








บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2561 2560

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5 231,931,655      250,043,679      
เงินลงทนุชัว่คราว 2,743,037          2,706,199          
ลูกหน้ีการคา้ 4, 6 385,411,742      370,337,441      
ลูกหน้ีอ่ืน 4, 7 14,616,200        10,757,528        
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอรับคืน 8 32,973,121        30,140,058        
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลรอรับคืน 1,823,286          1,372,922          
สินคา้คงเหลือ 9 555,823,960      529,886,162      
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,225,323,001 1,195,243,989 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 1,082,060,144 1,140,733,197 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 20,288,012 15,805,920 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 724,392             -
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,103,072,548 1,156,539,117 

รวมสินทรัพย์ 2,328,395,549 2,351,783,106 

31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560

หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 12 317,900,599 120,369,089 
เจา้หน้ีการคา้ 4, 13 468,035,011 388,277,891 
เจา้หน้ีอ่ืน 4, 14 67,000,359 48,860,300 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 8,790,000 46,440,000 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 861,725,969 603,947,280 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12 - 8,790,000 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 12, 15 157,574,161 154,556,520 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 16 20,091,235 16,750,762 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 177,665,396 180,097,282 

รวมหนีสิ้น 1,039,391,365 784,044,562 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทนุเรือนหุน้ 17
ทนุจดทะเบียน 446,820,232 446,820,232 
ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 418,498,500      418,498,500      

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 17 1,240,732,458   1,240,732,458   
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม
จดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 18 30,000,000        30,000,000        

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทนุสะสม) (411,406,533)    (132,672,173)    
สิทธิแปลงสภาพของหุน้กู้ 15 11,179,759        11,179,759        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,289,004,184 1,567,738,544 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,328,395,549 2,351,783,106 

31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2561 2560

รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 19, 26 2,116,296,872 2,153,664,504 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 10,340,938 52,496,089 

รายไดอ่ื้น 6,582,488 2,995,731 

รวมรายได้ 2,133,220,298 2,209,156,324 

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทนุขาย 9 2,175,702,445 2,197,166,528 

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 20 57,625,834 62,405,268 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 21 154,891,090 156,341,941 

ตน้ทนุทางการเงิน 24 26,322,262 35,976,738 

รวมค่าใช้จ่าย 2,414,541,631 2,451,890,475 

ขาดทุนก่อนรายได้ภาษเีงินได้ (281,321,333) (242,734,151)

รายไดภ้าษีเงินได้ 25 (4,103,068) (2,697,230)

ขาดทุนส าหรับปี (277,218,265) (240,036,921)

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทนุ

ขาดทนุจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ 16 (1,895,119)        -

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

  ไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 25 379,024            -

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี - สุทธิจากภาษเีงินได้ (1,516,095)        -

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (278,734,360) (240,036,921)

ขาดทุนต่อหุ้น
ขาดทนุต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 27 (0.66) (0.77)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สิทธิแปลงสภาพ รวมส่วนของ
ช าระแลว้ มูลคา่หุ้นสามญั ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของหุ้นกู้ ผูถื้อหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 247,158,241    543,298,538    30,000,000      107,364,748    30,033,058            957,854,585        

รายการกบัผู้ถอืหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น

เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
  เพ่ิมหุ้นสามญั 17 123,579,120    477,015,403    - - - 600,594,523        
  การแปลงสภาพของหุ้นกูเ้ป็นหุ้นสามญั 15, 17 47,761,139      220,418,517    - - (18,853,299)           249,326,357        
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรร 171,340,259    697,433,920    - - (18,853,299)           849,920,880        

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี

ขาดทุน - - - (240,036,921) - (240,036,921)       
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน - - - - - -

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี - - - (240,036,921)   - (240,036,921)       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 418,498,500    1,240,732,458 30,000,000      (132,672,173)   11,179,759            1,567,738,544     

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สิทธิแปลงสภาพ รวมส่วนของ
ช าระแลว้ มูลคา่หุ้นสามญั ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของหุ้นกู้ ผูถื้อหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 418,498,500    1,240,732,458 30,000,000      (132,672,173)   11,179,759            1,567,738,544     

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี

ขาดทุน - - - (277,218,265) - (277,218,265)       
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน - - - (1,516,095)       - (1,516,095)           

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี - - - (278,734,360)   - (278,734,360)       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 418,498,500    1,240,732,458 30,000,000      (411,406,533)   11,179,759            1,289,004,184     

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ดราโก้ พซีีบี จ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ขาดทุนส าหรับปี (277,218,265)    (240,036,921)    
ปรับรายการท่ีกระทบขาดทุนเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
รายไดภ้าษีเงินได้ (4,103,067)        (2,697,230)        
ตน้ทุนทางการเงิน 26,322,262        35,976,738        
ค่าเส่ือมราคา 168,788,638      154,526,809      
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (3,786,578)        1,847,354          
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 22,154,539        10,903,858        
(กลบัรายการ) หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (120,000)           4,364,128          
ตดัจ าหน่ายภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย - 738,184             
ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (4)                      (92,804)             
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,795,354          1,758,314          
ดอกเบ้ียรับ (729,143)           (737,860)           

(66,896,264)      (33,449,430)      
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (16,313,905)      3,382,246          
ลูกหน้ีอ่ืน (6,789,696)        (18,164,443)      
สินคา้คงเหลือ (48,092,338)      (30,092,431)      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (724,392)           143,514             
เจา้หน้ีการคา้ 80,576,072        (126,025,690)    
เจา้หน้ีอ่ืน 10,759,051        (10,332,068)      
กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในการด าเนินงาน (47,481,472)      (214,538,302)    
จ่ายประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (350,000)           (369,000)           
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (450,363)           (182,182)           
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด าเนินงาน (48,281,835)      (215,089,484)    

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ดราโก้ พซีีบี จ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 186,916         110,000         
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (99,459,734)   (166,101,534) 
ดอกเบ้ียรับ 767,235         737,662         
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (98,505,583)      (165,253,872)    

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (26,412,883)      (37,956,598)      
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั - 600,594,523      
เงินสดรับจากเงินกูย้มื 874,895,508      777,955,407      
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มื (719,785,858)    (813,300,463)    
เงินสดจ่ายช าระคืนหุ้นกูแ้ปลงสภาพ - (8,884,253)        
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงิน 128,696,767      518,408,616      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ
   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน (18,090,651)      138,065,260      
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (21,373)             918,187             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (18,112,024)      138,983,447      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 250,043,679      111,060,232      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 5 231,931,655      250,043,679      

-                    -                    

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ดราโก้ พซีีบี จ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด

2561 2560

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายละเอียดประกอบการซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างปี มีดังนี้

รวมซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 110,302,496      139,121,093      
บวก จ่ายช าระเจา้หน้ีค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีซ้ือปีก่อน 8,338,617          35,319,058        
หัก  เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (19,181,379)      (8,338,617)        
ซื้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ที่ช าระด้วยเงินสดสุทธิ 99,459,734        166,101,534      

(บาท)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ดราโก้ พซีีบี จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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หมายเหตุ สารบัญ 
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6  ลูกหน้ีการคา้ 
7  ลูกหน้ีอ่ืน 
8  ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอรับคืน 
9  สินคา้คงเหลือ 
10  ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  
11  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
12  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
13  เจา้หน้ีการคา้ 
14  เจา้หน้ีอ่ืน 
15  หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
16  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 

17  ทุนเรือนหุน้ 

18  ส ารอง 
19  ส่วนงานด าเนินงาน 
20  ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 
21  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
22  ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 

23  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
24  ตน้ทุนทางการเงิน 

25  รายไดภ้าษีเงินได ้
26  สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
27  ขาดทุนต่อหุน้ 
28  เคร่ืองมือทางการเงิน 

29  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
30  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2562 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั ดราโก ้พีซีบี จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู่
เลขท่ี 152 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท ์อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 
 

