโดยสะทอ้น
ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแล้ว 
นอกจากน้ี มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือ
ประเมินสัญญาเช่าใหม่ 
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สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

2. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มา
ถือปฏิบัติ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.5 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 
โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมตน้งวดปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐาน
เหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน กลุ่ม
เคร่ืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
เงินลงทุนชัว่คราว 575 (575) - - 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 440,850 (10,961) - 429,889 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - 575 - 575 
     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 24,353 - 24,353 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 16,083 (16,083) - - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 596,032 - 215,072 811,104 
สิทธิการเช่า 13,200 - (13,200) - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 21,895 (9,410) - 12,485 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน กลุ่ม
เคร่ืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 749,803 - (226) 749,577 
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 30,161 30,161 

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

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

 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน กลุ่ม
เคร่ืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 544,834 (10,961) - 533,873 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน กลุ่ม
เคร่ืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 14,943 - 14,943 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 14,943 (14,943) - - 
     
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 579,722 - (226) 579,496 
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 226 226 

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

2.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงาน                     
ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
การรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

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

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

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 มูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรม                                     
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ราคาทุนตดัจ าหน่าย รวม 

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

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

 

มูลค่ายติุธรรม                                      
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ราคาทุนตดัจ าหน่าย รวม 

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

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

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



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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2.2 สัญญาเช่า 

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

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

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

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

   
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวยีน 30,161 226 
หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวยีน 169,590 - 

 199,751 226 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   
อาคาร 9,661 - 
หอ้งชุดและส่วนปรับปรุง 189,864 - 

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 199,525 - 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2563 2562 2563 2562  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 71 125 ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงกบัท่ี 

กิจการคิดกบัลูกคา้รายอ่ืน 
ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ - - 18 34 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้ย้มื - - - 1 ตามสญัญาเงินกู ้
รายไดค้่าธรรมเนียมการค ้าประกนั - - 1 1 อตัราร้อยละ 1 ต่อปี 
ค่าบริการรับ - - 1 2 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
ค่าจดัการรับ - - - 4 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการจ่าย - - 1 - เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ซ้ือวตัถุดิบ 8 26 8 26 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

รายการธุรกิจกบักรรมการของบริษทั/
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

     

ขายสินคา้ 4 5 4 4 ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงกบัท่ี 
กิจการคิดกบัลูกคา้รายอ่ืน 

ซ้ือสินคา้ - 7 - - ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้ย้มื 1 1 - - ตามสญัญาเงินกู ้
ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มื - 1 - 1 ตามสญัญาเงินกู ้
ค่าบริการรับ 1 1 1 1 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2563 2562 2563 2562  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 229 262 ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงกบัท่ี 

กิจการคิดกบัลูกคา้รายอ่ืน 
ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ - - 103 96 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้ย้มื - - - 2 ตามสญัญาเงินกู ้
รายไดค้่าธรรมเนียมการค ้าประกนั - - 2 2 อตัราร้อยละ 1 ต่อปี 
ค่าบริการรับ - - 3 4 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
ค่าจดัการรับ - - - 9 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการจ่าย - - 1 1 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ซ้ือวตัถุดิบ 27 50 27 50 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

รายการธุรกิจกบักรรมการของบริษทั/
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

     

ขายสินคา้ 17 8 17 6 ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงกบัท่ี 
กิจการคิดกบัลูกคา้รายอ่ืน 

ซ้ือสินคา้ 12 21 6 - ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้ย้มื 2 2 - - ตามสญัญาเงินกู ้
ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มื - 2 - 2 ตามสญัญาเงินกู ้
ค่าบริการรับ 1 1 1 1 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - 1 - - เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562                     
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม     
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม     
2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลกูหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)     
บริษทัยอ่ย - - 713 704 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 48 46 47 45 

รวม 48 46 760 749 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน/            

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (38) (37) (532) (525) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 10 9 228 224 

     
ลกูหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)     
บริษทัยอ่ย - - 72 76 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 3 2 2 2 
กรรมการของบริษทัยอ่ย/บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17 15 13 11 

รวม 20 17 87 89 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน/            

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (3) (2) (67) (54) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 17 15 20 35 

     
ดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)     
บริษทัยอ่ย - - 23 28 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 4 2 - - 

รวม 4 2 23 28 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน/            

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - (23) (27) 
รวมดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 4 2 - 1 

     
ลกูหนีก้จิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
กรรมการของบริษทัยอ่ย/บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 2 - 2 

รวมลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - 2 - 2 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม     
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม     
2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หมายเหตุ 15) 

    

บริษทัยอ่ย - - 30 55 
บริษทัร่วม 1 - 1 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 9 17 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10 17 31 55 

เงินให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ               
31 ธนัวาคม 2562 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 58 57 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 46 45 - - 
รวม 46 45 58 57 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน/       

