บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
31 ธันวาคม

สินทรัพย์

หมายเหตุ

2561

2560
(บาท)

สินทรั พย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลรอรับคืน
สิ นค้าคงเหลือ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

5
4, 6
4, 7
8
9

สินทรั พย์ไม่ หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

10
11

รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
4

231,931,655
2,743,037
385,411,742
14,616,200
32,973,121
1,823,286
555,823,960
1,225,323,001

250,043,679
2,706,199
370,337,441
10,757,528
30,140,058
1,372,922
529,886,162
1,195,243,989

1,082,060,144
20,288,012
724,392
1,103,072,548

1,140,733,197
15,805,920
1,156,539,117

2,328,395,549

2,351,783,106

บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
31 ธันวาคม

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2561

2560
(บาท)

หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

12
4, 13
4, 14

317,900,599
468,035,011
67,000,359

120,369,089
388,277,891
48,860,300

12

8,790,000
861,725,969

46,440,000
603,947,280

12
12, 15
16

157,574,161
20,091,235
177,665,396

8,790,000
154,556,520
16,750,762
180,097,282

1,039,391,365

784,044,562

446,820,232
418,498,500
1,240,732,458

446,820,232
418,498,500
1,240,732,458

30,000,000
(411,406,533)
11,179,759
1,289,004,184

30,000,000
(132,672,173)
11,179,759
1,567,738,544

2,328,395,549

2,351,783,106

รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร (ขาดทุนสะสม)
สิ ทธิแปลงสภาพของหุน้ กู้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

17

17
18
15

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
5

บริษทั ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม
หมายเหตุ

2561

2560
(บาท)

รายได้
รายได้จากการขาย

19, 26

2,116,296,872

2,153,664,504

10,340,938

52,496,089

รายได้อื่น

6,582,488

2,995,731

รวมรายได้

2,133,220,298

2,209,156,324

กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ

ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย

9

2,175,702,445

2,197,166,528

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

20

57,625,834

62,405,268

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

21

154,891,090

156,341,941

ต้นทุนทางการเงิน

24

26,322,262

35,976,738

รวมค่ าใช้ จ่าย

2,414,541,631

2,451,890,475

ขาดทุนก่อนรายได้ ภาษีเงินได้

(281,321,333)

(242,734,151)

(4,103,068)

(2,697,230)

(277,218,265)

(240,036,921)

รายได้ภาษีเงินได้

25

ขาดทุนสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ ในกาไรหรือขาดทุน
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้

16

(1,895,119)

-

25

379,024

-

(1,516,095)

-

ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ขาดทุนต่ อหุ้น
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
6

(278,734,360)

(240,036,921)

(0.66)

(0.77)

บริษทั ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
กาไร (ขาดทุน) สะสม
ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ ือหุ้น

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จดั สรร
(ขาดทุนสะสม)

สิ ทธิแปลงสภาพ
ของหุ ้นกู้

247,158,241

543,298,538

30,000,000

107,364,748

30,033,058

957,854,585

123,579,120
47,761,139
171,340,259

477,015,403
220,418,517
697,433,920

-

-

(18,853,299)
(18,853,299)

600,594,523
249,326,357
849,920,880

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จสาหรับปี
ขาดทุน
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรั บปี

-

-

-

(240,036,921)
(240,036,921)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

418,498,500

1,240,732,458

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
รายการกับผู้ถอื หุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถอื หุ้น
เงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น
เพิ่มหุ้นสามัญ
การแปลงสภาพของหุ ้นกูเ้ ป็ นหุ ้นสามัญ
รวมเงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรร

17
15, 17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
7

30,000,000

(132,672,173)

11,179,759

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้น

(240,036,921)
(240,036,921)
1,567,738,544

บริษทั ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
กาไร (ขาดทุน) สะสม

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ ือหุ้น

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จดั สรร
(ขาดทุนสะสม)
(บาท)

สิ ทธิแปลงสภาพ
ของหุ ้นกู้

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

418,498,500

1,240,732,458

30,000,000

(132,672,173)

11,179,759

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จสาหรับปี
ขาดทุน
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรั บปี

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

418,498,500

1,240,732,458

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
8

30,000,000

(277,218,265)
(1,516,095)
(278,734,360)
(411,406,533)

11,179,759

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้น

1,567,738,544

(277,218,265)
(1,516,095)
(278,734,360)
1,289,004,184

บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ขาดทุนสาหรับปี
ปรั บรายการที่ กระทบขาดทุนเป็ นเงิ นสดรั บ (จ่ าย)
รายได้ภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื่ อมราคา
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
(กลับรายการ) หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสู ญ
ตัดจาหน่ายภาษีหกั ณ ที่จ่าย
กาไรจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนี ส้ ิ นดาเนิ นงาน
ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ไปในการดาเนินงาน
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้จ่ายออก
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
9

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2561
2560
(บาท)
(277,218,265)

(240,036,921)

(4,103,067)
26,322,262
168,788,638
(3,786,578)
22,154,539
(120,000)
(4)
1,795,354
(729,143)
(66,896,264)

(2,697,230)
35,976,738
154,526,809
1,847,354
10,903,858
4,364,128
738,184
(92,804)
1,758,314
(737,860)
(33,449,430)

(16,313,905)
(6,789,696)
(48,092,338)
(724,392)
80,576,072
10,759,051
(47,481,472)
(350,000)
(450,363)
(48,281,835)

3,382,246
(18,164,443)
(30,092,431)
143,514
(126,025,690)
(10,332,068)
(214,538,302)
(369,000)
(182,182)
(215,089,484)

บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2561
2560
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ดอกเบี้ยรับ
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

186,916
(99,459,734)
767,235
(98,505,583)

110,000
(166,101,534)
737,662
(165,253,872)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ ้นสามัญ
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ มื
เงินสดจ่ายชาระคืนหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(26,412,883)
874,895,508
(719,785,858)
128,696,767

(37,956,598)
600,594,523
777,955,407
(813,300,463)
(8,884,253)
518,408,616

(18,090,651)
(21,373)
(18,112,024)
250,043,679
231,931,655
-

138,065,260
918,187
138,983,447
111,060,232
250,043,679
-

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
10

5

บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2561
2560
(บาท)
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายละเอี ยดประกอบการซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ระหว่ างปี มีดังนี ้
รวมซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
บวก จ่ายชาระเจ้าหนี้ ค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซ้ือปี ก่อน
หั ก เจ้าหนี้ ค่าซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ ที่ชาระด้วยเงินสดสุ ทธิ

110,302,496
8,338,617
(19,181,379)
99,459,734

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
11

139,121,093
35,319,058
(8,338,617)
166,101,534

บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ

สารบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
ภาษีมูลค่าเพิม่ รอรับคืน
สิ นค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรื อนหุน้
สารอง
ส่วนงานดาเนินงาน
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ภาษีเงินได้
สิ ทธิประโยชน์จากการส่งเสริ มการลงทุน
ขาดทุนต่อหุน้
เครื่ องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้
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บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิ ติบุคคลที่ จดั ตั้งขึ้ นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบี ยนตั้งอยู่
เลขที่ 152 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
บริ ษทั ได้ขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
และได้ดาเนิ นการตามที่ กาหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทยจึ งสั่งเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนตั้งแต่วนั ที่ 21 มิถุนายน
2560 เป็ นต้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 Chin-Poon Industrial Co., Ltd. ถือหุ ้นร้อยละ 99.59 ของบริ ษทั (2560:
ถือหุ้นร้ อยละ 99.59)
บริ ษทั ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจาหน่ายแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) สาหรับผลิตหรื อประกอบผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์

2

เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิ บัติ
งบการเงิ นนี้ จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึงแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดยสภา
วิชาชีพบัญชีฯ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นหลายฉบับ ได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ ง
ใหม่น้ นั มีผลให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ของบริ ษทั ในบางเรื่ อง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิน
นอกเหนื อจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและปรั บปรุ งใหม่ ขา้ งต้น ยังมี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นฉบับปรับปรุ งและออกใหม่ ซึ่ งยังไม่มีผลบังคับในปั จจุบนั และบริ ษทั ไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวในการจัดทางบการเงินก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ ง
ใหม่ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 30
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บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ข) เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินนี้จดั ทาขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้
รายการ
ตราสารอนุพนั ธ์
หนี้สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้

เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ที่
กาหนดไว้ ซึ่ งได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ฎ)

(ค) สกุลเงินที่ ใช้ ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบการเงิ นนี้ จดั ทาและแสดงหน่ วยเงิ นตราเป็ นเงิ นบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ข้อมูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ น
อย่างอื่น
(ง)

การใช้ วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ
และข้อสมมติ หลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายการบัญชี และการรายงานจานวนเงินที่ เกี่ ยวกับ
สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
(1)

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อ มูล เกี ่ ย วกับ ข้อ สมมติ แ ละความไม่แ น่ น อนของการประมาณการที ่ ส าคัญ ซึ่ ง มี ค วามเสี ่ ย งอย่า งมี
นัย สาคัญที่ เป็ นเหตุให้ตอ้ งมี การปรั บ ปรุ ง มูลค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ นทรั พ ท์แ ละหนี้ สิ นภายในบัญ ชี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งประกอบด้วยหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นต่ อไปนี้
หมายเหตุขอ้ 10
หมายเหตุขอ้ 16