บริษทัไดข้อเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
และไดด้ าเนินการตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยจึงสั่งเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตั้งแต่วนัท่ี 21 มิถุนายน 
2560 เป็นตน้ไป ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 Chin-Poon Industrial Co., Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 99.59 ของบริษทั (2560: 
ถือหุ้นร้อยละ 99.59) 
 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายแผ่นวงจรพิมพ ์(PCB) ส าหรับผลิตหรือประกอบผลิตภณัฑ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 
 

2 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ   
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2561 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุง
ใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของบริษทัในบางเร่ือง ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน 
 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งต้น ยงัมีมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุงและออกใหม่ ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัในปัจจุบนั และบริษทัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวในการจดัท างบการเงินก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุง
ใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 30 
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(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า  
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี 
 

รายการ เกณฑ์การวัดมลูค่า 
ตราสารอนุพนัธ์ มลูค่ายติุธรรม 
หน้ีสินผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามผลประโยชน์ท่ี

ก าหนดไว ้ซ่ึงไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ฎ) 
 

(ค) สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 
 

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

(1) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเกี่ยวกบัข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการที่ส าคญั ซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมี
นัยส าคญัท่ีเป็นเหตุให้ตอ้งมีการปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพท์และหน้ีสินภายในบญัชีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุขอ้ 10 การทดสอบการด้อย ค่ า : เก่ี ยวกับการใช้ข้อสมมติ ท่ีส าคัญ ในการ 
  ประมาณมลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน และ 

หมายเหตุขอ้ 16 การวดัมลูค่าภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว:้ 
   เก่ียวกบัขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 



บริษัท ดราโก้ พซีีบี จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 15 

การวัดมลูค่ายติุธรรม  
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัหลายขอ้ก าหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 

บริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกับการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผู ้
ประเมินมูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนัยส าคัญ รวมถึงการวดัมูลค่า
ยติุธรรมระดบั 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 
 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา 
กลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึง
การจดัล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่าง
เหมาะสม  
 

เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน บริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท า
ไดมู้ลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมิน
มลูค่า ดงัน้ี  
 

 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) 
ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มลูระดบั 1 

 ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ี
ไม่สามารถสงัเกตได)้ 
 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมท่ีแตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบั
ชั้นของมลูค่ายติุธรรมของขอ้มลูท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมลูค่ายติุธรรมโดยรวม 

 

บริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 
 

ขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสมมติฐานท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดงัต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุขอ้ 28 เคร่ืองมือทางการเงิน 
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การใช้เกณฑ์ในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
 

ตามท่ีอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 ฝ่ายบริหารไดเ้จรจากบัธนาคารแห่งหน่ึง เน่ืองจากบริษทั
ไม่สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงินในปี 2561 ธนาคารจึงไดอ้อกจดหมายผ่อนปรนการผิดเง่ือนไขทางการ
เงินภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมในเดือนธนัวาคม 2561 และตกลงผ่อนปรนขอ้ก าหนดเง่ือนไขดงักล่าวในปี 2561 
ใหแ้ก่บริษทั ทั้งน้ี ภายหลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัจะตอ้งไม่ก่อขอ้ผกูพนั หน้ี หรือภาระใด ๆ โดยการ
กู้ยืมจากหรือค ้ าประกันบุคคลใด ๆ จนท าให้อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษัทและ
อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีผิดจากเง่ือนไขตามสัญญา ผูบ้ริหารเช่ือว่าบริษทัมีเงินทุนหมุนเวียน
และแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอต่อการช าระหน้ีสินทางการเงิน เป็นเหตุใหไ้ม่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั
ในการด าเนินธุรกิจ และความเส่ียงท่ีกิจการจะไม่สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงินใหม่อยู่ในระดบัต ่า 
ดงันั้นบริษทัจะสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองส าหรับอนาคตอนัใกล ้
 

3 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ     
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

(ก) เงนิตราต่างประเทศ  
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินบาท ท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั โดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 

(ข) ตราสารอนพุันธ์    
 

ตราสารอนุพันธ์ได้ถูกน ามาใช้เพ่ือจัดการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศท่ีเกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมจดัหาเงิน และกิจกรรมลงทุน ตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือคา้ 
อยา่งไรกต็าม ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการก าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงถือเป็นรายการเพ่ือคา้ 
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ตราสารอนุพนัธ์จะถูกบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการท ารายการดงักล่าวบนัทึก
ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน การวดัมูลค่าใหม่ภายหลงัการบนัทึกคร้ังแรกใชมู้ลค่ายุติธรรม ก าไรหรือขาดทุน
จากการวดัมลูค่าใหม่ใหเ้ป็นมลูค่ายติุธรรมบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 

หากมีราคาตลาด มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของสัญญา
ล่วงหน้า ณ วนัท่ีรายงาน ในกรณีท่ีไม่มีราคาตลาด ให้ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่าง
ราคาล่วงหนา้ตามสัญญา กบัราคาล่วงหนา้ของสัญญาปัจจุบนั ณ วนัท่ีรายงานท่ีครบก าหนดในวนัเดียวกนั โดยใช้
อตัราดอกเบ้ียประเภทท่ีใชก้บัธุรกรรมการเงินท่ีปลอดความเส่ียง 
 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ
เรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 
 

(ง) ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอื่น 
 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
 

 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีใน
อนาคตของลกูคา้ ลกูหน้ีจะถกูตดัจ าหน่ายจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

(จ) สินค้าคงเหลือ 
 

 สินคา้คงเหลือวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหรือมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 

 ตน้ทุนของสินค้าค านวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อนส าหรับวตัถุดิบ และวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักส าหรับสินค้า
ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิต ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือให้
สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้
รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ  
 

 มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย 
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(ฉ) ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
 

การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ซ่ึงไม่สามารถท างาน
ไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟแวร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการใหป้ระโยชนไ์ม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมลูค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวดัมลูค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตาม
บญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือ
เกิดข้ึน 
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ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมลูค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี 
 

อาคารและส่ิงปลกูสร้างอ่ืน  20   ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3 - 15  ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 3 - 10  ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 

บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน และสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 
  

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างนอ้ยท่ีสุดทุกส้ิน
 รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ช) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณี
ท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมลูค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมลูค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงิน
สดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการ
ประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีการดอ้ยค่าในเวลา
ต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
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การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมลูค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ี
ออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถกูกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมลูค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมี
การบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

 

(ซ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในราคาทุน 
 

(ฌ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ญ) หุ้นกู้แปลงสภาพ 
 

หุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นสกุลเงินบาท ท่ีสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัตามสิทธิของผูถื้อหุน้กู ้เม่ือจ านวนหุ้นท่ีจะ
ออกใหแ้ก่ผูถื้อมีก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนและไม่ผนัผวนตามการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 
 

องคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของในหุน้กูแ้ปลงสภาพจะรับรู้มลูค่าเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสิทธิในการแปลง
สภาพเป็นหุ้นสามญั องคป์ระกอบของหน้ีสินจะรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกดว้ยผลแตกต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหุน้กู้
แปลงสภาพทั้งส้ินกบัมลูค่ายุติธรรมขององคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของ ตน้ทุนการท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง
ในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพจะถูกปันส่วนไปยงัตน้ทุนเร่ิมแรกตามสัดส่วนขององค์ประกอบของหน้ีสินและ
องคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของ 
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ภายหลงัการรับรู้มูลค่าเร่ิมแรก องค์ประกอบของหน้ีสินท่ีอยู่ในหุ้นกูแ้ปลงสภาพจะวดัมูลค่าโดยใช้วิธีทุนตัด
จ าหน่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง องคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของในหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไม่มีการวดัมลูค่าใหม่ 
 

ดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้ีสินทางการเงินรับรู้ในก าไรขาดทุน เม่ือมีการแปลงสภาพ หน้ีสินทางการเงินจะถูกจดั
ประเภทในส่วนของเจา้ของและไม่มีการรับรู้ก าไรหรือขาดทุน 
 