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - (58) (42) 
รวมเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 46 45 - 15 

     
เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว - - 489 495 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน/            

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - (445) (450) 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด                

ช าระภายในหน่ึงปี - - 44 45 
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ในระหวา่งงวด เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงินรวม 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2562 

เพ่ิมข้ึน               
ระหวา่งงวด 

ลดลง              
ระหวา่งงวด 

ก าไรท่ียงั                      
ไม่เกิดข้ึนจริง
จากการแปลงค่า
อตัราแลกเปล่ียน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 
2563 

บริษทั เอ-ลิส คอร์ปอเรท จ ากดั กรรมการเป็นบุคคล                     
ท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั
กรรมการของบริษทัฯ 30 - - - 30 

PT Sumberkreasi Ciptalogam กรรมการเป็นกรรมการ
ของบริษทัยอ่ย 15 - - 1 16 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน  45 - - 1 46 

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

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

(หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2562 

เพ่ิมข้ึน               
ระหวา่งงวด 

ลดลง              
ระหวา่งงวด 

ก าไรท่ียงั                  
ไม่เกิดข้ึนจริง 
จากการแปลงค่า
อตัราแลกเปล่ียน 

ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี                       

30 มิถุนายน  
2563 

Pranda & Kroll GmbH & Co. KG บริษทัยอ่ย 17 - - 1 18 
H. GRINGOIRE s.a.r.l. บริษทัยอ่ย 25 - - - 25 
PT Pranda Marketing Indonesia บริษทัยอ่ย 15 - - - 15 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน  57 - - 1 58 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยทั้ง 3 แห่ง เป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
7.5 ต่อปี อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนส าหรับเงินให้กูย้ืม
ระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีใหแ้ก่บริษทัยอ่ยดงักล่าวทั้งจ  านวน เน่ืองจากมีความไม่แน่นอนท่ีจะไดรั้บคืน 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2562 
เพ่ิมข้ึน               

ระหวา่งงวด 
ลดลง              

ระหวา่งงวด 

ก าไร (ขาดทุน)  
ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 
จากการแปลงค่า
อตัราแลกเปล่ียน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี                      

30 มิถุนายน 2563 

Pranda & Kroll GmbH & Co. KG บริษทัยอ่ย 23 - - 1 24 
Pranda UK Ltd. บริษทัยอ่ย 303 - - (12) 291 
H. GRINGOIRE s.a.r.l. บริษทัยอ่ย 169 - - 5 174 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาว  495 - - (6) 489 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยทั้ง 3 แห่ง เป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
7.5 ต่อปี อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนส าหรับเงินให้กูย้ืม
ระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีให้แก่บริษทัยอ่ย Pranda & Kroll GmbH & Co. KG และ H. GRINGOIRE 
s.a.r.l. ทั้งจ  านวนเน่ืองจากมีความไม่แน่นอนท่ีจะไดรั้บคืน 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 7.8 15.8 4.7 7.1 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน                 - 0.1                 -                 - 
รวม 7.8 15.9 4.7 7.1 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 18.5 30.4 11.9 14.2 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.1 15.2                 - 15.1 
รวม 18.6 45.6 11.9 29.3 

ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษัทฯมีภาระจากการค ้ าประกันให้กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                                                 
งบการเงินขอ้ 27.2.1 
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4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 196 775 13,316 54,673 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 1,541 2,569 38,483 35,244 
   3 - 6 เดือน 705 3,885 21,589 19,242 
   6 - 12 เดือน 6,612 176 48,119 83,244 
   มากกวา่ 12 เดือน 39,352 38,258 638,931 557,375 
รวม 48,406 45,663 760,438 749,778 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน/            

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (38,253) (37,158) (532,468) (525,388) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 
(หมายเหตุ 3) 10,153 8,505 227,970 224,390 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 120,797 350,853 75,269 242,247 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 82,628 49,492 75,922 39,124 
   3 - 6 เดือน 13,378 3,043 7,551 133 
   6 - 12 เดือน 11,814 7,725 3,281 1,951 
   มากกวา่ 12 เดือน 32,568 25,069 22,309 20,002 
รวม 261,185 436,182 184,332 303,457 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน/            

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (48,902) (30,618) (36,235) (20,002) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 212,283 405,564 148,097 283,455 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 222,436 414,069 376,067 507,845 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 19,689 17,495 86,704 89,040 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7,983 10,584 271 389 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 3,501 2,021 23,342 27,793 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,235 1,097 1,077 1,054 
รวม 32,408 31,197 111,394 118,276 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน/            

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (4,580) (4,416) (91,267) (81,287) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 27,828 26,781 20,127 36,989 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 250,264 440,850 396,194 544,834 

5. รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลอืให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รับ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับส าหรับ      
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 217,367 175,190 
บวก: รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็น                     

มลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 9,243 2,288 
หกั:   กลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ                                  

ใหเ้ป็นมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (1,390) (1,365) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 225,220 176,113 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯไดจ้  าน าสินคา้คงเหลือส่วนใหญ่ของบริษทัฯเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงิน
สินเช่ือจากธนาคารพาณิชย์จ  านวน 477 ลา้นบาท นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึงไดจ้  าน าสินคา้
คงเหลือมูลค่า 219 ลา้นบาท และบริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึงไดจ้  าน าสินคา้คงเหลือมูลค่า 3,000 
ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย หรือประมาณ 7 ล้านบาท เพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย ์
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13, 16 และขอ้ 17 
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6. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระค า้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ีเป็นเงินฝากธนาคารของบริษทัฯ ท่ีน าไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือกบัธนาคาร และเงินฝาก
ของบริษทัย่อยท่ีน าไปค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร                                        
ในนามของบริษทัยอ่ยเพื่อวตัถุประสงคใ์นการค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

7. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอื่น 

 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินลงทุนในตราสารทุน - มลูค่ายติุธรรม 9,095 9,095 
เงินมดัจ า 9,376 - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 18,471 9,095 

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
บริษทั ราคาทุน 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
  (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 จ ากดั 200,000 200,000 
บริษทั คริสตอลไลน ์จ ากดั 96,000 96,000 
บริษทั แพรนดา้ ลอดจ้ิง จ ากดั 41,125 41,125 
Pranda & Kroll GmbH & Co. KG 573,303 573,303 
Pranda Jewelry Private Limited 213,439 213,439 
รวม 1,665,726 1,665,726 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (1,092,618) (1,092,618) 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ 573,108 573,108 
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บริษัทย่อย Pranda & Kroll GmbH & Co. KG 

เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้บริษทัย่อย Pranda & 
Kroll GmbH & Co. KG เลิกกิจการตั้งแต่วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2561 เป็นตน้ไป ปัจจุบนับริษทัยอ่ยดงักล่าว
อยูใ่นระหว่างการช าระบญัชี ทั้งน้ีบริษทัย่อยดงักล่าวไม่ใช่ส่วนงานท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั ดงันั้นจึงไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินรวม นอกจากน้ีบริษทัฯไดบ้นัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวทั้งจ  านวนแลว้ 

บริษัทย่อย Pranda Jewelry Private Limited 

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

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

ทั้งน้ี บริษทัฯไดบ้นัทึกรายการดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เน่ืองจากเง่ือนไขของหุ้นดงักล่าวบงัคบั
ใหผู้ล้งทุนตอ้งใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้เม่ือครบก าหนดแปลงสภาพ 

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

บริษทั เงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั เคแซด-แพรนดา้ จ  ากดั   
- ราคาทุน 3,600 3,600 
- ส่วนแบ่งก าไรสะสม 7,002 6,490 
รวมมูลค่าตามบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สีย 10,602 10,090 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ราคาทุน 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
ของเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

 30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

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

ส่วนแบ่งผลก าไรจากการลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนรวม ค านวณจากงบการเงินท่ีจดัท าข้ึน
โดยฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมโดยยงัไม่ไดผ้่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วม อย่างไรก็ตาม 
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่างบการเงินดังกล่าวไม่มีความแตกต่างอย่างเป็นสาระส าคัญหากได้ถูก                     
สอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วม 

10. ลูกหนีอ้ืน่ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
  (ตรวจสอบแลว้) 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 46,595 46,595 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน/                               

ค่าเผือ่การปรับลดมูลค่า (46,595) (46,595) 
ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ - - 

11. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 587,308 577,552 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (170) - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 587,138 577,552 
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บริษทัฯไดน้ าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัฯและของบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึงมูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 จ านวนประมาณ 587 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 587 ลา้นบาท)                        
ไปจดจ านองเพื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัฯไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์(เฉพาะบริษทัฯ: 577 ลา้นบาท                                                 
(31 ธนัวาคม 2562: 577 ลา้นบาท)) 

12. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 596,032 500,933 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการน ามาตรฐาน                                       

การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 215,072 - 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 7,047 2,557 
รายการปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า -                                     

มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีเปล่ียนแปลงสญัญา (5,583) - 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีตดัจ าหน่าย (36) (30) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (46,820) (18,472) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ                                  

ในระหวา่งงวด (393) - 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 765,319 484,988 

 กลุ่มบริษทัไดน้ าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 จ านวนประมาณ 
409 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 417 ล้านบาท) ไปค ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์
(เฉพาะบริษทัฯ: 358 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 366 ลา้นบาท)) 
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13. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินกูย้มืระยะส้ันจาก                       
สถาบนัการเงิน 2.50 - 4.75 2.75 - 10.25 488,992 491,399 430,000 391,400 