การทดสอบการด้ อ ยค่ า : เกี่ ยวกั บ การใช้ ข ้ อ สมมติ ที่ ส าคั ญ ในการ
ประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และ
การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้:
เกี่ยวกับข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
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บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
การวัดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั หลายข้อกาหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
บริ ษทั กาหนดกรอบแนวคิ ดของการควบคุ มเกี่ ยวกับการวัดมูลค่ ายุติ ธรรม กรอบแนวคิ ด นี้ รวมถึ งกลุ่ มผู ้
ประเมิ น มูล ค่ าซึ่ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบโดยรวมต่ อการวัด มู ลค่ ายุติ ธรรมที่ มีนัย ส าคัญ รวมถึ ง การวัด มูลค่ า
ยุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสูงสุ ดทางด้านการเงิน
กลุ่มผูป้ ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุ งการวัดมูลค่าที่มีนยั สาคัญอย่าง
สม่าเสมอ หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรื อการตั้งราคา
กลุ่มผูป้ ระเมินได้ประเมินหลักฐานที่ ได้มาจากบุคคลที่สามที่ สนับสนุ นข้อสรุ ปเกี่ ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึง
การจัด ลาดับ ชั้นของมูลค่ ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามที่ กาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น อย่าง
เหมาะสม
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน บริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทา
ได้มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ ถูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ ใช้ในการประเมิ น
มูลค่า ดังนี้
 ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่ มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้สินอย่างเดียวกัน
 ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่ สังเกตได้โดยตรง (เช่ น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่ น ได้มาจากราคา)
สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
 ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ (ข้อมูลที่
ไม่สามารถสังเกตได้)
หากข้อมูลที่ นามาใช้ในการวัดมูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรัพ ย์หรื อหนี้ สินถูกจัดประเภทลาดับชั้นของมูลค่ า
ยุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลาดับ
ชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับต่าสุ ดที่มีนยั สาคัญสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
บริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมมติฐานที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้
หมายเหตุขอ้ 28

เครื่ องมือทางการเงิน
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บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
การใช้ เกณฑ์ ในการดาเนินงานต่ อเนื่อง
ตามที่อธิ บายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 ฝ่ ายบริ หารได้เจรจากับธนาคารแห่ งหนึ่ง เนื่องจากบริ ษทั
ไม่สามารถดารงอัตราส่ วนทางการเงินในปี 2561 ธนาคารจึงได้ออกจดหมายผ่อนปรนการผิดเงื่อนไขทางการ
เงิ นภายใต้สัญญาเงิ นกูย้ ืมในเดื อนธันวาคม 2561 และตกลงผ่อนปรนข้อกาหนดเงื่อนไขดังกล่าวในปี 2561
ให้แก่บริ ษทั ทั้งนี้ ภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั จะต้องไม่ก่อข้อผูกพัน หนี้ หรื อภาระใด ๆ โดยการ
กู้ยืม จากหรื อค้ าประกันบุ ค คลใด ๆ จนท าให้อตั ราส่ วนหนี้ สิ นรวมต่ อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ของบริ ษ ัท และ
อัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้ ผิดจากเงื่อนไขตามสัญญา ผูบ้ ริ หารเชื่ อว่าบริ ษทั มีเงินทุนหมุนเวียน
และแหล่งเงิ นทุนที่ เพียงพอต่อการชาระหนี้ สินทางการเงิน เป็ นเหตุให้ไม่มีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญ
ในการดาเนิ นธุ รกิ จ และความเสี่ ยงที่ กิจการจะไม่ส ามารถดารงอัตราส่ วนทางการเงิ นใหม่อยู่ในระดับ ต่ า
ดังนั้นบริ ษทั จะสามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่องสาหรับอนาคตอันใกล้
3

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอสาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินบาท ที่ ใช้ในการดาเนิ นงานของบริ ษทั โดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงิ นและเป็ นเงิ นตราต่ างประเทศ ณ วันที่ รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการ
ดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ ไม่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งเกิ ดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงิ นตราต่ างประเทศซึ่ งบันทึ กตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
(ข) ตราสารอนุพันธ์
ตราสารอนุ พ ัน ธ์ ไ ด้ถู ก น ามาใช้เพื่ อ จัด การความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงในอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศที่ เกิดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน กิจกรรมจัดหาเงิน และกิจกรรมลงทุน ตราสารอนุ พนั ธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า
อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพนั ธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขการกาหนดให้เป็ นเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยงถือเป็ นรายการเพื่อค้า
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ตราสารอนุ พนั ธ์จะถูกบันทึ กบัญชี เมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดจากการทารายการดังกล่าวบันทึ ก
ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้ น การวัดมูลค่าใหม่ภายหลังการบันทึ กครั้งแรกใช้มูลค่ายุติธรรม กาไรหรื อขาดทุน
จากการวัดมูลค่าใหม่ให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนทันที
หากมี ร าคาตลาด มูลค่ ายุติธรรมของสัญ ญาซื้ อขายเงิ นตราต่ างประเทศล่ วงหน้าถื อตามราคาตลาดของสั ญ ญา
ล่วงหน้า ณ วันที่ รายงาน ในกรณี ที่ไม่มีราคาตลาด ให้ประมาณมูลค่ ายุติธรรมโดยการคิ ดลดจากผลต่ างระหว่าง
ราคาล่วงหน้าตามสัญญา กับราคาล่วงหน้าของสัญญาปั จจุบนั ณ วันที่รายงานที่ ครบกาหนดในวันเดียวกัน โดยใช้
อัตราดอกเบี้ยประเภทที่ใช้กบั ธุรกรรมการเงินที่ปลอดความเสี่ ยง
(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ
เรี ยก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
(ง) ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี้ และการคาดการณ์ เกี่ ยวกับการชาระหนี้ ใน
อนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจาหน่ายจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ
(จ) สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
ต้นทุ นของสิ นค้าค านวณโดยใช้วิธี เข้าก่ อนออกก่ อนส าหรั บวัต ถุดิ บ และวิธีถวั เฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักส าหรั บสิ นค้า
สาเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิต ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนแปลงสภาพหรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้
สิ นค้าอยู่ในสถานที่ และสภาพปั จจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสาเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที่ ผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้า
รวมการปันส่ วนของค่าโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสมโดยคานึงถึงระดับกาลังการผลิตตามปกติ
มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ เป็ นการประมาณราคาที่ จ ะขายได้จ ากการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ หั ก ด้ว ยค่ า ใช้จ่ า ยที่ จ าเป็ น
โดยประมาณในการขาย
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(ฉ) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุ นรวมถึ งต้นทุ นทางตรงที่ เกี่ ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรั พย์ ต้นทุ นของการก่อสร้างสิ นทรั พย์ที่กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุ นของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย การบูรณะ
สถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ ืม สาหรับเครื่ องมือที่ ควบคุมโดยลิขสิ ทธิ์ ซอฟแวร์ ซ่ ึ งไม่สามารถทางาน
ได้โดยปราศจากลิขสิ ทธิ์ ซอฟแวร์น้ นั ให้ถือว่า ลิขสิ ทธิ์ ซอฟแวร์ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่ วนประกอบที่มีนยั สาคัญแยกต่างหากจากกัน
กาไรหรื อขาดทุ นจากการจาหน่ ายที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ คื อผลต่ างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการ
จาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ต้ นทุนที่ เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุ นในการเปลี่ ยนแทนส่ วนประกอบจะรั บ รู ้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่ าตามบัญชี ข องรายการที่ ดิ น อาคารและ
อุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่ อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจาหน่ายตามมูลค่าตาม
บัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่ อมบารุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจาจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อ
เกิดขึ้น
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ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์
หรื อต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่ าเสื่ อมราคาบันทึ กเป็ นค่ าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุ น คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดง
ได้ดงั นี้
อาคารและสิ่ งปลูกสร้างอื่น
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ

20
3 - 15
3 - 10
5

ปี
ปี
ปี
ปี

บริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดิน และสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง
วิธีการคิ ดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรั พย์ และมูลค่ าคงเหลื อ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่ สุดทุ กสิ้ น
รอบปี บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ช) การด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชี ของบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณี
ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิน
สดสู งกว่ามูลค่าที่จะได้รับคื น ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึ กในกาไรหรื อขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการ
ประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์เพิ่ มของสิ นทรัพย์ชิ้นเดี ยวกันที่ เคยรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและมีการด้อยค่าในเวลา
ต่อมา ในกรณี น้ ีจะรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
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การคานวณมูลค่ าที่ คาดว่ าจะได้ รับคื น
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุ นในการขายแล้วแต่ มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมิ นมูลค่ าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคานึ ง
ภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์
สาหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคื น
รวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ที่เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่
ออกรายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการที่ใช้ในการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มลู ค่า
ตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี ภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจาหน่าย เสมือนหนึ่ งไม่เคยมี
การบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ซ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่ มแรกในราคาทุน
(ฌ) เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
(ญ) หุ้นกู้แปลงสภาพ
หุ น้ กูแ้ ปลงสภาพเป็ นสกุลเงินบาท ที่สามารถแปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญ ตามสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ กู้ เมื่อจานวนหุ ้นที่จะ
ออกให้แก่ผถู ้ ือมีกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนและไม่ผนั ผวนตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
องค์ประกอบของส่ วนของเจ้าของในหุน้ กูแ้ ปลงสภาพจะรับรู ้มลู ค่าเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิ ในการแปลง
สภาพเป็ นหุ ้นสามัญ องค์ประกอบของหนี้ สินจะรับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกด้วยผลแตกต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหุ น้ กู้
แปลงสภาพทั้งสิ้ นกับมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบของส่ วนของเจ้าของ ต้นทุนการทารายการที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ในการออกหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพจะถูกปั นส่ วนไปยังต้น ทุ น เริ่ มแรกตามสั ดส่ ว นขององค์ประกอบของหนี้ สิ นและ
องค์ประกอบของส่ วนของเจ้าของ
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ภายหลังการรั บ รู ้ มูลค่ าเริ่ มแรก องค์ป ระกอบของหนี้ สิ น ที่ อยู่ในหุ ้น กูแ้ ปลงสภาพจะวัด มูลค่ าโดยใช้วิธีทุน ตัด
จาหน่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง องค์ประกอบของส่ วนของเจ้าของในหุน้ กูแ้ ปลงสภาพจะไม่มีการวัดมูลค่าใหม่
ดอกเบี้ ยที่ เกี่ ยวข้องกับหนี้ สินทางการเงิ นรับรู ้ในกาไรขาดทุน เมื่ อมี การแปลงสภาพ หนี้ สินทางการเงินจะถูกจัด
ประเภทในส่ วนของเจ้าของและไม่มีการรับรู ้กาไรหรื อขาดทุน
(ฎ) ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงิ นจะถูกรั บ รู ้ เป็ นค่ าใช้จ่ายพนักงานในกาไรหรื อขาดทุ นในรอบ
ระยะเวลาที่พนักงานได้ทางานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ถูกคานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจากการ
ประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่ เกิ ดจากการทางานของพนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
การคานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้น้ นั จัดทาโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ ได้รับ
อนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
ในการวัดมูลค่ าใหม่ของหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุ ทธิ กาไรหรื อขาดทุ นจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรับรู ้รายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นทันที บริ ษทั กาหนดดอกเบี้ ยจ่ายของหนี้ สิน
ผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ โดยใช้อตั ราคิดลดที่ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดย
คานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ ซ่ ึ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่าย
ชาระผลประโยชน์ ดอกเบี้ ยจ่ายสุ ทธิ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้รายการในกาไร
หรื อขาดทุน
เมื่ อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อ กาไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
บริ ษทั รับรู ้กาไรและขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
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ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของบริ ษทั ที่ เป็ นผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานเป็ นผลประโยชน์ในอนาคตที่ เกิ ดจากการ
ทางานของพนักงานในงวดปั จจุบันและงวดก่ อน ๆ ซึ่ งผลประโยชน์น้ ี ได้คิดลดกระแสเงิ นสดเพื่ อให้เป็ นมูลค่ า
ปัจจุบนั การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทางานให้ หนี้ สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่ คาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากบริ ษ ัท มี ภ าระผูกพัน ตามกฎหมายหรื อภาระผูกพัน โดยอนุ มานที่ จะต้องจ่ ายอัน เป็ นผลมาจากการที่
พนักงานได้ทางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ฏ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุ มานที่ เกิดขึ้นใน
ปั จจุบนั อันเป็ นผลมาจากเหตุ การณ์ ในอดี ต ซึ่ งสามารถประมาณจานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ และมี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จจะต้องถูกจ่ายไปเพื่ อชาระภาระผูกพันหนี้ สินดังกล่าว
ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อน
คานึ งถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่ มี
ต่อหนี้สิน
(ฐ) รายได้
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มและแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า และส่ วนลดตามปริ มาณ
การขายสิ นค้ า
รายได้รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุ นเมื่อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าที่ มีนยั สาคัญไป
ให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว และจะไม่รับรู ้รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรื อมีความไม่
แน่ นอนที่ มีนยั สาคัญในการได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จจากการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของ
จานวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสิ นค้า
ดอกเบีย้ รั บและรายได้ อื่น
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
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(ฑ) ต้ นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทานองเดียวกันบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นใน
กรณี ที่มีการบันทึ กเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ่ งของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง
หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนที่จะนามาใช้เองหรื อเพื่อขาย
(ฒ) สัญญาเช่ าดาเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่ าดาเนิ นงานบันทึ กในกาไรหรื อขาดทุ นโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่ า ประโยชน์ที่
ได้รับตามสัญญาเช่า จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเป็ นส่ วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้ นตามสัญญาตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนามารวมคานวณจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับ
การยืนยันการปรับค่าเช่า
(ณ) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงิ นได้
ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเว้นแต่รายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผู ้
ถือหุน้ หรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชาระ โดยคานวณจากกาไรหรื อขาดทุนประจาปี ที่ตอ้ งเสี ยภาษี
โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่ คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับ
รายการในปี ก่อน ๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บนั ทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้สินและจานวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่บริ ษทั คาด
ว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชาระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดย
ใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
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ในการกาหนดมูลค่าของภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริ ษทั ต้องคานึ งถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทาให้จานวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้ งชาระ บริ ษทั
เชื่ อว่าได้ต้ งั ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสาหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่ งเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก
หลายปั จจัย รวมถึง การตี ความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ ในอดี ต การประเมิ นนี้ อยู่บนพื้นฐานการ
ประมาณการและข้อสมมติ ฐาน และอาจจะเกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับเหตุ การณ์ ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ
อาจจะทาให้บริ ษทั เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้นอยูก่ บั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงใน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงิน
ได้น้ ี ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสาหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่ วยภาษีต่างกัน สาหรับ
หน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมี
จานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว กาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึงการ
กลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่ เกี่ ยวข้อง ดังนั้น กาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตหลังปรับปรุ งการกลับรายการผล
แตกต่างชัว่ คราวที่พิจารณาจากแผนธุ รกิจของบริ ษทั แล้วอาจมีจานวนไม่เพียงพอที่จะบันทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ท้ งั
จานวน สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่ร ายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์
ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
(ด) กาไรต่ อหุ้น
บริ ษทั แสดงกาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานและกาไรต่อหุ ้นปรับลดสาหรับหุ ้นสามัญ กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดย
การหารกาไรหรื อขาดทุนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั ด้วยจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ ออกจาหน่ าย
ระหว่างปี กาไรต่อหุ ้นปรับลดคานวณโดยการหารกาไรหรื อขาดทุนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญที่ปรับปรุ งด้วยจานวนหุ ้น
สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกจาหน่าย และผลกระทบของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญปรับลดทั้งหมด
(ต) รายงานทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ผลการดาเนิ นงานของส่ วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของบริ ษทั (ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการ
ดาเนิ นงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่ วนงานดาเนิ นงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่ วนอย่าง
สมเหตุสมผล
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บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
4

บุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทางบการเงิน บุคคลหรื อกิจการเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หากบริ ษทั
มีอานาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสาคัญต่อบุคคลหรื อกิ จการ
ในการตัดสิ นใจทางการเงิ นและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน โดยที่ บริ ษทั มีการควบคุมเดี ยวกันหรื อมีอิทธิ พล
อย่างมีสาระสาคัญเดียวกัน การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกิจการ
สาหรับความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หารสาคัญและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดงั นี้
ชื่อกิจการ
Chin-Poon Industrial Co., Ltd.
Chin-Poon (Changshu) Electronics Co., Ltd.
Chin-Poon Holdings Cayman Ltd.
Chin-Poon Japan Co., Ltd.
Vega International Enterprise Co., Ltd.
บริ ษทั วิปเทล จากัด
ผูบ้ ริ หารสาคัญ

ประเทศที่จดั ตั้ง
/สั ญชาติ
ประเทศไต้หวัน
ประเทศจีน
หมู่เกาะเคย์แมน
ประเทศญี่ปุ่น
หมู่เกาะบริ ติช
เวอร์จิน
ประเทศไทย
สัญชาติไทยและ
ไต้หวัน

ลักษณะความสั มพันธ์
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ถือหุน้ ร้อยละ 99.59
เป็ นกิจการของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่รายเดียวกัน
เป็ นกิจการของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่รายเดียวกัน
เป็ นกิจการของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่รายเดียวกัน
เป็ นกิจการของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่รายเดียวกัน
เป็ นกิจการที่มีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน
บุคคลที่มีอานาจและความรับผิดชอบการ
วางแผน สัง่ การและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ
ของกิจการไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งนี้
รวมถึงกรรมการของบริ ษทั (ไม่วา่ จะทา
หน้าที่ในระดับบริ หารหรื อไม่)

นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการแต่ละประเภทอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการ

นโยบายการกาหนดราคา

ขายสิ นค้า
ซื้ อสิ นค้า
ซื้ อเครื่ องจักร
ค่าความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค
ค่าบริ การจัดการและให้คาปรึ กษา
ดอกเบี้ยจ่าย

ราคาทุนบวกกาไรส่ วนเพิ่ม
ราคาที่ตกลงกันโดยอ้างอิงราคาตลาด
ราคาที่ตกลงกันโดยอ้างอิงราคาตลาด
1,200,000 บาทต่อปี
600,000 บาทต่อปี
ร้อยละ 5.19 ต่อปี
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บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายการที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี้
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

2561

2560
(พันบาท)

กิจการที่เกีย่ วข้ อง
ขายสิ นค้า
ซื้ อสิ นค้า
ซื้ อเครื่ องจักร
ค่าความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค
ค่าบริ การจัดการและให้คาปรึ กษา
ดอกเบี้ยจ่าย
ผู้บริหารสาคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวมค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ
ดอกเบี้ยจ่าย

326,065
122,534
11,830
8,982
-

384,220
167,028
8,818
780
6,904

19,074
1,913
23
21,010

20,162
1,407
26
21,595

55

55

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
2561

2560
(พันบาท)