(ฎ) ผลประโยชน์ของพนักงาน   
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 

 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 

ภาระผกูพนัสุทธิของบริษทัจากโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการ
ประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมลูค่าปัจจุบนั 
 

การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้  
 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที บริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสิน
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี โดย
ค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่าย
ช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก าไร
หรือขาดทุน 
 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
บริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน 
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ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  
 

ภาระผูกพนัสุทธิของบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการ
ท างานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อน ๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีได้คิดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมูลค่า
ปัจจุบนั การวดัมลูค่าใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานท่ีจะต้องจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 

(ฏ) ประมาณการหน้ีสิน  
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือช าระภาระผูกพนัหน้ีสินดงักล่าว 
ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อน
ค านึงถึงภาษีเงินได ้เพ่ือใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมี
ต่อหน้ีสิน   

 

(ฐ) รายได้ 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดตามปริมาณ 
 

การขายสินค้า 
 

รายไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไป
ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่
แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของ
จ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 
 

ดอกเบีย้รับและรายได้อ่ืน 
 

ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้นบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   
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(ฑ) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน  ยกเวน้ใน
กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพ่ือขาย 
 

(ฒ) สัญญาเช่าด าเนินงาน  
 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บตามสญัญาเช่า จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญาตลอดอายสุญัญาเช่า 
 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ
การยืนยนัการปรับค่าเช่า 
 

(ณ) ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้
ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผู ้
ถือหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบั
รายการในปีก่อน ๆ 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีบริษทัคาด
วา่จะไดรั้บผลประโยชนจ์ากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
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ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บริษทัตอ้งค านึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าใหจ้ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ บริษทั 
เช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก
หลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการ
ประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ ๆ
อาจจะท าใหบ้ริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลงใน
ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึงการ
กลบัรายการผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของบริษทัแลว้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้ง
จ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์
ทางภาษีจะมีโอกาสถกูใชจ้ริง 
 

(ด) ก าไรต่อหุ้น  
 

บริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับหุ้นสามญั ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดย
การหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกจ าหน่าย
ระหว่างปี ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัท่ีปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้น
สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่าย และผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุน้สามญัปรับลดทั้งหมด  
 

(ต) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่ง
สมเหตุสมผล 
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4 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทั
มีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการ
ในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีบริษทัมีการควบคุมเดียวกนัหรือมีอิทธิพล
อยา่งมีสาระส าคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ส าหรับความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

 ประเทศที่จดัตั้ง  
ช่ือกจิการ /สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

   
Chin-Poon Industrial Co., Ltd. ประเทศไตห้วนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ร้อยละ 99.59 
Chin-Poon (Changshu) Electronics Co., Ltd. ประเทศจีน เป็นกิจการของผูถื้อหุน้รายใหญ่รายเดียวกนั 
Chin-Poon Holdings Cayman Ltd. หมู่เกาะเคยแ์มน เป็นกิจการของผูถื้อหุน้รายใหญ่รายเดียวกนั 
Chin-Poon Japan Co., Ltd. ประเทศญ่ีปุ่น เป็นกิจการของผูถื้อหุน้รายใหญ่รายเดียวกนั 
Vega International Enterprise Co., Ltd. 
 

หมู่เกาะบริติช
เวอร์จิน 

เป็นกิจการของผูถื้อหุน้รายใหญ่รายเดียวกนั 
 

บริษทั วิปเทล จ ากดั ประเทศไทย เป็นกิจการท่ีมีผูบ้ริหารร่วมกนั 
ผูบ้ริหารส าคญั สญัชาติไทยและ

ไตห้วนั 
บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการ
วางแผน สัง่การและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 
รวมถึงกรรมการของบริษทั (ไม่วา่จะท า
หนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ  นโยบายการก าหนดราคา  
  
ขายสินคา้ ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือสินคา้ ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงราคาตลาด 
ซ้ือเคร่ืองจกัร ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงราคาตลาด 
ค่าความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค 1,200,000 บาทต่อปี 
ค่าบริการจดัการและใหค้ าปรึกษา 600,000 บาทต่อปี 
ดอกเบ้ียจ่าย ร้อยละ 5.19 ต่อปี 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี    
 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  2560 
 (พันบาท) 
กจิการที่เกีย่วข้อง    
ขายสินคา้ 326,065  384,220 
ซ้ือสินคา้ 122,534  167,028 
ซ้ือเคร่ืองจกัร 11,830  - 
ค่าความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค 8,982  8,818 
ค่าบริการจดัการและใหค้ าปรึกษา -  780 
ดอกเบ้ียจ่าย -  6,904 
    
ผู้บริหารส าคัญ    
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั    

ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 19,074  20,162 
ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้ง 1,913  1,407 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 23  26 
รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 21,010  21,595 

    
ดอกเบ้ียจ่าย 55  55 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 2561  2560 
 (พันบาท) 
ลกูหน้ีการค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั    
Chin-Poon Industrial Co., Ltd. 40,468  42,538 
Chin-Poon Holdings Cayman Ltd. 8,687  3,324 
Chin-Poon (Changshu) Eletronics Co., Ltd. 5,358  1,451 
Chin-Poon Japan Co., Ltd. -  40 
รวม 54,513  47,353 
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 2561  2560 
 (พันบาท) 
ลกูหน้ีอื่น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั    
Chin-Poon Industrial Co., Ltd. 404  - 
รวม 404  - 
    
เจ้าหนี้การค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั    
Chin-Poon (Changshu) Eletronics Co., Ltd. 66,833  29,670 
Chin-Poon Industrial Co., Ltd. 24,527  22,384 
รวม 91,360  52,054 
    
เจ้าหนี้อื่น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั    
Chin-Poon Industrial Co., Ltd. 16,933  434 
ผูบ้ริหารส าคญั 28  28 
บริษทั วิปเทล จ ากดั -  32 
รวม 16,961  494 

 

สัญญาส าคัญที่ท ากบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

สัญญาการบริการความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคกบับริษทั Chin-Poon Industrial Co., Ltd. ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
โดยคู่สัญญาจะใหข้อ้มูลทางดา้นเทคนิคเพ่ือพฒันาการออกแบบและการผลิตผลิตภณัฑ์แก่บริษทั ในการน้ี บริษทัมี
ภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมซ่ึงค านวณยอดต่อปีจากตน้ทุนของเจา้หนา้ท่ีและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2541 และจะ
ยกเลิกก็ต่อเม่ือกิจการใดกิจการหน่ึงแจง้ความจ านงท่ีจะไม่ต่ออายุสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้อย่างนอ้ย 2 
เดือน 
 

สัญญาบริการจัดการและให้ค าปรึกษา 
 

บริษทัไดท้ าสญัญาบริการจดัการและใหค้ าปรึกษากบับริษทั วิปเทล จ ากดั ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยคู่สญัญาจะ
ให้บริการเก่ียวกบัการจดัการและให้ค าปรึกษาตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาแก่บริษทั ในการน้ี บริษทัมีภาระผูกพนัท่ี
จะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียม ซ่ึงค านวณยอดต่อปีตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2541 
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และจะยกเลิกกต่็อเม่ือกิจการใดกิจการหน่ึงแจง้ความจ านงท่ีจะไม่ต่ออายสุัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 
45 วนั 

 

5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 2561  2560 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 276  233 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 63  38 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 227,475  243,904 
เงินฝากประจ า 2,408  2,478 
เช็คเดินทาง 1,710  3,391 
รวม 231,932  250,044 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.80 ถึงร้อยละ 1.00 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.80 ถึงร้อย
ละ 0.88 ต่อปี) 
 

6 ลูกหนีก้ารค้า 
 

 หมายเหตุ 2561  2560 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 54,513  47,353 
กิจการอ่ืน  335,143  327,348 
รวม  389,656  374,701 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (4,244)  (4,364) 
สุทธิ  385,412  370,337 