รวม   488,992 491,399 430,000 391,400 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯค ้ าประกนัโดยสินค้าคงเหลือ                            
ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ การจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและ                                     
ค  ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึงค ้าประกนั
โดยบริษทัฯและสินคา้คงเหลือบางส่วนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

 วงเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศแห่งหน่ึงมีหลักทรัพย์ค  ้ าประกันเป็นเงินฝากประจ า                            
กบัธนาคาร 

14. ตั๋วแลกเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 49,035 
บวก: ออกตัว๋แลกเงิน 50,000 

ตดัจ าหน่ายดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ 1,040 
หกั: จ่ายช าระคืน (50,000) 

ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้รอตดับญัชี (1,520) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 48,555 

 ตัว๋แลกเงินของบริษัทย่อยในประเทศแห่งหน่ึงมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 4.30 ต่อปี (31 ธันวาคม 2562:                   
ร้อยละ 4.30 ต่อปี) และจะครบก าหนดช าระคืนภายในเดือนมีนาคม 2564 โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
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15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หมายเหตุ 3) 10,293 17,472 31,472 54,956 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 792,240 668,858 471,586 504,526 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 9,590 13,192 3,096 4,496 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 61,366 50,281 32,867 15,744 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 873,489 749,803 539,021 579,722 

16. เงินกู้ยมืระยะยาวทีป่รับโครงสร้างหนี ้

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

1.  อตัราดอกเบ้ีย  ร้อยละ 10.25 
2.  ก าหนดการช าระคืน  

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

รายละเอียดเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
เงินกูย้มืระยะยาว 23,349 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (660) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22,689 
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 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 
บวก: เงินกูย้มืท่ีปรับโครงสร้างหน้ี 23,349 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 23,349 

 เงินกูย้มืดงักล่าวค ้าประกนัโดยสินคา้คงเหลือบางส่วนของบริษทัยอ่ย สินทรัพยบ์างส่วนของกรรมการของ
บริษทัยอ่ย และอาคารของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

17. เงินกู้ยมืระยะยาว 

 ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะยาว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากค่าธรรมเนียม                  
ทางการเงินรอตดัจ าหน่าย 155,372 169,258 67,500 75,000 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - สุทธิ (25,706) (110,553) (15,000) (75,000) 

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี, สุทธิ 129,666 58,705 52,500 - 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 169,258 75,000 
บวก: กูเ้พิ่ม 4,253 - 
 ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 147 - 
หกั: ช าระคืนเงินกู ้ (16,804) (7,500) 
โอนเป็นเงินกูย้มืระยะยาวจากการปรับโครงสร้างหน้ี (1,349) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (133) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  155,372 67,500 

เงินกูย้มืของบริษทัฯ 

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

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯค ้าประกนัโดยสินคา้คงเหลือส่วนใหญ่ของบริษทัฯ การจ านองท่ีดินพร้อม                                                
ส่ิงปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน รวมทั้งเงินฝากประจ ากบัธนาคารและการค ้ าประกัน                        
โดยกรรมการของบริษทัฯ นอกจากน้ีภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษทัฯต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงิน                               
บางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วนความสามารถในการช าระ
หน้ี (DSCR) ใหเ้ป็นไปตามสัญญา เป็นตน้ 

เงินกูย้มืของบริษทัยอ่ย 

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

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (Pranda Jewelry Private Limited) เป็นเงินกูย้ืมระยะยาว
จากสถาบนัการเงินในประเทศอินเดีย เงินกูย้ืมระยะยาวน้ีค ้าประกนัโดยการจ านองอาคารของบริษทัยอ่ย
ดงักล่าว 
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 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (Pranda North America, Inc.) ไดท้  าสัญญากูย้ืมระยะยาว
จากสถาบนัการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา ตามสัญญาโครงการการช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กจาก
สถานการณ์ไวรัสโคโรนาของรัฐบาลในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษทัย่อยดงักล่าวผูกพนัท่ีจะตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ซ่ึงบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ 
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาแลว้ และอยูร่ะหวา่งการด าเนินการยืน่เอกสารเพื่อไม่ตอ้งช าระคืนเงินกูย้มืดงักล่าว 

18. หุ้นกู้แปลงสภาพ/สิทธิในการเลอืกแปลงสภาพ 

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

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

1) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดท่ี 1 มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท                         
โดยแบ่งออกเป็น 20 ชุดยอ่ย มูลค่าชุดละไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

2) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดท่ี 2 มีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท                       
โดยแบ่งออกเป็น 40 ชุดยอ่ย มูลค่าชุดละไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

3) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดท่ี 3 มีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท                         
โดยแบ่งออกเป็น 20 ชุดยอ่ย มูลค่าชุดละไม่เกิน 10 ลา้นบาท 

เง่ือนไขการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ระยะเวลาในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพมีก าหนด 1 ปี นบัแต่วนัท่ี
ท่ีประชุมมีมติอนุมติัใหอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
บริษทัฯจะออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพเม่ือบริษทัฯด าเนินการขายหุ้นท่ี
ยงัไม่ได้จ  าหน่ายแล้วเสร็จตามโครงการซ้ือหุ้นคืนท่ีบริษัทฯ
เผยแพร่ข่าวเม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2558 หรือครบก าหนดระยะเวลา
การขายหุน้ทุนซ้ือคืนดงักล่าว 

อตัราดอกเบ้ียของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ร้อยละ 1 ต่อปี 
อายขุองหุน้กูแ้ปลงสภาพ 3 ปีนบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ี

ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการบริหารก าหนด ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัภาวะตลาดใน
ขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในแต่ละคร้ัง 

การช าระคืนเงินตน้ ทยอยคืนเงินตน้หรือช าระงวดเดียวเม่ือครบก าหนด ตามขอ้ก าหนด
และเง่ือนไขในหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ราคาแปลงสภาพ ร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นบริษทัฯต่อหุ้น
ไม่น้อยกวา่ 7 วนัท าการ แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อน
วนัท่ีจะแปลงสภาพ 
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ในปี 2561 บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพให้แก่กองทุน Advance Opportunities Fund I 
และกองทุน Advance Credit Fund SPC - Golden Fund SP จ านวน 50 ลา้นบาท และ 50 ลา้นบาท 
ตามล าดบั และกองทุนดงักล่าวไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพภายใตหุ้้นกูแ้ปลงสภาพน้ี จ  านวน 61 ลา้นบาท โดย
คิดเป็นจ านวนหุ้นท่ีออกจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ  28,280,336 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท คิด
เป็นจ านวนทุนช าระแลว้ท่ีบริษทัฯจดทะเบียนเท่ากบั 28,280,336 บาท ซ่ึงบริษทัฯด าเนินการจดทะเบียน                                 
เพิ่มทุนช าระดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั กองทุน Advance Opportunities Fund I ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพภายใตหุ้้นกู ้                     
แปลงสภาพน้ีจ านวน 4 ลา้นบาท โดยคิดเป็นจ านวนหุ้นท่ีออกจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ 4,446,322 หุ้น 
มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นจ านวนทุนช าระแลว้ท่ีบริษทัฯจดทะเบียนเพิ่มทุนเท่ากบั 4,446,322 
บาท ซ่ึงบริษทัฯด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีหุ้นกู้แปลงสภาพและสิทธิในการเลือกแปลงสภาพในงบการเงินรวมและ                   
งบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 36,164 
หกั: มลูค่าในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ (3,843) 
บวก: ตน้ทุนทางตรงตดัจ่าย 1,099 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 33,420 
  

(หน่วย: พนับาท) 
สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 4,333 
หกั: มลูค่าในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ (444) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 3,889 

19. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563 
   
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 206,746 69 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (27,254) (28) 
รวม 179,492 41 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (30,880) (41) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี

ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 148,612 - 
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20. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 โครงการ 

เงินชดเชยพนกังาน 
เม่ือออกจากงาน 

โครงการผลประโยชน์ 
ระยะยาวอ่ืน 
ของพนกังาน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 271,498 11,684 283,182 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  7,980 461 8,441 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,949 73 2,022 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 236 - 236 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งงวด (2,188) (90) (2,278) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 279,475 12,128 291,603 
  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โครงการ 

เงินชดเชยพนกังาน 
เม่ือออกจากงาน 

โครงการผลประโยชน์ 
ระยะยาวอ่ืน 
ของพนกังาน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 257,989 10,832 268,821 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 6,988 373 7,361 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,855 68 1,923 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งงวด (2,188) - (2,188) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 264,644 11,273 275,917 

21. ใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

21.1 ใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯทีม่อบให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2561 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัเร่ืองท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

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

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

เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2563 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ PDJ-W3 ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 24,314,017 หน่วย โดยจดัสรรเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 24,314,017 
หุน้มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใบราคาการใชสิ้ทธิหุ้นละ 1 บาท บริษทัฯไดรั้บเงินจากการใชสิ้ทธิซ้ือ
หุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 24,314,017 บาท และบริษทัฯได้ด าเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนช าระแล้ว
ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2563 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 การเปล่ียนแปลงในจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั
แสดงไดด้งัน้ี 