ลูกหนี้การค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
Chin-Poon Industrial Co., Ltd.
Chin-Poon Holdings Cayman Ltd.
Chin-Poon (Changshu) Eletronics Co., Ltd.
Chin-Poon Japan Co., Ltd.
รวม

40,468
8,687
5,358
54,513
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42,538
3,324
1,451
40
47,353

บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2561

2560
(พันบาท)

ลูกหนีอ้ ื่น - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
Chin-Poon Industrial Co., Ltd.
รวม

404
404

-

เจ้ าหนี้การค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
Chin-Poon (Changshu) Eletronics Co., Ltd.
Chin-Poon Industrial Co., Ltd.
รวม

66,833
24,527
91,360

29,670
22,384
52,054

เจ้ าหนี้อื่น - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
Chin-Poon Industrial Co., Ltd.
ผูบ้ ริ หารสาคัญ
บริ ษทั วิปเทล จากัด
รวม

16,933
28
16,961

434
28
32
494

สัญญาสาคัญที่ทากับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
สั ญญาการบริ การความช่ วยเหลือทางด้ านเทคนิค
บริ ษทั ได้ทาสัญญาความช่วยเหลือทางด้านเทคนิ คกับบริ ษทั Chin-Poon Industrial Co., Ltd. ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
โดยคู่สัญญาจะให้ขอ้ มูลทางด้านเทคนิ คเพื่อพัฒนาการออกแบบและการผลิตผลิตภัณฑ์แก่บริ ษทั ในการนี้ บริ ษทั มี
ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมซึ่ งคานวณยอดต่อปี จากต้นทุนของเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิ คตามที่ ระบุไว้ในสัญญา สัญญานี้ มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 4 มกราคม 2541 และจะ
ยกเลิกก็ต่อเมื่อกิ จการใดกิจการหนึ่ งแจ้งความจานงที่ จะไม่ต่ออายุสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าอย่างน้อย 2
เดือน
สั ญญาบริ การจัดการและให้ คาปรึ กษา
บริ ษทั ได้ทาสัญญาบริ การจัดการและให้คาปรึ กษากับบริ ษทั วิปเทล จากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยคู่สญ
ั ญาจะ
ให้บริ การเกี่ ยวกับการจัดการและให้คาปรึ กษาตามที่ กาหนดไว้ในสัญญาแก่ บริ ษทั ในการนี้ บริ ษทั มี ภาระผูกพันที่
จะต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยม ซึ่ งคานวณยอดต่อปี ตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญานี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 4 มกราคม 2541
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บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และจะยกเลิกก็ต่อเมื่อกิจการใดกิจการหนึ่งแจ้งความจานงที่จะไม่ต่ออายุสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าอย่างน้อย
45 วัน
5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
2561

2560

(พันบาท)
276
233
63
38
227,475
243,904
2,408
2,478
1,710
3,391
231,932
250,044

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากประจา
เช็คเดินทาง
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากประจามีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 0.80 ถึงร้อยละ 1.00 ต่อปี (2560: ร้ อยละ 0.80 ถึงร้ อย
ละ 0.88 ต่ อปี )
6

ลูกหนีก้ ารค้ า
หมายเหตุ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
รวม
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

4

(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้ สงสัยจะสูญสาหรับปี

2561

(พันบาท)
54,513
47,353
335,143
327,348
389,656
374,701
(4,244)
(4,364)
385,412
370,337
(120)
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2560

4,364

บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ การค้ามีดงั นี้
2561

2560
(พันบาท)

กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ :
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน

กิจการอืน่
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ :
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

สุ ทธิ

54,513

45,554

54,513

1,760
39
47,353

264,324

267,824

64,980
865
730
4,244
355,143
(4,244)
330,899

52,597
2,966
3,922
39
327,348
(4,364)
322,984

385,412

370,337

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลกู ค้าของบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 135 วัน
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บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
7

ลูกหนีอ้ นื่
หมายเหตุ
4

กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
กิจการอืน่
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
อื่น ๆ

รวม
8

2561
(พันบาท)
404

2560
-

9,486
4,726
14,212

6,813
3,945
10,758

14,616

10,758

ภาษีมูลค่ าเพิม่ รอเรียกคืน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ภาษีมลู ค่าเพิ่มรอเรี ยกคืนได้แก่ ยอดคงเหลือสะสมของภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่ งบริ ษทั
ได้ยื่นขอคืนจากกรมสรรพากร โดยในขณะนี้ ยงั อยูร่ ะหว่างการพิจารณา และผลการพิจารณายังไม่เป็ นที่สิ้นสุ ด ยอด
ที่บริ ษทั จะได้รับคืนจริ งจึงอาจแตกต่างจากที่บนั ทึกไว้
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บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
9

สิ นค้ าคงเหลือ
2561

2560

(พันบาท)
202,899
186,161
134,272
130,443
170,766
169,251
70,339
59,115
45,565
30,778
623,841
575,748
(68,017)
(45,862)
555,824
529,886

สิ นค้าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุโรงงานและอะไหล่
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หั ก ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง
สุ ทธิ
ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขาย
- ต้นทุน
- การปรับลดมูลค่าเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ
รวมสุ ทธิ
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2,153,547
22,155
2,175,702

2,186,263
10,904
2,197,167

บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
10

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

อาคาและสิ่ ง
ปลูกสร้างอื่น

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง และ
เครื่ องใช้
สานักงาน
(พันบาท)

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

รวม

82,555
-

354,204
-

1,136,547
36,809
127,426
-

225,683
2,043
18,857
-

11,161
1,215
(720)

49,004
99,047
(146,283)
-

1,859,154
139,114
(720)

82,555
82,555

354,204
354,204

1,300,782
8,674
63,702
(153,801)
1,219,357

246,583
338
2,873
249,794

11,656
1,607
13,263

1,768
101,292
(68,182)
34,878

1,997,548
110,304
(153,801)
1,954,051
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บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ค่ าเสื่อมราคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
1 มกราคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง และ
เครื่ องใช้
สานักงาน
(พันบาท)

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

ที่ดิน

อาคาและสิ่ ง
ปลูกสร้างอื่น

-

144,350
15,718
-

453,047
96,434
-

81,957
41,159
-

7,515
1,216
(704)

-

686,869
154,527
(704)

-

160,068
15,702
175,770

549,481
115,311
(153,570)
511,222

123,116
36,782
159,898

8,027
994
9,021

-

840,692
168,789
(153,570)
855,911
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ยานพาหนะ

รวม

บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
1 มกราคม 2561
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

ที่ดิน

อาคาและสิ่ ง
ปลูกสร้างอื่น

-

4,000
-

10,720
-

1,265
-

144
(6)

-

16,129
(6)

-

4,000
4,000

10,720
(43)
10,677

1,265
1,265

138
138

-

16,123
(43)
16,080

190,136
174,434

740,581
697,458

122,202
88,631

3,491
4,104

82,555
82,555

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง และ
เครื่ องใช้
สานักงาน
(พันบาท)

ยานพาหนะ

1,768
34,878

รวม

1,140,733
1,082,060

ราคาทรัพย์สินของบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มจานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 264.59
ล้านบาท (2560: 369.29 ล้ านบาท)
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บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
การคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั มูลค่าตามบัญชี จานวน 203.18 ล้านบาท ได้นาไปใช้
เพื่อเป็ นหลักประกันเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน (2560: 239.71 ล้ านบาท) (ดูหมายเหตุขอ้ 12)
ขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ของบริ ษทั ประกอบด้วยโรงงานสองแห่ ง ที่ พิจารณาว่าเป็ นหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ด
เงิ นสดหน่ วยเดี ยวกัน ซึ่ งโรงงานแรกผลิ ตสิ นค้าประเภท single sided PCB และ double sided PCB และโรงงานที่
สองผลิตสิ นค้าประเภท multiple-layer PCB (เริ่ มการผลิตในระหว่างปี 2559) เนื่ องจากความต้องการในผลิตภัณฑ์
ของบริ ษทั ลดลง บริ ษทั จึงได้ทาประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561
มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นของหน่ วยสิ นทรัพย์น้ ี เป็ นมูลค่าจากการใช้ ซึ่ งวัดมูลค่าโดยการคิ ดลดกระแสเงิ นสดใน
อนาคตที่ คาดว่าจะได้รับจากการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงินสด ซึ่ งมูลค่าตามบัญชี ของ
หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 999.0 ล้านบาท ต่ากว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืน อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ตัดสิ นใจที่จะไม่กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าจานวน 16.1 ล้านบาท ที่มีการ
ประเมินในปี 2558
ข้อสมมติที่สาคัญในการประมาณการมูลค่าจากการใช้มีดงั นี้
2561

2560
(ร้ อยละ)

อัตราคิดลด
อัตราการเติบโตในระยะยาว

10.68
1.50

9.71
1.50

อัตราคิ ดลดที่ ใช้เป็ นอัตราโดยประมาณหลังหักภาษีเงินได้ที่อา้ งอิงอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเงิ นทุนของธุ รกิ จ
และความสามารถในการก่อหนี้สิน
กระแสเงินสดสาหรับระยะเวลา 5 ปี ได้นามาคิดลดกระแสเงินสด โดยใช้อตั ราการเติบโตในระยะยาวที่กาหนดโดย
อ้างอิงอัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ที่หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดดาเนินกิจการอยู่
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บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
11