     
(กลบัรายการ) หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับปี  (120)  4,364 
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การวิเคราะห์อายขุองลกูหน้ีการคา้มีดงัน้ี 
 

  2561  2560 
  (พันบาท) 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  54,513  45,554 
เกินก าหนดช าระ :     

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  -  1,760 
3 - 6 เดือน  -  39 

  54,513  47,353 

     
กจิการอืน่     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  264,324  267,824 
เกินก าหนดช าระ :     

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  64,980  52,597 
3 - 6 เดือน  865  2,966 
6 - 12 เดือน  730  3,922 
มากกวา่ 12  เดือน  4,244  39 

  355,143  327,348 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (4,244)  (4,364) 

  330,899  322,984 

     

สุทธิ  385,412  370,337 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลกูคา้ของบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 135 วนั 
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7 ลูกหนีอ้ืน่ 
 

 หมายเหตุ 2561  2560 
  (พันบาท) 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั 4 404  - 
     
กจิการอืน่     
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  9,486  6,813 
อ่ืน ๆ  4,726  3,945 
  14,212  10,758 
     
รวม  14,616  10,758 

 

8 ภาษมูีลค่าเพิม่รอเรียกคืน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ภาษีมลูค่าเพ่ิมรอเรียกคืนไดแ้ก่ ยอดคงเหลือสะสมของภาษีมูลค่าเพ่ิม ซ่ึงบริษทั
ไดย้ื่นขอคืนจากกรมสรรพากร โดยในขณะน้ียงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณา และผลการพิจารณายงัไม่เป็นท่ีส้ินสุด ยอด
ท่ีบริษทัจะไดรั้บคืนจริงจึงอาจแตกต่างจากท่ีบนัทึกไว ้

 



บริษัท ดราโก้ พซีีบี จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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9 สินค้าคงเหลอื  
 

 2561  2560 
 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 202,899  186,161 
สินคา้ระหวา่งผลิต 134,272  130,443 
วตัถุดิบ 170,766  169,251 
วสัดุโรงงานและอะไหล่ 70,339  59,115 
สินคา้ระหวา่งทาง 45,565  30,778 
รวม 623,841  575,748 
หัก   ค่าเผื่อมลูค่าสินคา้ลดลง (68,017)  (45,862) 
สุทธิ 555,824  529,886 

    
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย    
- ตน้ทุน 2,153,547  2,186,263 
- การปรับลดมลูค่าเป็นมลูค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 22,155  10,904 

รวมสุทธิ 2,175,702  2,197,167 



บริษัท ดราโก้ พซีีบี จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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10 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  
 

 ท่ีดิน  
อาคาและส่ิง
ปลกูสร้างอ่ืน  

เคร่ืองจกัรและ 
อุปกรณ์  

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหวา่ง 

ก่อสร้างและ
ติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 
ราคาทุน              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 82,555  354,204  1,136,547  225,683  11,161  49,004  1,859,154 
เพ่ิมข้ึน -  -  36,809  2,043  1,215  99,047  139,114 
โอน -  -  127,426  18,857  -  (146,283)  - 
จ าหน่าย -  -  -  -  (720)  -  (720) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ              
   1 มกราคม 2561 82,555  354,204  1,300,782  246,583  11,656  1,768  1,997,548 
เพ่ิมข้ึน -  -  8,674  338  -  101,292  110,304 
โอน -  -  63,702  2,873  1,607  (68,182)  - 
จ าหน่าย -  -  (153,801)  -  -  -  (153,801) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 82,555  354,204  1,219,357  249,794  13,263  34,878  1,954,051 

              
              



บริษัท ดราโก้ พซีีบี จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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 ท่ีดิน  
อาคาและส่ิง
ปลกูสร้างอ่ืน  

เคร่ืองจกัรและ 
อุปกรณ์  

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหวา่ง 

ก่อสร้างและ
ติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคา              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 -  144,350  453,047  81,957  7,515  -  686,869 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  15,718  96,434  41,159  1,216  -  154,527 
จ าหน่าย -  -  -  -  (704)  -  (704) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ              
   1 มกราคม 2561 -  160,068  549,481  123,116  8,027  -  840,692 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  15,702  115,311  36,782  994  -  168,789 
จ าหน่าย -  -  (153,570)  -  -  -  (153,570) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 -  175,770  511,222  159,898  9,021  -  855,911 
              
              
              
              
  
              



บริษัท ดราโก้ พซีีบี จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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 ท่ีดิน  
อาคาและส่ิง
ปลกูสร้างอ่ืน  

เคร่ืองจกัรและ 
อุปกรณ์  

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหวา่ง 

ก่อสร้างและ
ติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 
ขาดทุนจากการด้อยค่า              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 -  4,000  10,720  1,265  144  -  16,129 
จ าหน่าย -  -  -  -  (6)  -  (6) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ              
   1 มกราคม 2561 -  4,000  10,720  1,265  138  -  16,123 
จ าหน่าย -  -  (43)  -  -  -  (43) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 -  4,000  10,677  1,265  138  -  16,080 

              
มูลค่าสุทธิทางบัญชี              
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560   82,555  190,136  740,581  122,202  3,491  1,768  1,140,733 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 82,555  174,434  697,458  88,631  4,104  34,878  1,082,060 
 

ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวน 264.59 
ลา้นบาท (2560: 369.29 ล้านบาท) 



บริษัท ดราโก้ พซีีบี จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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การค า้ประกัน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัมูลค่าตามบญัชีจ านวน 203.18 ลา้นบาท ไดน้ าไปใช้
เพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (2560: 239.71 ล้านบาท) (ดูหมายเหตุขอ้ 12) 

 

ขาดทุนจากการด้อยค่า 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัประกอบดว้ยโรงงานสองแห่ง ท่ีพิจารณาว่าเป็นหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด 
เงินสดหน่วยเดียวกนั ซ่ึงโรงงานแรกผลิตสินคา้ประเภท single sided PCB และ double sided PCB และโรงงานท่ี
สองผลิตสินคา้ประเภท multiple-layer PCB (เร่ิมการผลิตในระหว่างปี 2559) เน่ืองจากความตอ้งการในผลิตภณัฑ์
ของบริษทัลดลง บริษทัจึงไดท้ าประเมินมลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยน้ี์เป็นมูลค่าจากการใช ้ซ่ึงวดัมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดใน
อนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการด าเนินงานต่อเน่ืองของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด ซ่ึงมูลค่าตามบญัชีของ
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 999.0 ลา้นบาท ต ่ากว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
คืน อยา่งไรกต็าม บริษทัตดัสินใจท่ีจะไม่กลบัรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจ านวน 16.1 ลา้นบาท ท่ีมีการ
ประเมินในปี 2558 

 

ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการประมาณการมลูค่าจากการใชมี้ดงัน้ี 
 

   2561  2560 
   (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด   10.68  9.71 
อตัราการเติบโตในระยะยาว   1.50  1.50 

 

อตัราคิดลดท่ีใชเ้ป็นอตัราโดยประมาณหลงัหักภาษีเงินไดท่ี้อา้งอิงอตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของเงินทุนของธุรกิจ
และความสามารถในการก่อหน้ีสิน  

 

กระแสเงินสดส าหรับระยะเวลา 5 ปี ไดน้ ามาคิดลดกระแสเงินสด โดยใชอ้ตัราการเติบโตในระยะยาวท่ีก าหนดโดย
อา้งอิงอตัราผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ท่ีหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดด าเนินกิจการอยู ่
 



บริษัท ดราโก้ พซีีบี จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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11 ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี   
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 ณ วนัที่ 

1 มกราคม 
2561  

 
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

 
ก าไร (ขาดทุน)
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2561 
 (ดูหมายเหตุขอ้ 25) 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ลกูหน้ีการคา้ 873  (24)  -  849 
สินคา้คงเหลือ   9,172  4,431  -  13,603 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,213  (395)  -  1,818 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ 
  ผลประโยชนพ์นกังาน 

 
3,548 

  
91 

  
379 

  
4,018 

รวม 15,806  4,103  379  20,288 
 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 ณ วนัที่ 