 หน่วย 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 76,784,947 
จ านวนใชสิ้ทธิระหวา่งงวด (24,314,017) 
จ านวนสิทธิท่ีหมดอายรุะหวา่งงวด (1,280,540) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 51,190,390 

21.2 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ 
(โครงการ ESOP) 

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



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

32 

เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ได้มีมติอนุมติัการจดัสรรและก าหนด
รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ 
(PDJ ESOP-2) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 14 สิงหาคม 2561 
อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 3 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วนัท่ีส้ินสุดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 14 สิงหาคม 2564 
จ านวนท่ีให ้(หน่วย) 20,476,450 
อตัราส่วนการใชสิ้ทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน

บริษทัได ้1 หุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ 4 บาทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไข

การปรับสิทธิ 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ สามารถใชสิ้ทธิไดปี้ละ 1 คร้ังในวนัครบรอบปีแต่ละปี นบัแต่วนั

ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก 14 สิงหาคม 2562 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 14 สิงหาคม 2564 
สัดส่วนการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ 

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

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

 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯมีใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรให้พนกังานเป็นจ านวน 
1,490,000 หน่วย 
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22. ทุนเรือนหุ้น/ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 

 การเปล่ียนแปลงของทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้ และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัส าหรับงวด                                  
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ทุนออกจ าหน่ายและ 

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

 
24,314 

 
24,586 

 
- 

 
- 

หุน้สามญัเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิของหุน้กู้
แปลงสภาพ 

 
4,446 

 
5,425 

 
(159) 

 
4,958 

รวม 28,760 30,011 (159) 4,958 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 491,156 454,651 817,979 816,924 

23.  รายได้จากการขาย 

 การจ าแนกรายได้  

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ประเภทของสินค้า     
ขายสินคา้ส าเร็จรูป 350,799 506,154 225,670 384,446 
ขายวตัถุดิบ 135,519 - 135,519 - 
รวมรายไดจ้ากการขาย 486,318 506,154 361,189 384,446 

จงัหวะเวลาในการรับรู้รายได้     
รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 486,318 506,154 361,189 384,446 
รวมรายไดจ้ากการขาย 486,318 506,154 361,189 384,446 
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(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ประเภทของสินค้า     
ขายสินคา้ส าเร็จรูป 825,511 1,075,480 617,713 775,190 
ขายวตัถุดิบ 260,134 - 260,134 - 
รวมรายไดจ้ากการขาย 1,085,645 1,075,480 877,847 775,190 

จงัหวะเวลาในการรับรู้รายได้     
รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 1,085,645 1,075,480 877,847 775,190 
รวมรายไดจ้ากการขาย 1,085,645 1,075,480 877,847 775,190 

24. ภาษีเงินได้ 

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

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลของบริษทัฯค านวณข้ึนจากขาดทุนก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงานท่ีไม่ได้
รับสิทธิพิเศษยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดหลงัจากบวกกลบัและหกัออกดว้ยค่าใชจ่้ายและรายไดต่้าง ๆ                          
ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายและรายได้ในการค านวณภาษีคูณด้วยอัตราภาษีเฉล่ียของทั้ ง ปี                                      
ท่ีประมาณไว ้

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ยในประเทศค านวณข้ึนจากก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ส าหรับงวดหลงัจากบวกกลบัและหักออกดว้ยค่าใช้จ่ายและรายไดต่้าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่าย
และรายไดใ้นการค านวณภาษีคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียของทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศค านวณข้ึนตามเกณฑ์ท่ีระบุไวใ้นมาตรฐาน
การบญัชีและ/หรือกฎหมายภาษีอากรของประเทศนั้น 
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 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
รายไดภ้าษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล (13,721) (2,534) (13,872) - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด                                        

ผลแตกต่างชัว่คราว (2,424) (7,557) (2,062) (12,193) 

รายได้ภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในก าไรขาดทุน (16,145) (10,091) (15,934) (12,193) 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 4,546 199 4,178 - 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                               

นิติบุคคลของปีก่อน - (1,506) - (1,506) 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด                                           

ผลแตกต่างชัว่คราว (2,911) (4,129) (2,523) (10,988) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน           
ก าไรขาดทุน 1,635 (5,436) 1,655 (12,494) 

 จ านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด                           
สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนและ 

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม 

 2563 2562 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขาดทุน                          

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (59) - 
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25. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารขาดทุนส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                        
30 มิถุนายน 2562 จึงไดถู้กค านวณข้ึนใหม่ ดงัน้ี 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารขาดทุนสุทธิส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ                   
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกในระหวา่งงวดคูณดว้ย
อตัราปรับจ านวนหุ้นซ่ึงค านวณจากมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัต่อหุ้นก่อนและท่ีควรจะเป็นหลงัการใช้
สิทธิ 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน     
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ           

