
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

บริษัท ดราโก้ พซีีบี จ ากดั (มหาชน) 
 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 
 
 
 
 

 

 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ดราโก้ พซีีบี จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั ดราโก ้พีซีบี จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ  
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท างบการเงินท่ี
ปราศจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 

ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจ้า ขา้พเจ้าได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงก าหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการ
ประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการ
แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการ
ประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 
 

ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้  
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ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผลการด าเนินงานและกระแส
เงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 
 
 
 
 
(นายสนัติ  พงคเ์จริญพิทย)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4623 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
26 กมุภาพนัธ์ 2559 
 



บริษทั ดราโก้ พซีีบี จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 163,459,431 123,138,336 
เงินลงทุนชัว่คราว 6 945,668 550,932,654 
ลูกหน้ีการคา้ 4, 7 326,772,859 225,110,540 
ลูกหน้ีอ่ืน 8, 35 15,192,297 13,928,919 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอรับคืน 9, 35 69,577,355 57,268,835 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอรับคืน 35 1,570,688 1,032,605 
สินคา้คงเหลือ 10 340,050,260 272,241,947 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 917,568,558 1,243,653,836 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 13 2,000,000 2,000,000 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 1,165,296,447 898,017,366 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 12,089,767 16,238,253 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 124,514 124,514 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,179,510,728 916,380,133 

รวมสินทรัพย์ 2,097,079,286 2,160,033,969 

31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ดราโก้ พซีีบี จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2558 2557

หนี้สินหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 37,442,344 101,372,390 
เจา้หน้ีการคา้ 4, 14 282,095,784 177,036,723 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 46,440,000 11,000,000 

เจา้หน้ีอ่ืน 4, 15 99,308,774 81,913,587 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 465,286,902 371,322,700 

หนี้สินไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13 101,670,000 82,000,000 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 13, 16 400,611,631 556,343,214 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 12,791,039 4,195,058 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 515,072,670 642,538,272 

รวมหนีสิ้น 980,359,572 1,013,860,972 

31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ดราโก้ พซีีบี จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2558 2557

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 18
ทุนจดทะเบียน 323,241,112 323,241,112 

ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 18 247,158,241    215,830,000    
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 18 543,298,538    405,721,115    
ก าไรสะสม
ทุนส ารองตามกฎหมาย 19 30,000,000      30,000,000      

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 266,229,877    452,222,270    
สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ 16 30,033,058      42,399,612      
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,116,719,714 1,146,172,997 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,097,079,286 2,160,033,969 

(บาท)

31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ดราโก้ พซีีบี จ ากัด (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2558 2557

รายได้ 
รายไดจ้ากการขาย 20, 28 1,286,990,603 1,046,045,623 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 205,485 4,872,193 
รายไดอ่ื้น 21 35,410,649 33,914,596 
รวมรายได้ 1,322,606,737 1,084,832,412 

ค่าใช้จ่าย 
ตน้ทุนขาย 10, 35 1,330,338,409 1,048,081,655 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 22, 35 38,481,465 29,206,933 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 23 83,004,758 53,331,557 
ตน้ทุนทางการเงิน 26 22,998,554 19,705,996 
รวมค่าใช้จ่าย 1,474,823,186 1,150,326,141 

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้ (152,216,449) (65,493,729)
ค่าใชจ่้าย (ผลประโยชน)์ ภาษีเงินได้ 27 5,130,812 (12,810,692)
ขาดทุนส าหรับปี (157,347,261) (52,683,037)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 17 (4,911,633) 15,904,285 
ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้
เก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 27 982,326 (3,180,857)

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี (3,929,307) 12,723,428 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (161,276,568) (39,959,609)

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 29 (0.64) (0.24)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น
องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของผูถื้อหุ้น
ทนุเรือนหุ้น 
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทนุส ารอง ยงัไมไ่ด้ สิทธิแปลงสภาพ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มลูคา่หุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร ของหุ้นกู้ ผูถื้อหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 215,830,000    405,721,115    30,000,000      513,734,229    - 1,165,285,344     

รายการกบัผู้ถอืหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น
เงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
หุ้นกูแ้ปลงสภาพออกใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 16 - - - - 42,399,612 42,399,612          
เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 30 - - - (21,552,350) - (21,552,350)         

รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรร
ส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (21,552,350)     42,399,612            20,847,262          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี
ขาดทนุ - - - (52,683,037) - (52,683,037)         
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - - - 12,723,428 - 12,723,428          

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี - - - (39,959,609)     - (39,959,609)         