1 มกราคม 
2560  

 
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

 
ก าไร (ขาดทุน)
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2560 
 (ดูหมายเหตุขอ้ 25) 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ลกูหน้ีการคา้ -  873  -  873 
สินคา้คงเหลือ   6,992  2,180  -  9,172 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,691  (478)  -  2,213 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ 
  ผลประโยชนพ์นกังาน 

 
3,270 

  
278 

  
- 

  
3,548 

อ่ืน ๆ 156  (156)  -  - 
รวม 13,109  2,697  -  15,806 

 



บริษัท ดราโก้ พซีีบี จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ เกิดจากรายการดงัต่อไปน้ี   
 

  2561  2560 
  (พันบาท) 

ขาดทุนทางภาษี  157,580  106,773 
รวม  157,580  106,773 

 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2562 - 2566 บริษทัยงัมิไดรั้บรู้ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตาม
กฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินไดปั้จจุบนัเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่
วา่บริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์างภาษีดงักล่าว   

 

12 หนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 
 

  2561  2560 
  (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน     
ทรัสรีซีทต ์- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  122,212  53,304 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  195,689  67,065 
เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ  317,901  120,369 

     

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถึง 
   ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 

  
8,790 

  
46,440 

รวมหนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ส่วนที่หมุนเวยีน  326,691  166,809 
     

ส่วนที่ไม่หมนุเวียน     
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  -  8,790 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ  157,574  154,557 

รวมหนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ส่วนที่ไม่หมุนเวยีน  157,574  163,347 
 



บริษัท ดราโก้ พซีีบี จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 
 

 2561  2560 
 (พันบาท) 
ครบก าหนดภายในหน่ึงปี 326,691  166,809 
ครบก าหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 157,574  163,347 
รวม 484,265  330,156 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยด์งัน้ี 
 

 2561  2560 
 (พันบาท) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 203,179  239,710 
รวม  203,179  239,710 

 

ทรัสรีซีทต์ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ทรัสรีซีทต์เกิดจากการน าเขา้วตัถุดิบและเคร่ืองจกัรจากต่างประเทศ เงินกูย้ืมดงักล่าวมี
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.25 ถึงร้อยละ 4.95 ต่อปี (2560: ร้อยละ 2.25 ถึง ร้อยละ 3.60 ต่อปี) ทรัสรีซีทตใ์ชท่ี้ดินและส่ิง
ปลกูสร้างของบริษทัเป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุ 10) 

 

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีตัว๋สัญญาใชเ้งินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง จ านวน 6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
หรือเทียบเท่ากบั 196 ลา้นบาท (2560: 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 67 ล้านบาท) ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ีย 
ร้อยละ 3.58 ถึงร้อยละ 4.95 ต่อปี (2560: ร้อยละ 2.98 ถึง ร้อยละ 3.36 ต่อปี) Chin-Poon Industrial Co., Ltd. ไดอ้อก 
letter of support ใหแ้ก่สถาบนัการเงินส าหรับวงเงินสินเช่ือดงักล่าว 
 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 

เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2557 บริษทัไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง เพ่ือใชส้ าหรับก่อสร้าง
โรงงาน และซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของบริษทั โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.50 ต่อปีในปีท่ีหน่ึง และอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 1.50 ต่อปีในปีถดัไป โดยบริษทัไดมี้การเบิกเงินกูย้ืมงวดแรกในเดือนกรกฎาคม 2557 เป็น
จ านวนเงิน 70 ลา้นบาท และเบิกเงินกูย้ืมงวดท่ีสองในเดือนธันวาคม 2558 เป็นจ านวนเงิน 23 ลา้นบาท เงินกู้ยืม
ดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือนรวม 48 งวด งวดละ 2.2 ลา้นบาท บริษทัเร่ิมช าระงวดแรกในเดือนสิงหาคม 
2558 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยอดคงเหลือของเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวเท่ากบั 0.6 ลา้นบาท (2560: 27.0 ล้านบาท) 
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วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2558 บริษทัไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง เพ่ือใชส้ าหรับก่อสร้าง
โรงงาน และซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของบริษทั โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.50 ต่อปีในปีท่ีหน่ึง และอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 1.50 ต่อปีในปีถดัไป โดยบริษทัไดมี้การเบิกเงินกูย้ืมในเดือนพฤษภาคม 2558 เป็นจ านวน
เงิน 80 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือนรวม 48 งวด งวดละ 1.67 ลา้นบาท บริษทัเร่ิมช าระ
งวดแรกในเดือนกรกฎาคม 2558 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงเหลือของเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวเท่ากบั 8.2 
ลา้นบาท (2560: 28.2 ล้านบาท) 

 

ภายใตเ้ง่ือนไขสัญญาเงินกูย้ืมขา้งตน้ บริษทัจะตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนด โดยบริษทัตอ้งรักษาสัดส่วน
หน้ีสินต่อทุน ความสามารถในการช าระ และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ตามท่ีสถาบนัการเงินก าหนด เงินกูย้ืมดงักล่าวใชท่ี้ดิน
และส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และจะมีข้ึนในอนาคตของบริษทัเป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 10) และบริษทัไดใ้ห้
ค ารับรองแก่สถาบนัการเงินวา่จะไม่ก่อหลกัประกนัเพ่ิมเติมในท่ีดินและเคร่ืองจกัรท่ีระบุไวใ้นสญัญา  

 

เงื่อนไขการด ารงอัตราส่วนทางการเงินภายใต้สัญญาเงินกู้ยมื  
 

เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดรั้บการผ่อนปรนเง่ือนไขทางการเงินภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวในการด ารง
อตัราส่วนทางการเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ือวตัถุประสงค์ในการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์กบั
สถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเป็นจ านวน 173 ลา้นบาท โดยภายหลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัตอ้งด ารงอตัราส่วน
หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity ratio) ในเวลาใด ๆ ตลอดสัญญาต้องไม่เกิน 2 ต่อ 1 แต่ทั้ งน้ี
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity ratio) จะตอ้งไม่ต ่ากว่า 0 และด ารงสัดส่วนความสามารถ
ในการช าระหน้ี (Debt Service Coverage ratio) ไวใ้นอตัราส่วนไม่นอ้ยกว่า 1.5 เท่า โดยพิจารณาจากงบการเงินของ
บริษทั  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่เบิกใชจ้ านวน 133.7 ลา้นบาท (2560: 264.5 ล้านบาท) 
 



บริษัท ดราโก้ พซีีบี จ ากดั (มหาชน) 
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13 เจ้าหนีก้ารค้า 
 

 หมายเหตุ 2561  2560 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 91,360  52,054 
กิจการอ่ืน  376,675  336,224 
รวม  468,035  388,278 

 

14 เจ้าหนีอ้ืน่ 
 

 หมายเหตุ 2561  2560 
  (พันบาท) 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั 4 16,961  494 
     
กจิการอืน่     
ค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่าย  12,135  11,579 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย  7,988  6,804 
เจา้หน้ีอ่ืนค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร  7,590  8,403 
ค่าใชจ่้ายพนกังานคา้งจ่าย  6,024  4,746 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  1,103  4,212 
อ่ืน ๆ  15,199  12,622 
  50,039  48,366 
     
รวม  67,000  48,860 
 



บริษัท ดราโก้ พซีีบี จ ากดั (มหาชน) 
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15 หุ้นกู้แปลงสภาพ 
 

หุน้กูแ้ปลงสภาพไดอ้อกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2557 
 

ข้อมูลของหุ้นกู้แปลงสภาพมดีังต่อไปนี ้
 

ช่ือหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษทั ดราโก ้พีซีบี จ ากดั (มหาชน) คร้ัง
ท่ี 1/2557 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 

ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ บริษทั ดราโก ้พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทหุน้กู ้ หุน้กูแ้ปลงสภาพ ชนิดระบุช่ือผูถื้อ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้

สามญัท่ีออกใหม่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ และเป็นหุน้กู้
แปลงสภาพท่ีไม่มีประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้
แปลงสภาพ 