ส าหรับงวด (พนับาท) (123,774) (209,733) (50,434) (122,571) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (พนัหุ้น) 493,226 458,736 493,226 458,736 
ขาดทุนต่อหุ้น (บาท/หุ้น) (0.2509) (0.4572) (0.1023) (0.2672) 
  
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน     
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ           

ส าหรับงวด (พนับาท) (153,991) (281,112) (64,360) (174,169) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (พนัหุ้น) 487,721 454,564 487,721 454,564 
ขาดทุนต่อหุ้น (บาท/หุ้น) (0.3157) (0.6184) (0.1320) (0.3832) 

อยา่งไรก็ตาม ไม่มีการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัและหุ้นกู้
แปลงสภาพส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 เน่ืองจากท าให้
ขาดทุนต่อหุน้ลดลง 
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26. ส่วนงานด าเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจ ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ี
รายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละขาดทุนของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

 
ผลิตสินคา้ จดัจ าหน่าย คา้ปลีก อ่ืน ๆ รวมส่วนงาน 

ตดัรายการ 
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายได้      

 
        

รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 293 264 30 70 163 172 - - 486 506 - - 486 506 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 71 124 - - 17 33 - - 88 157 (88) (157) - - 
รวมรายได้ 364 388 30 70 180 205 - - 574 663 (88) (157) 486 506 
       

 
       

 ผลการด าเนินงาน               
ขาดทุนของส่วนงาน (38) (102) (13) (54) (38) (28) (2) (2) (91) (186) 13 9 (78) (177) 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน 

 
  

 
 

 
       

 ดอกเบ้ียรับ 
 

  
 

 
 

      - 3 
รายไดอ่ื้น 

 
  

 
 

 
      3 11 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน             (54) (43) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             2 - 
รายไดท้างการเงิน             2 - 
ตน้ทุนทางการเงิน             (12) (16) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยท์างการเงิน             (5) - 
ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (142) (222) 
รายไดภ้าษีเงินได ้

 
  

 
 

 
      16 10 

ขาดทุนส าหรับงวด 
 

  
 

 
 

      (126) (212) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

 

ผลิตสินคา้ จดัจ าหน่าย คา้ปลีก อ่ืน ๆ รวมส่วนงาน 
ตดัรายการ 
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายได้      

 
        

รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 655 529 71 141 359 405 - - 1,085 1,075 - - 1,085 1,075 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 228 258 - - 101 92 - - 329 350 (329) (350) - - 

รวมรายได้ 883 787 71 141 460 497 - - 1,414 1,425 (329) (350) 1,085 1,075 

       
 

       
 ผลการด าเนินงาน               

ขาดทุนของส่วนงาน (36) (132) (25) (78) (58) (16) (3) (4) (122) (230) (4) 4 (126) (226) 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน      

 
       

 ดอกเบ้ียรับ 
 

  
 

 
 

      - 4 
รายไดอ่ื้น 

 
  

 
 

 
      11 19 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 
 

  
 

 
 

      (8) (60) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             1 - 
รายไดท้างการเงิน             3 - 
ตน้ทุนทางการเงิน 

 
  

 
 

 
      (31) (30) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยท์างการเงิน             (14) - 
ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (164) (293) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้

 
  

 
 

 
      (2) 5 

ขาดทุนส าหรับงวด 
 

  
 

 
 

      (166) (288) 
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27. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

27.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจ านวน 1 ลา้นบาทและ                               
12 ลา้นรูปีอินเดีย รวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 5 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 
การก่อสร้างอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (เฉพาะของบริษทัฯ: 1 ลา้นบาท) 

27.2 การค า้ประกนั 

27.2.1 บริษทัฯค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัยอ่ยซ่ึงมียอดคงคา้งอยู ่ณ วนัท่ี 
30 มิถุนายน 2563 เป็นจ านวนเงิน 295 ลา้นบาท และ 14.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 
2562: 330 ลา้นบาท และ 8.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 742 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2562: 586 ลา้นบาท) 

27.2.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและ
บริษทัย่อยเป็นจ านวนเงิน 9.7 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 9.7 ลา้นบาท) เพื่อค ้าประกนัเก่ียวกบั
การซ้ือสินคา้ การใช้ไฟฟ้าและอ่ืน ๆ (เฉพาะของบริษทัฯ: 9.5 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 9.5                            
ลา้นบาท)) 

27.2.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีแสตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิตเหลืออยูร่วมเป็นจ านวน 
28.3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 873 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 26.5 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 798 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 15 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ
ประมาณ 463 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 18 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 542                            
ลา้นบาท)) 