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่
1 มกราคม
2561

สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวม

กาไร (ขาดทุน)
กาไรหรื อ
เบ็ดเสร็ จอื่น
ขาดทุน
(ดูหมายเหตุขอ้ 25)
(พันบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

873
9,172
2,213

(24)
4,431
(395)

-

849
13,603
1,818

3,548
15,806

91
4,103

379
379

4,018
20,288

บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่
1 มกราคม
2560

สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
อื่น ๆ
รวม

กาไร (ขาดทุน)
กาไรหรื อ
เบ็ดเสร็ จอื่น
ขาดทุน
(ดูหมายเหตุขอ้ 25)
(พันบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

6,992
2,691

873
2,180
(478)

-

873
9,172
2,213

3,270
156
13,109

278
(156)
2,697

-

3,548
15,806
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บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยงั ไม่ได้รับรู ้ เกิดจากรายการดังต่อไปนี้
2561

2560

(พันบาท)
157,580
106,773
157,580
106,773

ขาดทุนทางภาษี
รวม

ขาดทุ นทางภาษีจะสิ้ นอายุในปี 2562 - 2566 บริ ษทั ยังมิได้รับรู ้ ผลแตกต่ างชัว่ คราวที่ ใช้หักภาษีที่ยงั ไม่สิ้นอายุตาม
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปัจจุบนั เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากยังไม่มีความเป็ นได้ค่อนข้างแน่
ว่าบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าว
12

หนีส้ ิ นที่มภี าระดอกเบีย้
2561

2560
(พันบาท)

ส่ วนที่หมุนเวียน
ทรัสรี ซีทต์ - ส่ วนที่มีหลักประกัน
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน - ส่ วนที่ไม่มีหลักประกัน
เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน

122,212
195,689
317,901

53,304
67,065
120,369

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่ วนที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี - ส่ วนที่มีหลักประกัน
รวมหนีส้ ิ นที่มภี าระดอกเบีย้ ส่ วนที่หมุนเวียน

8,790
326,691

46,440
166,809

ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - ส่ วนที่มีหลักประกัน
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
รวมหนีส้ ิ นที่มภี าระดอกเบีย้ ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน

157,574
157,574

8,790
154,557
163,347
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บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแสดงตามระยะเวลาครบกาหนดการจ่ายชาระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดงั นี้
2561

2560

(พันบาท)
326,691
166,809
157,574
163,347
484,265
330,156

ครบกาหนดภายในหนึ่งปี
ครบกาหนดหลังจากหนึ่ งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่ วนที่มีหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดของหลักประกันซึ่ งเป็ นสิ นทรัพย์ดงั นี้
2561

2560

(พันบาท)
203,179
239,710
203,179
239,710

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม
ทรั สรี ซีทต์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทรัสรี ซีทต์เกิ ดจากการนาเข้าวัตถุดิบและเครื่ องจักรจากต่างประเทศ เงิ นกูย้ ืมดังกล่าวมี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ถึงร้อยละ 4.95 ต่อปี (2560: ร้ อยละ 2.25 ถึง ร้ อยละ 3.60 ต่ อปี ) ทรัสรี ซีทต์ใช้ที่ดินและสิ่ ง
ปลูกสร้างของบริ ษทั เป็ นหลักประกัน (ดูหมายเหตุ 10)
ตั๋วสั ญญาใช้ เงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีตวั๋ สัญญาใช้เงินกับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ ง จานวน 6 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
หรื อเที ยบเท่ ากับ 196 ล้านบาท (2560: 2 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา หรื อเที ยบเท่ า 67 ล้ านบาท) ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ ย
ร้อยละ 3.58 ถึงร้อยละ 4.95 ต่อปี (2560: ร้ อยละ 2.98 ถึง ร้ อยละ 3.36 ต่ อปี ) Chin-Poon Industrial Co., Ltd. ได้ออก
letter of support ให้แก่สถาบันการเงินสาหรับวงเงินสิ นเชื่อดังกล่าว
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 บริ ษทั ได้ทาสัญญากูย้ ืมเงินระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ ง เพื่อใช้สาหรับก่อสร้าง
โรงงาน และซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ของบริ ษทั โดยมี อตั ราดอกเบี้ ยคงที่ ร้อยละ 4.50 ต่อปี ในปี ที่ หนึ่ ง และอัตรา
ดอกเบี้ ยร้อยละ MLR - 1.50 ต่ อปี ในปี ถัดไป โดยบริ ษทั ได้มีการเบิ กเงิ นกูย้ ืมงวดแรกในเดื อนกรกฎาคม 2557 เป็ น
จานวนเงิ น 70 ล้านบาท และเบิ กเงิ นกูย้ ื มงวดที่ สองในเดื อนธันวาคม 2558 เป็ นจานวนเงิ น 23 ล้านบาท เงิ นกู้ยื ม
ดังกล่าวมีกาหนดชาระคื นเป็ นรายเดื อนรวม 48 งวด งวดละ 2.2 ล้านบาท บริ ษทั เริ่ มชาระงวดแรกในเดื อนสิ งหาคม
2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยอดคงเหลือของเงินกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าวเท่ากับ 0.6 ล้านบาท (2560: 27.0 ล้ านบาท)
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บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 บริ ษทั ได้ทาสัญญากูย้ ืมเงินระยะยาวกับสถาบันการเงิ นแห่ งหนึ่ ง เพื่อใช้สาหรับก่อสร้าง
โรงงาน และซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์ของบริ ษทั โดยมีอตั ราดอกเบี้ ยคงที่ ร้อยละ 4.50 ต่อปี ในปี ที่หนึ่ ง และอัตรา
ดอกเบี้ ยร้อยละ MLR - 1.50 ต่อปี ในปี ถัดไป โดยบริ ษทั ได้มีการเบิ กเงิ นกูย้ ืมในเดือนพฤษภาคม 2558 เป็ นจานวน
เงิน 80 ล้านบาท เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีกาหนดชาระคืนเป็ นรายเดือนรวม 48 งวด งวดละ 1.67 ล้านบาท บริ ษทั เริ่ มชาระ
งวดแรกในเดื อนกรกฎาคม 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงเหลือของเงินกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าวเท่ากับ 8.2
ล้านบาท (2560: 28.2 ล้ านบาท)
ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเงินกูย้ ืมข้างต้น บริ ษทั จะต้องปฎิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกาหนด โดยบริ ษทั ต้องรักษาสัดส่ วน
หนี้ สินต่อทุน ความสามารถในการชาระ และเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่ สถาบันการเงินกาหนด เงินกูย้ ืมดังกล่าวใช้ที่ดิน
และสิ่ งปลูกสร้างที่มีอยูแ่ ล้วและจะมีข้ ึนในอนาคตของบริ ษทั เป็ นหลักประกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 10) และบริ ษทั ได้ให้
คารับรองแก่สถาบันการเงินว่าจะไม่ก่อหลักประกันเพิ่มเติมในที่ดินและเครื่ องจักรที่ระบุไว้ในสัญญา
เงื่อนไขการดารงอัตราส่ วนทางการเงินภายใต้ สัญญาเงินกู้ยมื
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไขทางการเงินภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวในการดารง
อัตราส่ วนทางการเงิ นที่ ระบุ ไว้ในสัญญาเงิ นกูย้ ืมระยะยาวเพื่ อวัตถุประสงค์ในการซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์ กบั
สถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งเป็ นจานวน 173 ล้านบาท โดยภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ต้องดารงอัตราส่ วน
หนี้ สิ น รวมต่ อ ส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้ น (Debt to Equity ratio) ในเวลาใด ๆ ตลอดสั ญ ญาต้อ งไม่ เกิ น 2 ต่ อ 1 แต่ ท้ ัง นี้
อัตราส่ วนหนี้ สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (Debt to Equity ratio) จะต้องไม่ต่ากว่า 0 และดารงสัดส่ วนความสามารถ
ในการชาระหนี้ (Debt Service Coverage ratio) ไว้ในอัตราส่ วนไม่นอ้ ยกว่า 1.5 เท่า โดยพิจารณาจากงบการเงินของ
บริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่อที่ยงั ไม่เบิกใช้จานวน 133.7 ล้านบาท (2560: 264.5 ล้ านบาท)
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บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
13

เจ้ าหนีก้ ารค้ า
หมายเหตุ

2561

2560
(พันบาท)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
รวม
14

4

91,360
376,675
468,035

52,054
336,224
388,278

หมายเหตุ

2561

2560

เจ้ าหนีอ้ นื่
(พันบาท)
4

กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
กิจการอืน่
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ค่านายหน้าค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่นค่าซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
ค่าใช้จ่ายพนักงานค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
อื่น ๆ

รวม

40

16,961

494

12,135
7,988
7,590
6,024
1,103
15,199
50,039

11,579
6,804
8,403
4,746
4,212
12,622
48,366

67,000

48,860

บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
15

หุ้นกู้แปลงสภาพ
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพได้ออกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ เมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2557
ข้ อมูลของหุ้นกู้แปลงสภาพมีดังต่ อไปนี้
ชื่อหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ประเภทหุน้ กู้

มูลค่ารวมหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
จานวนหน่วยหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ
อัตราดอกเบี้ยของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
วันออกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
วันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
วันกาหนดชาระดอกเบี้ย