มลูค่ารวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ 600,000,000 บาท 
จ านวนหน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ 6,000,000 หน่วย 
มลูค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 100 บาท ต่อ 1 หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
อตัราดอกเบ้ียของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ร้อยละ 5.19 ต่อปี 
วนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ วนัท่ี 20 สิงหาคม 2557 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ วนัท่ี 19 สิงหาคม 2562  
วนัก าหนดช าระดอกเบ้ีย วนัท่ี 30 มิถุนายน และ 31 ธนัวาคม ของทุกปี ตลอดอายขุองหุน้

กูแ้ปลงสภาพและวนัท่ี 19 สิงหาคม 2562 ซ่ึงเป็นวนัท่ีหุน้กู้
แปลงสภาพหมดอาย ุโดยเร่ิมช าระดอกเบ้ีย ในวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 หรือวนัท าการถดัไปในกรณีท่ีวนัดงักล่าวมิใช่
วนัท าการ 

วนัแปลงสภาพ วนัท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถใชสิ้ทธิแปลงสภาพ เป็นหุน้
สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพได ้ตามอตัราการแปลง
สภาพท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงก าหนดไวปี้ละ 2 คร้ัง ในวนัท่ี 30 
มิถุนายน และ 31 ธนัวาคม ของทุกปี และวนัท่ี 19 สิงหาคม 
2562 ซ่ึงเป็นวนัท่ีหุน้กูแ้ปลงสภาพหมดอาย ุโดยเร่ิมแปลง
สภาพไดใ้นวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 หรือวนัท าการถดัไปใน
กรณีท่ีวนัดงักล่าวมิใช่วนัท าการ 

 

 

 



บริษัท ดราโก้ พซีีบี จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 42 

ราคาแปลงสภาพ 5.40 บาท ต่อ 1 หุน้สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
อตัราการแปลงสภาพ หุน้กูแ้ปลงสภาพจ านวน 1 หน่วย จะสามารถใชสิ้ทธิแปลง

สภาพเป็นหุน้สามญัไดเ้ท่ากบั 17.901852 หุน้ และจะช าระคืน
เป็นเงินสด 3.33 บาท 

นายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือผูท่ี้
ไดรั้บแต่งตั้งโดยชอบใหท้ าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหุน้กูแ้ทน 

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) หรือผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้ง โดย
ชอบใหท้ าหนา้ท่ีเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพแทน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุ้นกูซ่ึ้งมีมูลค่า 427.08 ลา้นบาท ท่ีราคา 
5.40 บาทต่อหุ้นกู้ และได้รับเงินสดคืนเป็นจ านวน 14.71 ล้านบาท การแปลงสภาพเกิดข้ึนในรอบระยะเวลา
ดงัต่อไปน้ี 
 

 
มลูค่าของหุน้กู้
ท่ีแปลงสภาพ 

 ไถ่ถอนเป็น
เงินสด 

 สุทธิ  จ านวนหุน้สามญั 

 (พันบาท)  (พันหุ้น) 
วนัท่ี 20 สิงหาคม 2557 ถึง 31 ธนัวาคม 2560 441,794  (14,712)  427,082  79,089 
จ านวนรวมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 441,794  (14,712)  427,082  79,089 
 

หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกโดยบริษทัจะรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกขององคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของดว้ยมลูค่ายุติธรรมของ
สิทธิแปลงสภาพของหุน้กู ้องคป์ระกอบของหน้ีสินจะรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกดว้ยผลแตกต่างระหวา่งมูลค่ายุติธรรมของ
หุ้นกูแ้ปลงสภาพทั้งส้ินกบัมูลค่ายุติธรรมขององคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของ ตน้ทุนการท ารายการท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพจะถูกปันส่วนไปยงัตน้ทุนเร่ิมแรกตามสัดส่วนขององค์ประกอบของหน้ีสิน
และองคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของ 
 



บริษัท ดราโก้ พซีีบี จ ากดั (มหาชน) 
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ภายหลงัการรับรู้มูลค่าเร่ิมแรก องค์ประกอบของหน้ีสินท่ีอยู่ในหุ้นกูแ้ปลงสภาพจะวดัมูลค่าโดยใช้วิธีทุนตัด
จ าหน่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง องคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของในหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไม่มีการวดัมลูค่าใหม่ 
 
 

 

 (พันบาท) 
มลูค่าจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 600,000 
ตน้ทุนทางตรง (4,480) 
เงนิสดรับสุทธิ 595,520 
มลูค่าท่ีจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของ (42,400) 
ดอกเบ้ียส่วนเพ่ิมถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 3,223 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 556,343 
ดอกเบ้ียส่วนเพ่ิมถึงวนัท่ี 14 มกราคม 2558 342 
การใชสิ้ทธิแปลงสภาพบางส่วน 1,750,000 หน่วย (162,367) 
ดอกเบ้ียส่วนเพ่ิมถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 6,294 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 400,612 
ดอกเบ้ียส่วนเพ่ิมถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 7,040 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 407,652 
ดอกเบ้ียส่วนเพ่ิมถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 3,674 
การใชสิ้ทธิแปลงสภาพบางส่วน 2,667,944 หน่วย (258,210) 
ดอกเบ้ียส่วนเพ่ิมถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 1,441 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 154,557 
ดอกเบ้ียส่วนเพ่ิมถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 3,017 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 157,574 
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16 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 

  2561  2560 
  (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ     
ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส าหรับ     
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  15,900  13,204 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน  4,191  3,547 
รวม  20,091  16,751 

     
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2561  2560 

  (พันบาท) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน     
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  1,284  1,222 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน  511  537 
รวม  1,795  1,759 

     
รับรู้ในก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่     
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในระหวา่งปี  1,895  - 
 

โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 
 

บริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความ
เส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 

  2561  2560 
  (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  16,751  15,361 
     
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน     
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  1,344  1,351 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั  451  408 

  1,795  1,759 
     
รับรู้ในก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่     
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  1,895  - 
  1,895  - 
     
ผลประโยชนจ่์าย  (350)  (369) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  20,091  16,751 

 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 
 

  2561  2560 
  (พันบาท) 

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์  654  - 
ขอ้สมมติทางการเงิน  338  - 
การปรับปรุงจากประสบการณ์  903  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  1,895  - 
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ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั) ไดแ้ก่ 
 

  2561  2560 
  (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด  2.21 - 2.47  1.30 - 2.57 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต     
- พนกังานรายเดือน  5  5 
- พนกังานรายวนั  3  3 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน     
- พนกังานรายเดือน  7 - 43  7 - 24 
- พนกังานรายวนั  6 - 73  6 - 39 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็น 31.39 ปี 
(2560: 29.69 ปี)  
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไป
ได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอ่ืน ๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันของ
โครงการผลประโยชนเ์ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 

  (พันบาท) 
  เพ่ิมข้ึน  ลดลง 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561     
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน     
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5)  (551)  974 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5)  805  (401) 
อตัรามรณะในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5)  (179)  186 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 10)  (922)  1,414 
     

ผลประโยชน์ระยะยาวอืน่     
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5)  (116)  123 
อตัรามรณะในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5)  (264)  264 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 10)  (209)  231 
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  (พันบาท) 
  เพ่ิมข้ึน  ลดลง 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560     
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน     
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.25)  (635)  683 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.25)  704  (661) 
อตัรามรณะในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.25)  (5)  5 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 10)  (1,064)  1,194 
     

ผลประโยชน์ระยะยาวอืน่     
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.25)  (94)  100 
อตัรามรณะในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.25)  (1)  1 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 10)  (237)  267 

 
เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดพิ้จารณาปรับปรุงร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานให้
นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจา้งท่ีถูกเลิกจา้งเพ่ิมเติม หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิ
ไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั บริษทัจะแกไ้ขโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังาน
ในงวดท่ีร่างปรับปรุงดงักล่าวถือเป็นกฎหมายและประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวจะ
ท าใหบ้ริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอายใุนงวดท่ีมีการแกไ้ขและรับรู้ตน้ทุนบริการ
ในอดีตในงบการเงินเพ่ิมข้ึนโดยประมาณจ านวน 4.6 ลา้นบาท 