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 215,830,000 405,721,115 30,000,000 452,222,270    42,399,612            1,146,172,997     

ก าไรสะสม 

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น
องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของผูถื้อหุ้น
ทนุเรือนหุ้น 
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทนุส ารอง ยงัไมไ่ด้ สิทธิแปลงสภาพ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มลูคา่หุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร ของหุ้นกู้ ผูถื้อหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 215,830,000    405,721,115    30,000,000      452,222,270    42,399,612            1,146,172,997      

รายการกบัผู้ถอืหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น
เงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
การแปลงสภาพของหุ้นกูเ้ป็นหุ้นสามญั 16, 18 31,328,241 137,577,423 - - (12,366,554) 156,539,110         
เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 30 - - - (24,715,825) - (24,715,825)          

รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรร
ส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 31,328,241      137,577,423    - (24,715,825)     (12,366,554)           131,823,285         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี
ขาดทนุ - - - (157,347,261)   - (157,347,261)        
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - - - (3,929,307)       - (3,929,307)            

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี - - - (161,276,568)   - (161,276,568)        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 247,158,241    543,298,538    30,000,000      266,229,877    30,033,058            1,116,719,714      

ก าไรสะสม 

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 8



บริษทั ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ขาดทุนส าหรับปี (157,347,261)     (52,683,037)       
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคา 11, 25 72,505,953        66,671,210        
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 10 7,982,034          8,041,661          
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอาคาร และอุปกรณ์ 11, 25 16,137,160        -
ก าไรจากเงินลงทุนชัว่คราวท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (13,014)              (17,573)              
ดอกเบ้ียรับ (6,466,419)         (5,767,517)         
ตน้ทุนทางการเงิน 22,998,554        19,705,996        
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 3,047,529          805,905             
ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (56,074)              (65,420)              
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 4,051,348          4,133,044          
ค่าใชจ่้าย (ผลประโยชน)์ ภาษีเงินได้ 27 5,130,812          (12,810,692)       

(32,029,378)       28,013,577        
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (98,281,816)       (37,068,410)       
ลูกหน้ีอ่ืน (15,983,718)       (4,542,116)         
สินคา้คงเหลือ (75,790,347)       (88,750,794)       
เจา้หน้ีการคา้ 102,552,077      66,567,963        
เจา้หน้ีอ่ืน (140,037,439)     1,260,804          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน - 3,000                 
เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (259,570,621)     (34,515,976)       
จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (367,000)            (631,550)            
จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล - (3,658,781)         
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด าเนินงาน (259,937,621)     (38,806,307)       

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
รับดอกเบ้ีย 8,367,308       7,491,157       
ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว - (600,000,000) 
ไถ่ถอนเงินลงทุนชัว่คราว 550,000,000   130,000,000   
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (185,972,664) (224,072,542) 
ขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 56,075            65,420            
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง - 70,000,000     
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 372,450,719      (616,515,965)     

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบ้ีย (32,598,949)       (8,132,408)         
จ่ายเงินปันผล 30 (24,689,994)       (21,552,350)       
เงินสดรับจากเงินกูร้ะยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 144,664,716      119,569,454      
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (208,870,360)     (108,637,022)     
เงินสดรับจากเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน 80,000,000        93,000,000        
ช าระคืนเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน (24,890,000)       -
เงินสดรับจากหุน้กูแ้ปลงสภาพ 16 - 600,000,000      
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 16 - (4,479,877)         
ช าระคืนหุน้กูแ้ปลงสภาพ (5,827,500)         -
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (72,212,087)       669,767,797      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 40,301,011        14,445,525        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 123,138,336      108,775,014      
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือส้ินปี 20,084               (82,203)              
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 5 163,459,431      123,138,336      

-                     -                     
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
หน้ีสินคา้งช าระจากการซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 43,010,277 597,409
การแปลงสภาพของหุน้กูเ้ป็นหุน้สามญั 162,366,610 -

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม

(บาท)

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

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

18  ทุนเรือนหุน้ 

19  ส ารอง 
20  ส่วนงานด าเนินงาน 
21  รายไดอ่ื้น 
22  ค่าใชจ่้ายในการขาย 
23  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
24  ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 

25  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
26  ตน้ทุนทางการเงิน 

27  ภาษีเงินได ้
28  สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
29  ขาดทุนต่อหุน้ 
30  เงินปันผล 
31  เคร่ืองมือทางการเงิน 

32  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
33  หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
34  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
35  การจดัประเภทรายการใหม่ 