วันแปลงสภาพ

หุน้ กูแ้ ปลงสภาพของบริ ษทั ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน) ครั้ง
ที่ 1/2557 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
บริ ษทั ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือ มีสิทธิ แปลงสภาพเป็ นหุ น้
สามัญที่ออกใหม่ของผูอ้ อกหุ น้ กูแ้ ปลงสภาพ และเป็ นหุ น้ กู้
แปลงสภาพที่ไม่มีประกัน ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
แปลงสภาพ
600,000,000 บาท
6,000,000 หน่วย
100 บาท ต่อ 1 หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ร้อยละ 5.19 ต่อปี
วันที่ 20 สิ งหาคม 2557
วันที่ 19 สิ งหาคม 2562
วันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ น้
กูแ้ ปลงสภาพและวันที่ 19 สิ งหาคม 2562 ซึ่ งเป็ นวันที่หุน้ กู้
แปลงสภาพหมดอายุ โดยเริ่ มชาระดอกเบี้ย ในวันที่ 31
ธันวาคม 2557 หรื อวันทาการถัดไปในกรณี ที่วนั ดังกล่าวมิใช่
วันทาการ
วันที่ผถู ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพสามารถใช้สิทธิ แปลงสภาพ เป็ นหุ น้
สามัญของผูอ้ อกหุ น้ กูแ้ ปลงสภาพได้ ตามอัตราการแปลง
สภาพที่กาหนดไว้ ซึ่ งกาหนดไว้ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 30
มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี และวันที่ 19 สิ งหาคม
2562 ซึ่ งเป็ นวันที่หุน้ กูแ้ ปลงสภาพหมดอายุ โดยเริ่ มแปลง
สภาพได้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 หรื อวันทาการถัดไปใน
กรณี ที่วนั ดังกล่าวมิใช่วนั ทาการ
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บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ราคาแปลงสภาพ
อัตราการแปลงสภาพ

นายทะเบียนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ

5.40 บาท ต่อ 1 หุน้ สามัญของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพจานวน 1 หน่วย จะสามารถใช้สิทธิ แปลง
สภาพเป็ นหุน้ สามัญได้เท่ากับ 17.901852 หุน้ และจะชาระคืน
เป็ นเงินสด 3.33 บาท
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อผูท้ ี่
ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนหุน้ กูแ้ ทน
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) หรื อผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้ง โดย
ชอบให้ทาหน้าที่เป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผูถ้ ือหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพได้ใช้สิทธิ แปลงสภาพของหุ ้นกูซ้ ่ ึ งมีมูลค่า 427.08 ล้านบาท ที่ ราคา
5.40 บาทต่ อหุ ้ น กู้ และได้รั บ เงิ น สดคื น เป็ นจ านวน 14.71 ล้านบาท การแปลงสภาพเกิ ด ขึ้ นในรอบระยะเวลา
ดังต่อไปนี้
มูลค่าของหุ น้ กู้
ที่แปลงสภาพ
วันที่ 20 สิ งหาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2560
จานวนรวมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

441,794
441,794

ไถ่ถอนเป็ น
เงินสด
(พันบาท)
(14,712)
(14,712)

สุ ทธิ

427,082
427,082

จานวนหุน้ สามัญ
(พันหุ้ น)
79,089
79,089

หุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ออกโดยบริ ษทั จะรับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกขององค์ประกอบของส่ วนของเจ้าของด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สิ ทธิ แปลงสภาพของหุ น้ กู้ องค์ประกอบของหนี้ สินจะรับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกด้วยผลแตกต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของ
หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพทั้งสิ้ นกับมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบของส่ วนของเจ้าของ ต้นทุนการทารายการที่ เกี่ ยวข้อง
โดยตรงในการออกหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพจะถูกปั นส่ วนไปยังต้นทุนเริ่ มแรกตามสัดส่ วนขององค์ประกอบของหนี้ สิน
และองค์ประกอบของส่ วนของเจ้าของ
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บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ภายหลังการรั บรู ้ มูลค่ าเริ่ มแรก องค์ป ระกอบของหนี้ สิ นที่ อยู่ในหุ ้น กูแ้ ปลงสภาพจะวัดมูลค่ าโดยใช้วิธีทุ น ตัด
จาหน่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง องค์ประกอบของส่ วนของเจ้าของในหุน้ กูแ้ ปลงสภาพจะไม่มีการวัดมูลค่าใหม่
(พันบาท)
600,000
(4,480)
595,520
(42,400)
3,223
556,343
342
(162,367)
6,294
400,612
7,040
407,652
3,674
(258,210)
1,441
154,557
3,017
157,574

มูลค่าจากการออกหุ น้ กูแ้ ปลงสภาพ
ต้นทุนทางตรง
เงินสดรับสุ ทธิ
มูลค่าที่จดั ประเภทเป็ นส่ วนของเจ้าของ
ดอกเบี้ยส่ วนเพิ่มถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ดอกเบี้ยส่ วนเพิ่มถึงวันที่ 14 มกราคม 2558
การใช้สิทธิ แปลงสภาพบางส่ วน 1,750,000 หน่วย
ดอกเบี้ยส่ วนเพิ่มถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ดอกเบี้ยส่ วนเพิ่มถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ดอกเบี้ยส่ วนเพิ่มถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
การใช้สิทธิ แปลงสภาพบางส่ วน 2,667,944 หน่วย
ดอกเบี้ยส่ วนเพิ่มถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ดอกเบี้ยส่ วนเพิ่มถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
16

ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน
2561

2560
(พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม

15,900
4,191
20,091

13,204
3,547
16,751

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

2561

2560
(พันบาท)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รับรู้ ในกาไรหรือขาดทุน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม

1,284
511
1,795

1,222
537
1,759

รับรู้ ในกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในระหว่างปี

1,895

-

โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
บริ ษทั จัดการโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้มีความเสี่ ยงจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ได้แก่ ความ
เสี่ ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ ยงจากตลาด
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บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
2561

2560

(พันบาท)
16,751
15,361

ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรู้ ในกาไรหรือขาดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน

รับรู้ ในกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

ผลประโยชน์จ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

1,344
451
1,795

1,351
408
1,759

1,895
1,895

-

(350)
20,091

(369)
16,751

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
2561
(พันบาท)
654
338
903
1,895

ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ข้อสมมติทางการเงิน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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2560
-

บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ข้อสมมุ ติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่ รายงาน (แสดงโดยวิธีถวั เฉลี่ ยถ่ว ง
น้ าหนัก) ได้แก่
2561

2560

(ร้ อยละ)
2.21 - 2.47
1.30 - 2.57

อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
- พนักงานรายเดือน
- พนักงานรายวัน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
- พนักงานรายเดือน
- พนักงานรายวัน

5
3

5
3

7 - 43
6 - 73

7 - 24
6 - 39

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็ น 31.39 ปี
(2560: 29.69 ปี )
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไป
ได้อ ย่างสมเหตุ ส มผล ณ วัน ที่ ร ายงาน โดยถื อ ว่าข้อสมมติ ฐานอื่ น ๆ คงที่ จะมี ผ ลกระทบต่ อภาระผูกพัน ของ
โครงการผลประโยชน์เป็ นจานวนเงินดังต่อไปนี้
(พันบาท)
เพิ่มขึ้น

ลดลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
อัตรามรณะในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 10)

(551)
805
(179)
(922)

974
(401)
186
1,414

ผลประโยชน์ ระยะยาวอืน่
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
อัตรามรณะในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 10)

(116)
(264)
(209)

123
264
231
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บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(พันบาท)
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.25)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.25)
อัตรามรณะในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.25)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 10)
ผลประโยชน์ ระยะยาวอืน่
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.25)
อัตรามรณะในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.25)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 10)

ลดลง

(635)
704
(5)
(1,064)

683
(661)
5
1,194

(94)
(1)
(237)

100
1
267

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติ ได้พิจารณาปรับปรุ งร่ างพระราชบัญ ญัติคุม้ ครองแรงงานให้
นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเพิ่มเติ ม หากลูกจ้างทางานติ ดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้ นไป ลูกจ้างมีสิทธิ
ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน บริ ษทั จะแก้ไขโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงาน
ในงวดที่ร่างปรับปรุ งดังกล่าวถือเป็ นกฎหมายและประกาศในราชกิจจานุ เบกษา จากการแก้ไขโครงการดังกล่าวจะ
ทาให้บริ ษทั รับรู ้ประมาณการหนี้ สินสาหรับผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุในงวดที่มีการแก้ไขและรับรู ้ตน้ ทุนบริ การ
ในอดีตในงบการเงินเพิ่มขึ้นโดยประมาณจานวน 4.6 ล้านบาท
17

ทุนเรือนหุ้น
มูลค่าหุน้
2561
2560
ต่อหุน้
จานวนหุน้
จานวนเงิน
จานวนหุน้
จานวนเงิน
(บาท)
(พันหุ้ น/พันบาท)
ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ออกหุ น้ ใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

1
1

446,820
-

446,820
-

323,241
123,579

323,241
123,579

1

446,820

446,820

446,820

446,820
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บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าหุน้
2561
ต่อหุน้
จานวนหุน้
จานวนเงิน
หุ้นที่ออกและชาระแล้ ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ออกหุ น้ ใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

2560
จานวนหุน้

จานวนเงิน

1
1

418,498
-

418,498
-

247,158
171,340

247,158
171,340

1

418,498

418,498

418,498

418,498

ผูถ้ ือหุ น้ สามัญจะได้รับสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลจากการประกาศจ่ายเงินปั นผลและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนหนึ่ ง
เสี ยงต่อหนึ่งหุน้ ในที่ประชุมของบริ ษทั
การออกหุ้นสามัญ
เมื่ อวันที่ 30 มิ ถุนายน 2560 Chin-Poon Industrial Co., Ltd. ได้ใช้สิทธิ ในการแปลงหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพจานวน 2.67
ล้านหน่วย โดยแปลงเป็ นหุน้ สามัญจานวน 47.76 ล้านหุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท บริ ษทั จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับ
กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
ในการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ เมื่ อวันที่ 3 สิ งหาคม 2560 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิการออกหุ น้ สามัญ ใหม่จานวน 123.58
ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท บริ ษทั จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุน้ สูงกว่า
มูลค่าหุน้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนาค่าหุน้ ส่ วนเกินนี้ต้ งั เป็ นทุนสารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ นี้
จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
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บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
18