 
17 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มลูค่าหุน้ 2561  2560 
 ต่อหุน้ จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 

 (บาท) (พันหุ้น/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน         
ณ วนัที่ 1 มกราคม         
-  หุน้สามญั 1 446,820  446,820  323,241  323,241 
ออกหุน้ใหม่ 1 -  -  123,579  123,579 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม         
-  หุ้นสามญั 1 446,820  446,820  446,820  446,820 
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 มลูค่าหุน้ 2561  2560 
 ต่อหุน้ จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 

หุ้นที่ออกและช าระแล้ว         
ณ วนัที่ 1 มกราคม         
-  หุน้สามญั 1 418,498  418,498  247,158  247,158 
ออกหุน้ใหม่ 1 -  -  171,340  171,340 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม         
-  หุ้นสามญั 1 418,498  418,498  418,498  418,498 

 
ผูถื้อหุน้สามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึง
เสียงต่อหน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั   
 
การออกหุ้นสามัญ 
 
เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 Chin-Poon Industrial Co., Ltd. ไดใ้ช้สิทธิในการแปลงหุ้นกูแ้ปลงสภาพจ านวน 2.67
ลา้นหน่วย โดยแปลงเป็นหุน้สามญัจ านวน 47.76 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท บริษทัจดทะเบียนเพ่ิมทุนดงักล่าวกบั
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 
 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2560 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 123.58 
ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท บริษทัจดทะเบียนเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2560  
 
ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น  
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกวา่
มลูค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมลูค่าหุน้”) ส่วนเกินมลูค่าหุน้น้ี
จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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18 ส ารอง 
 

ส ารองประกอบดว้ย 
 

การจดัสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 
 

ส ารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจดัสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ 
 

ส ารองส าหรับสิทธิแปลงสภาพของหุ้นกูป้ระกอบดว้ยจ านวนท่ีปันส่วนไปยงัองค์ประกอบของส่วนของเจา้ของ
ส าหรับหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกโดยบริษทัเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2557 (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 
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19 ส่วนงานด าเนินงาน 
 

ผูบ้ริหารเห็นวา่บริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานเดียวคือ ธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้า ดงันั้นฝ่าย
บริหารจึงพิจารณาวา่บริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว 
 

ข้อมลูเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์ 
 

 รายได้  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ไทย 1,088,361  860,740  1,103,073  1,156,539 
ไตห้วนั 320,578  388,264  -  - 
เยอรมนี 176,031  233,695  -  - 
สหรัฐอเมริกา 175,299  298,875  -  - 

 สิงคโปร์ 84,816  73,862  -  - 
เวียดนาม 67,419  84,419  -  - 
ประเทศอ่ืน ๆ 203,793  213,810  -  - 
รวม  2,116,297  2,153,665  1,103,073  1,156,539 
 

ในการน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ รายไดแ้ยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ บริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะ
ในประเทศไทยเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญั 
 

ลกูค้ารายใหญ่  
 

รายไดจ้ากลกูคา้รายใหญ่สามรายของบริษทัเป็นจ านวนเงินประมาณ 675.9 ลา้นบาท (2560: 789.6 ล้านบาท) จาก
รายไดร้วมของบริษทั 
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20 ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 
 

  2561  2560 
  (พันบาท) 

ค่าขนส่ง  21,345  28,268 
ค่านายหนา้  15,691  16,323 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน  14,173  13,903 
อ่ืน ๆ  6,417  3,911 
รวม  57,626  62,405 

 

21 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

  2561  2560 
  (พันบาท) 

ค่าใชจ่้ายการผลิตต ่ากวา่ก าลงัปกติ  82,672  74,878 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน  46,257  43,372 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  9,136  11,880 
ค่าบริการ  3,198  5,220 
ค่าเส่ือมราคา  2,641  2,907 
อ่ืน ๆ  10,987  18,085 
รวม  154,891  156,342 

 

22 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

  2561  2560 
  (พันบาท) 

เงินเดือนและค่าแรง  291,390  275,771 
โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้  1,795  1,759 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้  4,125  3,899 
อ่ืน ๆ  62,174  59,620 
รวม  359,484  341,049 
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โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของ บริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็น
สมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึง อตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และ 
บริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึง อตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ี
ไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการ
กองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 

   

23 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้ก าหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

  2561  2560 
  (พันบาท) 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต  (20,567)  (24,096) 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  1,427,930  1,424,090 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน  359,484  341,049 
ค่าสาธารณูปโภค  169,864  171,994 
ค่าเส่ือมราคา  168,789  154,527 
ค่าใชจ่้ายการผลิตต ่ากวา่ก าลงัปกติ  82,672  74,878 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  44,246  51,873 
ค่าขนส่ง  21,345  28,268 
ค่านายหนา้  15,691  16,323 
อ่ืน ๆ  118,765  177,008 
รวมต้นทุนขาย ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร  2,388,219  2,415,914 
 



บริษัท ดราโก้ พซีีบี จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 53 

24 ต้นทุนทางการเงิน  
 

  2561  2560 
  (พันบาท) 

ดอกเบี้ยจ่าย     
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  8,588  8,026 
เงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน  1,608  3,812 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ  11,229  20,192 
รวมดอกเบีย้จ่าย  21,425  32,030 
ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน  4,897  3,947 
สุทธิ  26,322  35,977 

 

25 รายได้ภาษเีงินได้ 
 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

 หมายเหตุ 2561  2560 
  (พันบาท) 

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน     
ส าหรับปีปัจจุบนั  -  - 
ภาษีงวดก่อน ๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป   -  - 
  -  - 
     
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 11    
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว     (4,103)  (2,697) 
รวมรายได้ภาษเีงินได้  (4,103)  (2,697) 
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ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 
 

 

การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง  
 

 2561  2560 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  
(พันบาท) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้   (281,321)    (242,734) 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  (56,264)  20  (48,547) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   1,354    1,912 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

   
50,807 

    
43,938 

รวม 1.46  (4,103)  1.11  (2,697) 
 

 

 2561  2560 
 ก่อนภาษี

เงินได ้  
รายได ้

ภาษีเงินได ้  
สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้  

ก่อนภาษี
เงินได ้  

รายได ้
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจากภาษี
เงินได ้

 (พันบาท) 
ขาดทุนจากการ
ประมาณตามหลกั
คณิตศาสตร์
ประกนัภยั (1,895) 

 

379 

 

1,516 

 

- 

 

- 

 

- 
รวม (1,895)  379  1,516  -  -  - 
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26 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน   
 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัใหบ้ริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการ
ลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้าส าหรับ
ผลิตหรือประกอบผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์ซ่ึงพอสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

 

ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 

(ก) อนุญาตใหน้ าคนต่างดา้วเขา้มาในราชอาณาจกัรตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
(ข) อนุญาตให้น าช่างฝีมือ และผูช้  านาญการเข้ามาท างานในกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามท่ี 

       คณะกรรมการเห็นสมควร 
(ค) ใหไ้ดรั้บอนุญาตใหถื้อกรรมสิทธ์ิในท่ีดินตามคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 
(ง)        ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการ 

(จ)        ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมมี 

       ก าหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

(ฉ) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับเงินปันผล 
(ช) ได้รับยกเวน้อากรขาเข้าส าหรับของท่ีน าเข้ามาเพ่ือส่งกลับออกไปเป็นเวลาหน่ึงปี (1) ปี นับแต่วัน 

        น าเขา้คร้ังแรก 
(ซ) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 ส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ี 

       ไดรั้บการส่งเสริมมีก าหนดเวลาหา้ปี นบัแต่วนัท่ีส้ินสุดสิทธิประโยชนต์ามขอ้ (จ) และ 
(ฌ) ไดรั้บอนุญาตใหน้ าเขา้หรือส่งเงินตราต่างประเทศออกนอกราชณาจกัร 