บริษัท ดราโก้ พซีีบี จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 

 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

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

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนมิถุนายน 2536 
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ บริษทั Chin-Poon Industrial Co., Ltd จ ากดั (ถือหุ้นร้อยละ 52.59) ซ่ึงเป็นนิติ
บุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในไตห้วนั และกลุ่มตระกลูเริงพิทยา (ถือหุ้นร้อยละ 14.66) 
 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้าส าหรับผลิตหรือประกอบผลิตภณัฑ์
อิเลคทรอนิคส์ 
 

2 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ   
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1   มกราคม 5228 การเปล่ียนแปลงน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงิน 
 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น  สภาวิชาชีพบัญชีไดอ้อกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การน ามาใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินน้ี   มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 34 
 

  



บริษัท ดราโก้ พซีีบี จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า  
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการท่ีส าคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
ทางการเงินดงัต่อไปน้ี 
 

รายการ เกณฑ์การวัดมลูค่า 
เงินลงทุนชัว่คราว มลูค่ายติุธรรม 

หน้ีสินผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวสุ้ทธิ มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ท่ี
ก าหนดไว ้ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 (ฏ) 

 

(ค)  สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 

 

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ านวนเงินท่ี
เก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง  การปรับประมาณ
การทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

 

(1) ขอ้สมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมีนยัส าคญัท่ีเป็นเหตุให้
ตอ้งมีการปรับปรุงจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุขอ้ 3 (ด) ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
หมายเหตุขอ้ 3 (ฎ) ขอ้สมมติฐานส าหรับการประมาณการในการคิดลดกระแสเงิน

สดในอนาคต 
หมายเหตุขอ้ 17 การวดัมลูค่าของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
หมายเหตุขอ้ 27 การใชป้ระโยชนข์องขาดทุนทางภาษี 
หมายเหตุขอ้ 16 และ 31 การวดัมลูค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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การวัดมลูค่ายติุธรรม  
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัหลายขอ้ก าหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 

บริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผู ้
ประเมินมูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนัยส าคัญ รวมถึงการวดัมูลค่า
ยติุธรรมระดบั 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 

 

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

ประเดน็ปัญหาของการวดัมลูค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถกูรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั 
 

เม่ือวดัมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน 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 าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสงัเกตได)้ 

 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมท่ีแตกต่างกนั การวดัมลูค่ายติุธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบั
ชั้นของมลูค่ายติุธรรมของขอ้มลูท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมลูค่ายติุธรรมโดยรวม 

 

บริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 
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ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรม อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ดงัต่อไปน้ี 

 

 หมายเหตุขอ้  11 ขอ้สมมติฐานส าหรับการประมาณการในการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต 
 หมายเหตุขอ้  17  หน้ีสินผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวสุ้ทธิ 
 หมายเหตุขอ้  31    เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

การใช้เกณฑ์ในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
 

ตามท่ีอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 ฝ่ายบริหารไดเ้จรจากบัธนาคารแห่งหน่ึง เน่ืองจากบริษทั
ไม่สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงินในปี 2558 ธนาคารจึงไดอ้อกจดหมายผอ่นปรนการผิดเง่ือนไขทางการ
เงินภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมในเดือนธนัวาคม  2558  และตกลงผ่อนปรนขอ้ก าหนดเง่ือนไขดงักล่าวในปี 2558 
ใหแ้ก่บริษทั ทั้งน้ี ภายหลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัจะตอ้งไม่ก่อขอ้ผกูพนั หน้ี หรือภาระใดๆ โดยการ
กู้ยืมจากหรือค ้ าประกันบุคคลใดๆจนท าให้อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษัทและ
อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีผิดจากเง่ือนไขตามสัญญา ผูบ้ริหารเช่ือว่าบริษทัมีเงินทุนหมุนเวียน
และแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอต่อการช าระหน้ีสินทางการเงิน เป็นเหตุให้ไม่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั
ในการด าเนินธุรกิจ และความเส่ียงท่ีกิจการจะไม่สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงินใหม่อยู่ในระดบัต ่า 
ดงันั้นบริษทัจะสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองส าหรับอนาคตอนัใกล ้
 

3 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ     
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

(ก) เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินบาท ท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั โดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
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(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ
เรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วน
หน่ึงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด 
 

(ค) ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอื่น 
 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
 

 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีใน
อนาคตของลกูคา้  ลกูหน้ีจะถกูตดัจ าหน่ายจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