สารอง
สารองประกอบด้วย
การจัดสรรกาไร และ/หรื อ กาไรสะสม
สารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญ ญัติ แห่ งพระราชบัญ ญัติ บริ ษ ทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัด สรรทุ น ส ารอง
(“สารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สารองดังกล่าวมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสารองนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สิ ทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้
สารองสาหรับสิ ทธิ แปลงสภาพของหุ ้นกูป้ ระกอบด้วยจานวนที่ ปันส่ วนไปยังองค์ประกอบของส่ วนของเจ้าของ
สาหรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ออกโดยบริ ษทั เมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2557 (ดูหมายเหตุขอ้ 15)
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บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
19

ส่ วนงานดาเนินงาน
ผูบ้ ริ หารเห็นว่าบริ ษทั ดาเนิ นกิจการในส่ วนงานเดียวคือ ธุ รกิจการผลิตและจาหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ า ดังนั้นฝ่ าย
บริ หารจึงพิจารณาว่าบริ ษทั มีส่วนงานที่รายงานเพียงส่ วนงานเดียว
ข้ อมูลเกีย่ วกับเขตภูมิศาสตร์
รายได้
2561
ไทย
ไต้หวัน
เยอรมนี
สหรัฐอเมริ กา
สิ งคโปร์
เวียดนาม
ประเทศอื่น ๆ
รวม

1,088,361
320,578
176,031
175,299
84,816
67,419
203,793
2,116,297

2560

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
2561
2560

(พันบาท)
860,740
1,103,073
388,264
233,695
298,875
73,862
84,419
213,810
2,153,665
1,103,073

1,156,539
1,156,539

ในการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ รายได้แยกตามที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ ของลูกค้า บริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิจเฉพาะ
ในประเทศไทยเท่านั้น ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรื อสิ นทรัพย์ในต่างประเทศที่มีสาระสาคัญ
ลูกค้ ารายใหญ่
รายได้จากลูกค้ารายใหญ่สามรายของบริ ษทั เป็ นจานวนเงินประมาณ 675.9 ล้านบาท (2560: 789.6 ล้ านบาท) จาก
รายได้รวมของบริ ษทั
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บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
20

ต้ นทุนในการจัดจาหน่ าย
2561
(พันบาท)
21,345
15,691
14,173
6,417
57,626

ค่าขนส่ ง
ค่านายหน้า
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
อื่น ๆ
รวม
21

28,268
16,323
13,903
3,911
62,405

ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายการผลิตต่ากว่ากาลังปกติ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าบริ การ
ค่าเสื่ อมราคา
อื่น ๆ
รวม
22

2560

2561

2560

(พันบาท)
82,672
46,257
9,136
3,198
2,641
10,987
154,891

74,878
43,372
11,880
5,220
2,907
18,085
156,342

2561

2560

ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน
(พันบาท)
291,390
275,771
1,795
1,759
4,125
3,899
62,174
59,620
359,484
341,049

เงินเดือนและค่าแรง
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้
อื่น ๆ
รวม
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บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
โครงการสมทบเงินที่ กาหนดไว้
บริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงานของ บริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็ น
สมาชิ กของกองทุ น โดยพนักงานจ่ายเงิ นสะสมในอัตราร้ อยละ 3 ถึ ง อัตราร้ อยละ 5 ของเงิ นเดื อนทุ กเดื อน และ
บริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ถึง อัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสารองเลี้ยงชี พนี้
ได้จดทะเบี ยนเป็ นกองทุ นส ารองเลี้ ยงชี พ ตามข้อกาหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุ นโดยผูจ้ ดั การ
กองทุนที่ได้รับอนุญาต
23

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิ ดเผยตามข้อกาหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่าง ๆ ดังนี้
2561
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าใช้จ่ายการผลิตต่ากว่ากาลังปกติ
ค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษา
ค่าขนส่ ง
ค่านายหน้า
อื่น ๆ
รวมต้ นทุนขาย ต้ นทุนในการจัดจาหน่ ายและค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
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2560

(พันบาท)
(20,567)
(24,096)
1,427,930
1,424,090
359,484
341,049
169,864
171,994
168,789
154,527
82,672
74,878
44,246
51,873
21,345
28,268
15,691
16,323
118,765
177,008
2,388,219
2,415,914

บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
24

ต้ นทุนทางการเงิน
2561

2560
(พันบาท)

ดอกเบี้ยจ่ าย
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูร้ ะยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
รวมดอกเบีย้ จ่ าย
ต้นทุนทางการเงินอื่น
สุ ทธิ
25

8,588
1,608
11,229
21,425
4,897
26,322

8,026
3,812
20,192
32,030
3,947
35,977

รายได้ ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน
หมายเหตุ

2561

2560
(พันบาท)

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
สาหรับปี ปัจจุบนั
ภาษีงวดก่อน ๆ ที่บนั ทึกต่าไป

-

-

11

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
รวมรายได้ ภาษีเงินได้

(4,103)
(4,103)
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(2,697)
(2,697)

บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น

ขาดทุนจากการ
ประมาณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
รวม

ก่อนภาษี
เงินได้

2561
รายได้
ภาษีเงินได้

(1,895)
(1,895)

379
379

สุ ทธิ จาก
ก่อนภาษี
ภาษีเงินได้
เงินได้
(พันบาท)

1,516
1,516

-

2560
รายได้
ภาษีเงินได้

สุ ทธิ จากภาษี
เงินได้

-

-

การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริ ง
2561
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวม

20

1.46
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2560
(พันบาท)
(281,321)
(56,264)
1,354
50,807
(4,103)

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

1.11

(พันบาท)
(242,734)
(48,547)
1,912
43,938
(2,697)

บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
26 สิ ทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนอนุมตั ิให้บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ มการ
ลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับการผลิตและจาหน่ ายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ าสาหรับ
ผลิตหรื อประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ซ่ ึ งพอสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีสาหรับเครื่ องจักรที่ได้รับอนุมตั ิโดยคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

อนุญาตให้นาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
อนุ ญ าตให้ น าช่ า งฝี มื อ และผูช้ านาญการเข้า มาท างานในกิ จ การที่ ไ ด้รั บ การส่ งเสริ ม การลงทุ น ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร
ให้ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินตามคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักรตามที่ได้รับอนุมตั ิโดยคณะกรรมการ

(จ)

ได้รับยกเว้นภาษี เงิ น ได้นิติ บุ คคลส าหรั บ กาไรสุ ท ธิ ที่ ได้จากการประกอบกิ จการที่ ได้รับ การส่ งเสริ ม มี
กาหนดเวลาแปดปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

(ฉ)
(ช)
(ซ)
(ฌ)

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับเงินปันผล
ได้รั บ ยกเว้น อากรขาเข้า ส าหรั บ ของที่ น าเข้า มาเพื่ อ ส่ ง กลับ ออกไปเป็ นเวลาหนึ่ งปี (1) ปี นั บ แต่ ว ัน
นาเข้าครั้งแรก
ให้ ไ ด้รั บ ลดหย่ อ นภาษี เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คลร้ อ ยละ 50 ส าหรั บ ก าไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้จ ากการประกอบกิ จ การที่
ได้รับการส่ งเสริ มมีกาหนดเวลาห้าปี นับแต่วนั ที่สิ้นสุ ดสิ ทธิ ประโยชน์ตามข้อ (จ) และ
ได้รับอนุญาตให้นาเข้าหรื อส่ งเงินตราต่างประเทศออกนอกราชณาจักร

เนื่ องจากเป็ นกิจการที่ ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน บริ ษทั จะต้องปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขและข้อกาหนดตามที่ ระบุ ไว้ใน
บัตรส่ งเสริ มการลงทุน
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บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายได้ที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนสรุ ปได้ดงั นี้
กิจการที่
ได้รับการ
ส่ งเสริ ม

2561
กิจการที่
ไม่ได้รับการ
ส่ งเสริ ม

-

1,027,936
1,088,361
2,116,297

ขายต่างประเทศ
ขายในประเทศ
รวมรายได้
27

กิจการที่
ได้รับการ
รวม
ส่ งเสริ ม
(พันบาท)
1,027,936
1,088,361
2,116,297
-

2560
กิจการที่
ไม่ได้รับการ
ส่ งเสริ ม

รวม

1,292,925
860,740
2,153,665

1,292,925
860,740
2,153,665

ขาดทุนต่ อหุ้น
ขาดทุนต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
ขาดทุนต่อหุ ้นขั้นพื้ นฐานสาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คานวณจากขาดทุนสาหรับปี ที่
เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั และจานวนหุน้ สามัญที่ออกจาหน่ายแล้วระหว่างปี โดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ในแต่ละปี แสดงการคานวณดังนี้