 

เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบุไวใ้น
บตัรส่งเสริมการลงทุน 
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รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งัน้ี 
 

 2561  2560 
 กิจการท่ี 

ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

 กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

  
 

รวม 

 กิจการท่ี 
ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

 กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
ขายต่างประเทศ -  1,027,936  1,027,936  -  1,292,925  1,292,925 
ขายในประเทศ -  1,088,361  1,088,361  -  860,740  860,740 
รวมรายได้ -  2,116,297  2,116,297  -  2,153,665  2,153,665 
 

27 ขาดทุนต่อหุ้น 
 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน    
 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ค านวณจากขาดทุนส าหรับปีท่ี
เป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปีโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั
ในแต่ละปี แสดงการค านวณดงัน้ี 
 

 2561  2560 
 (พันบาท/พันหุ้น) 

ขาดทุนส าหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั (ขั้นพืน้ฐาน) (277,218)  (240,037) 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 418,498  247,158 
ผลกระทบจากการแปลงสภาพของหุน้กูเ้ป็นหุน้สามญัเม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 -  22,638 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจ าหน่ายเม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2560 -  40,920 
จ านวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (ขั้นพืน้ฐาน) 418,498  310,086 

ขาดทุนต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) (0.66)  (0.77) 
 

ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สิทธิแปลงสภาพของหุน้กูไ้ม่มีผลกระทบต่อขาดทุนต่อหุน้ปรับ
ลดจากสิทธิแปลงสภาพของหุน้กู ้
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28 เคร่ืองมอืทางการเงนิ 
 

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

บริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษทัไม่มีการถือหรือออกตราสาร
อนุพนัธ์ เพ่ือการเกง็ก าไรหรือการคา้ 
 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของบริษทั  บริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุลของระดบั
ความเส่ียงใหเ้ป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหวา่งตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการความเส่ียง
ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของบริษทัอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีความสมดุล
ระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 

การบริหารจดัการทุน   
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่
ของตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 
ซ่ึงบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม อีกทั้งยงัก ากบัดูแล
ระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั เน่ืองจากดอกเบ้ียของหลกัทรัพยท่ี์เป็นตรา
สารหน้ีและเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี บริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืม (ดูหมายเหตุขอ้ 12)   
อยา่งไรกต็าม ผูบ้ริหารเช่ือว่าบริษทัมีความเส่ียงในอตัราดอกเบ้ียไม่เป็นสาระส าคญั ดงันั้น บริษทัจึงไม่ไดท้ าสญัญา
เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 
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อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม และระยะท่ีครบก าหนดช าระหรือก าหนด
อตัราใหม่มีดงัน้ี 
 

 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี 

 หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี 

 
หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

ปี 2561         
หมุนเวยีน         
ทรัสทรี์ซีทต ์ 2.25 - 4.95 122,212  -  -  122,212 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 3.58 - 4.95 195,689  -  -  195,689 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
MLR-1.5 8,790  

 
-  

 
-  8,790 

ไม่หมุนเวยีน         
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 7.20 -  157,574  -  157,574 

รวม  326,691  157,574  -  484,265 
         

 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี 

 หลงัจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี 

 
หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 )ร้อยละต่อปี(  (พันบาท) 

ปี 2560         
หมุนเวยีน         
ทรัสทรี์ซีทต ์ 2.25 - 3.60 53,304  -  -  53,304 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 2.98 - 3.36 67,065  -  -  67,065 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
MLR-1.5 46,440  

 
-  

 
-  46,440 

ไม่หมุนเวยีน         
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน MLR-1.5 -  8,790  -  8,790 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 7.20 -  154,557  -  154,557 

รวม  166,809  163,347  -  330,156 
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ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงรายการดงักล่าวจะมีอายุไม่เกินหน่ึงปี เพ่ือ
ป้องกนัความเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 

  เงนิเหรียญสหรัฐอเมริกา  เงนิเยนญ่ีปุ่น 
  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท)  (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  11,135  22,165  -  - 
ลกูหน้ีการคา้  199,386 

 
229,406  -  - 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  (315,777)  (120,369)  (2,124)  - 
เจา้หน้ีการคา้  (407,736)  (304,253)  (1,151)  (2,432) 
เจา้หน้ีอ่ืน  (17,490)  (3,694)  -  - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิ         
   ที่มคีวามเส่ียง  (530,482)  (176,745)  (3,275)  (2,432) 
         

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ  -  13,673  -  - 
ยอดความเส่ียงคงเหลอืสุทธิ   (530,482)  (163,072)  (3,275)  (2,432) 
 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ  
 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่บริษทัตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว้
เม่ือครบก าหนด 
 

ฝ่ายบริหารไดก้ าหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลกูคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึง ๆ   ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียง
จากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเ งิน
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
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ความเส่ียงจากสภาพคล่อง  
 

บริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้
เพียงพอต่อการด าเนินงานของบริษทั และเพ่ือท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 

มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูล
มลูค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมลูค่าตาม
บญัชีใกลเ้คียงกบัมลูค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 

 มลูค่าตามบญัชี  มลูค่ายติุธรรม 
   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
   (พันบาท) 
31 ธันวาคม 2561          
สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินที่ไม่ได้วัดมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม 

         

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
(8,790) 

 
- 

  
(8,834) 

 
- 

  
(8,834) 

หุน้กูแ้ปลงสภาพ (157,574)  -  (156,102)  -  (156,102) 
          

31 ธันวาคม 2560          
สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินที่วัดมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม 

         

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 13,673  -  13,673  -  13,673 
          

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินที่ไม่ได้วัดมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม 

 
 

        

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (8,790)  -  (9,140)  -  (9,140) 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ (154,557)  -  (149,715)  -  (149,715) 
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การวดัมูลค่ายุตธิรรม 
 

บริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุน้กูแ้ปลงสภาพ ดว้ยวิธีคิด
ลดกระแสเงินสด ซ่ึงใชก้ระแสเงินสดตามสญัญาและอตัราคิดลดท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาด 
 

บริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 2 ส าหรับสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ มูลค่ายุติธรรมอา้งอิงราคา
ซ้ือขายสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงาน และมลูค่าปัจจุบนัค านวณโดยอา้งอิงจากเสน้อตัรา
ผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์มีสินเช่ือคุณภาพดีในสกลุเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

29 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

  2561  2560 
  (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้     
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  20,879  8,598 
รวม  20,879  8,598 
     

จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่
บอกเลิกไม่ได้ 

    

ภายในหน่ึงปี  243  243 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  228  471 
รวม  471  714 
     

ภาระผกูพนัอื่น ๆ     
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับซ้ือสินคา้และวสัดุท่ียงัไม่ไดใ้ช ้  133,646  150,811 
ค าสัง่ซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้  262,461  190,829 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร  19,885  28,749 
รวม  415,992  370,389 

 

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไม่มีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัธนาคาร (2560: 0.42 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 
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30 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท ซ่ึงคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวก าหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปี
ดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
มผีล

บังคับใช้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7* 

การเปิดเผยขอ้มลูเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9* 

เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 

รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 2562 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16* 

การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

2563 

การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 19* 

การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 2563 

 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากบัลกูค้า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใหห้ลกัการโดยรวมในการรับรู้รายได ้ทั้งจ านวนเงินและช่วงเวลา
ท่ีรับรู้ โดยรายไดจ้ะรับรู้เม่ือ (หรือ ณ ขณะท่ี) กิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการให้แก่ลูกคา้ดว้ย
มลูค่าของรายไดท่ี้กิจการคาดวา่จะไดรั้บ 

 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 เป็นคร้ังแรกต่องบการเงินของบริษทั 
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(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทาง 
การเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมลูค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการ
บญัชีป้องกนัความเส่ียง  

 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรกต่องบการเงินของบริษทั 

 