27.3 คดีฟ้องร้อง 

27.3.1 คดีฟ้องร้องของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 

ในเดือนธันวาคม 2558 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในประเทศฝร่ังเศสถูกบริษทัสองแห่งท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศ
สวติเซอร์แลนดร่์วมกนัฟ้องร้องในคดีเก่ียวกบัการละเมิดลิขสิทธ์ิสินคา้และการแข่งขนัทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม 
โดยบริษทัยอ่ยถูกเรียกร้องค่าเสียหายรวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 1.02 ลา้นยโูร หรือประมาณ 40 ลา้นบาท 

ในเดือนมีนาคม 2561 ศาลในประเทศฝร่ังเศสไดมี้ค าพิพากษาให้บริษทัย่อยดงักล่าวมีความผิดเก่ียวกบั                                
การแข่งขนัทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม และยกฟ้องเก่ียวกบัการละเมิดลิขสิทธ์ิสินคา้ รวมทั้งก าหนดให้บริษทั
ยอ่ยจ่ายค่าชดเชยความเสียหายแก่บริษทัสองแห่งท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จ  านวนเงิน 50,000 
ยโูร หรือประมาณ 2 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าชดเชยความเสียหายดงักล่าวแลว้ในเดือนกนัยายน 
2561 ทั้งน้ีบริษทัสองแห่งท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาลในประเทศฝร่ังเศส
โดยเรียกร้องให้บริษัทย่อยหยุดด าเนินการในเชิงพาณิชย์ ท าลายสินค้า อุปกรณ์ในการผลิตและ                             
การออกแบบของสินคา้ท่ีมีขอ้พิพาทรวมทั้งเปิดเผยค าตดัสินของศาลบนส่ือสาธารณะ 
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ในระหวา่งงวดปัจจุบนัคดีอยูใ่นชั้นศาลอุทธรณ์ในประเทศฝร่ังเศส ทั้งน้ีฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยเช่ือว่า                        
ผลการฟ้องร้องน้ีจะไม่เกิดผลเสียหายต่อบริษทัย่อยอย่างเป็นสาระส าคญั ดงันั้นบริษทัย่อยจึงมิไดบ้นัทึก
ส ารองดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

27.3.2 การถูกประเมินภาษีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 

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

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

ในปี 2561 บริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียไดถู้กหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศอินเดียประเมินภาษีขายส าหรับ
ปี 2557 - 2559 รวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 1 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 0.4 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและ
ดอกเบ้ีย) โดยฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยไดย้ืน่อุทธรณ์เพื่อขอยกเลิกการประเมินดงักล่าว 

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

ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัย่อยในประเทศอินเดียไดถู้กหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศอินเดียประเมิน
ภาษีขายส าหรับปี 2554 - 2555 รวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 88.4 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 35.4 ลา้นบาท 
(รวมดอกเบ้ีย) โดยฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งยืน่อุทธรณ์เพื่อขอยกเลิกการประเมินดงักล่าว 

ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยเช่ือว่าผลการประเมินน้ีจะไม่เกิดผลเสียหายต่อบริษัทย่อยอย่างเป็น
สาระส าคญั ดงันั้น บริษทัยอ่ยจึงมิไดบ้นัทึกส ารองส าหรับการประเมินภาษีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 
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28. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 3 - 3 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 9 - 9 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม    
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 706 706 
หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ 4 - 4 
ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - 5 5 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    
ตราสารทุน 15 - 15 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - 706 706 
หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    
สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ 4 - 4 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 9 - 9 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม    
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 654 654 
หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    
สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ 4 - 4 
ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - 5 5 
    

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 15 - 15 
ตราสารทุน    

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม    
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - 654 654 
หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    
สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ 4 - 4 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

29. เคร่ืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้น) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 8 11 24 20 28 30 14 16 
ยโูร - - - - 10 10 - - 
ปอนดส์เตอร์ลิง - - - - 10 10 - - 
รูเปียอินโดนีเซีย - 1 - - - 1 - - 
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สกลุเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย ณ วนัท่ี  

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 30.84 30.11 
ยโูร 34.64 33.68 
ปอนดส์เตอร์ลิง 37.93 39.44 
รูเปียอินโดนีเซีย 0.0022 0.0021 

ยอดคงเหลือของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียงทางดา้นอตัราแลกเปล่ียน
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

สกลุเงิน จ านวนเงิน อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา ครบก าหนดตามสญัญา 
 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้    
เหรียญสหรัฐอเมริกา 4.5 31.00 - 32.93 14 ตุลาคม 2563 - 21 ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัไม่มียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า              
เพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

 นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัมีความเส่ียงจากการท่ีมีเงินลงทุนในบริษทัย่อยในต่างประเทศ ซ่ึงกลุ่มบริษทั
ไม่ไดท้  าสัญญาป้องกนัความเส่ียงไว ้

30. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 