ขาดทุนสาหรับปี ที่เป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั (ขั้นพืน้ ฐาน)
จานวนหุน้ สามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากการแปลงสภาพของหุน้ กูเ้ ป็ นหุน้ สามัญเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
ผลกระทบจากหุน้ ที่ออกจาหน่ายเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560
จานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลีย่ ถ่ วงน้าหนัก (ขั้นพืน้ ฐาน)
ขาดทุนต่ อหุ้น (ขั้นพืน้ ฐาน) (บาท)

2561
2560
(พันบาท/พันหุ้น)
(277,218)
(240,037)
418,498
247,158
22,638
40,920
418,498
310,086
(0.66)

(0.77)

ขาดทุนต่ อหุ้นปรั บลด
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สิ ทธิ แปลงสภาพของหุ น้ กูไ้ ม่มีผลกระทบต่อขาดทุนต่อหุ น้ ปรับ
ลดจากสิ ทธิ แปลงสภาพของหุน้ กู้
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บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
28

เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
บริ ษทั มี ความเสี่ ยงจากการดาเนิ นธุ รกิ จตามปกติ จากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตรา
ต่ างประเทศ และจากการไม่ปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดตามสัญญาของคู่ สัญ ญา บริ ษทั ไม่มีการถื อหรื อออกตราสาร
อนุพนั ธ์ เพื่อการเก็งกาไรหรื อการค้า
การจัดการความเสี่ ยงเป็ นส่ วนที่สาคัญของธุรกิจของบริ ษทั บริ ษทั มีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับ
ความเสี่ ยงให้เป็ นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ ยง
ฝ่ ายบริ หารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ ยงของบริ ษทั อย่างต่อเนื่ องเพื่อให้มนั่ ใจว่ามีความสมดุล
ระหว่างความเสี่ ยงและการควบคุมความเสี่ ยง
การบริ หารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คื อการรักษาระดับเงิ นทุนให้มนั่ คงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้ และความเชื่ อมัน่
ของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
ซึ่ งบริ ษทั พิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาเนิ นงานต่อส่ วนของเจ้าของรวม อีกทั้งยังกากับดูแล
ระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ ยงที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั เนื่ องจากดอกเบี้ ยของหลักทรัพย์ที่เป็ นตรา
สารหนี้และเงินกูย้ ืมส่ วนใหญ่มีอตั ราคงที่ บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูย้ ืม (ดูหมายเหตุขอ้ 12)
อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารเชื่อว่าบริ ษทั มีความเสี่ ยงในอัตราดอกเบี้ยไม่เป็ นสาระสาคัญ ดังนั้น บริ ษทั จึงไม่ได้ทาสัญญา
เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว
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บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งของหนี้ สินที่ มีภาระดอกเบี้ ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ ครบกาหนดชาระหรื อกาหนด
อัตราใหม่มีดงั นี้
อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง ภายใน 1 ปี
(ร้ อยละต่ อปี )
ปี 2561
หมุนเวียน
ทรัสท์รีซีทต์
2.25 - 4.95
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
3.58 - 4.95
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
MLR-1.5
ไม่ หมุนเวียน
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
7.20
รวม

-

-

122,212
195,689

8,790

-

-

8,790

157,574
157,574

-

157,574
484,265

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง ภายใน 1 ปี
(ร้ อยละต่ อปี )
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รวม

122,212
195,689

326,691

ปี 2560
หมุนเวียน
ทรัสท์รีซีทต์
2.25 - 3.60
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
2.98 - 3.36
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
MLR-1.5
ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน MLR-1.5
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
7.20
รวม

หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี
(พันบาท)

หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี
(พันบาท)

รวม

53,304
67,065

-

-

53,304
67,065

46,440

-

-

46,440

166,809

8,790
154,557
163,347

-

8,790
154,557
330,156

บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความเสี่ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งเกิดจากการซื้ อสิ นค้าและการขายสิ นค้าที่เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ บริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่ งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกิ นหนึ่ งปี เพื่อ
ป้ องกันความเสี่ ยงของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศอันเป็ นผลมาจากการมีสินทรัพย์
และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ที่มคี วามเสี่ ยง
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี่ ยงคงเหลือสุ ทธิ

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
2561
2560
(พันบาท)
11,135
22,165
199,386
229,406
(315,777)
(120,369)
(407,736)
(304,253)
(17,490)
(3,694)

เงินเยนญี่ปุ่น
2561
2560
(พันบาท)
(2,124)
(1,151)
(2,432)
-

(530,482)

(176,745)

(3,275)

(2,432)

(530,482)

13,673
(163,072)

(3,275)

(2,432)

ความเสี่ยงทางด้ านสินเชื่อ
ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่ อ คือความเสี่ ยงที่ ลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชาระหนี้ แก่บริ ษทั ตามเงื่อนไขที่ ตกลงไว้
เมื่อครบกาหนด
ฝ่ ายบริ หารได้กาหนดนโยบายทางด้านสิ นเชื่ อเพื่อควบคุมความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสิ นเชื่อในระดับหนึ่ ง ๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ ยง
จากสิ นเชื่ อที่ เป็ นสาระสาคัญ ความเสี่ ยงสู งสุ ดทางด้านสิ นเชื่ อแสดงไว้ในราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
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บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความเสี่ยงจากสภาพคล่ อง
บริ ษทั มีการควบคุมความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้
เพียงพอต่อการดาเนินงานของบริ ษทั และเพื่อทาให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม
ตารางดังต่อไปนี้ แสดงมูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินรวมถึง
ลาดับชั้นมูลค่ ายุติธรรมสาหรับเครื่ องมื อทางการเงิ นที่ วดั มูลค่ าด้วยมูลค่ ายุติธรรม แต่ ไม่รวมถึ งการแสดงข้อมูล
มูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตาม
บัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล
มูลค่าตามบัญชี
ระดับ 1

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
(พันบาท)

รวม

31 ธันวาคม 2561
สินทรั พย์ ทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงินที่ไม่ ได้ วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ

(8,790)
(157,574)

-

(8,834)
(156,102)

-

(8,834)
(156,102)

31 ธันวาคม 2560
สินทรั พย์ ทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงินที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

13,673

-

13,673

-

13,673

สินทรั พย์ ทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงินที่ไม่ ได้ วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ

(8,790)
(154,557)

-

(9,140)
(149,715)

-

(9,140)
(149,715)
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บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
บริ ษทั พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สาหรับเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ น้ กูแ้ ปลงสภาพ ด้วยวิธีคิด
ลดกระแสเงินสด ซึ่ งใช้กระแสเงินสดตามสัญญาและอัตราคิดลดที่เกี่ยวข้องกับตลาด
บริ ษทั พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สาหรับสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงราคา
ซื้ อขายสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่รายงาน และมูลค่าปัจจุบนั คานวณโดยอ้างอิงจากเส้นอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีสินเชื่อคุณภาพดีในสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง
29

ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
2561

2560
(พันบาท)

ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
สั ญญาที่ ยังไม่ ได้ รับรู้
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
รวม
จานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้ สัญญาเช่ าดาเนินงานที่
บอกเลิกไม่ ได้
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม
ภาระผูกพันอื่น ๆ
เลตเตอร์ออฟเครดิตสาหรับซื้ อสิ นค้าและวัสดุที่ยงั ไม่ได้ใช้
คาสัง่ ซื้ อที่ผขู ้ ายสิ นค้าหรื อวัสดุตกลงแล้ว
หนังสื อค้ าประกันจากธนาคาร
รวม

20,879
20,879

8,598
8,598

243
228
471

243
471
714

133,646
262,461
19,885
415,992

150,811
190,829
28,749
370,389

สั ญญาซื ้อขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ไม่มีสญ
ั ญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคาร (2560: 0.42 ล้ านเหรี ยญ
สหรั ฐอเมริ กา)
61

บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
30

ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ อ อกและปรั บ ปรุ งใหม่ ที่ เกี่ ย วกับ การด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ซึ่ งคาดว่าจะมี
ผลกระทบที่มีสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั เมื่อนามาถือปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรก มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่ าวกาหนดให้ถือ ปฏิ บัติกับงบการเงิ นส าหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ มในหรื อหลังวัน ที่ 1 มกราคม ในปี
ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32*
การตี ความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16*
การตี ความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 19*

เรื่อง
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน

มีผล
บังคับใช้
2563

เครื่ องมือทางการเงิน

2563

รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า

2562

การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การป้ องกัน ความเสี่ ยงของเงิ น ลงทุ น สุ ทธิ ใ นหน่ ว ยงาน
ต่างประเทศ
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

2563
2563
2563

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสัญญาที่ทากับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ให้หลักการโดยรวมในการรับรู ้รายได้ ทั้งจานวนเงินและช่วงเวลา
ที่ รับรู ้ โดยรายได้จะรับรู ้ เมื่ อ (หรื อ ณ ขณะที่ ) กิ จการส่ งมอบการควบคุ มสิ นค้าหรื อบริ การให้แก่ ลูกค้าด้วย
มูลค่าของรายได้ที่กิจการคาดว่าจะได้รับ
ขณะนี้ผบู ้ ริ หารกาลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 เป็ นครั้งแรกต่องบการเงินของบริ ษทั
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บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่ วข้ องกับเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เหล่ านี้ ให้ขอ้ กาหนดเกี่ ยวกับ นิ ยามสิ น ทรั พ ย์ทางการเงิ นและหนี้ สิ นทาง
การเงินตลอดจนการรับรู ้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพนั ธ์และการ
บัญชีป้องกันความเสี่ ยง
ขณะนี้ผบู ้ ริ หารกาลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่ องมือทางการเงินเป็ นครั้งแรกต่องบการเงินของบริ ษทั

63