(ง) สินค้าคงเหลือ 
 

 สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 

 ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใชว้ิธีเขา้ก่อนออกก่อนส าหรับวตัถุดิบ และวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัส าหรับงานระหว่าง
ท าและสินคา้ส าเร็จรูป ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยู่ใน
สถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปัน
ส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ  
 

 มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย 

 

(จ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุน 
 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พ่ือคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนและแสดงในมลูค่ายติุธรรม  ก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในงบก าไรหรือขาดทุน 
 

ตราสารหน้ีซ่ึงบริษัทตั้ งใจและสามารถถือจนครบก าหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด   
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงในราคาทุนตดัจ าหน่าย ผลต่างระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของ
ตราสารหน้ีจะถกูตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายขุองตราสารหน้ีท่ีเหลือ 
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ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พ่ือคา้หรือตั้งใจถือ
ไวจ้นครบก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงใน
มูลค่ายุติธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของ
รายการท่ีเป็นตวัเงิน บนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ ผลต่างจากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน  เม่ือมีการตดัจ าหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น
โดยตรงเขา้ก าไรหรือขาดทุน    ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมีดอกเบ้ีย จะตอ้งบนัทึกดอกเบ้ียในก าไรหรือ
ขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุน 
 

มลูค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้และหลกัทรัพยเ์ผื่อขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ี
รายงาน 
 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมลูค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้จะถกูบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 

 

(ฉ) ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
 

การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ซ่ึงไม่สามารถท างาน
ไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟแวร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
  

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมลูค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในก าไรหรือขาดทุน  
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ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 

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

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมลูค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเสน้ตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

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

บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
  

 วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพย ์และมลูค่าคงเหลือ ถกูทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ิน รอบ
ปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ช) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ในกรณี
ท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมลูค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน   
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงิน
สดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการ
ประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีการดอ้ยค่าในเวลา
ต่อมา  ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

  



บริษัท ดราโก้ พซีีบี จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

 19 

เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ
ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว  ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเป็นผลต่าง
ระหวา่งราคาทุนท่ีซ้ือกบัมลูค่ายติุธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์หกัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน
นั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในก าไรหรือขาดทุน  
 

การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นกวา่จะครบก าหนดท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  ค านวณ
โดยการหามลูค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  
 

มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ค านวณโดยอา้งอิงถึงมลูค่ายติุธรรม 
 

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

การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถกูกลบัรายการ เม่ือมลูค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนในภายหลงั  
และการเพ่ิมข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส าหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะ
ถกูบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การ
กลบัรายการจะถกูรับรู้โดยตรงในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

(ซ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน  ภายหลงัจากการ
บนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอด
หน้ีเม่ือครบก าหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้ืมโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

(ฌ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
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(ญ) หุ้นกู้แปลงสภาพ 
 

หุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นสกุลเงินบาท ท่ีสามารถแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัตามสิทธิของผูถื้อหุน้กู ้เม่ือจ านวนหุน้ท่ีจะ
ออกใหแ้ก่ผูถื้อมีก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนและไม่ผนัผวนตามการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 
 

องคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของในหุน้กูแ้ปลงสภาพจะรับรู้มลูค่าเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในการแปลง
สภาพเป็นหุน้สามญั องคป์ระกอบของหน้ีสินจะรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกดว้ยผลแตกต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหุน้กู้
แปลงสภาพทั้งส้ินกบัมลูค่ายติุธรรมขององคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของ ตน้ทุนการท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง
ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะถูกปันส่วนไปยงัตน้ทุนเร่ิมแรกตามสัดส่วนขององค์ประกอบของหน้ีสินและ
องคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของ 
 

ภายหลงัการรับรู้มูลค่าเร่ิมแรก องค์ประกอบของหน้ีสินท่ีอยู่ในหุ้นกู้แปลงสภาพจะวดัมูลค่าโดยใช้วิธีทุนตัด
จ าหน่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง องคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของในหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไม่มีการวดัมลูค่าใหม่ 
 

ดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้ีสินทางการเงินรับรู้ในก าไรขาดทุน เม่ือมีการแปลงสภาพ หน้ีสินทางการเงินจะถูกจดั
ประเภทในส่วนของเจา้ของและไม่มีการรับรู้ก าไรหรือขาดทุน 

 

(ฎ) ผลประโยชน์ของพนักงาน   
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 

 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 

ภาระผกูพนัสุทธิของบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการ
ประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมลูค่าปัจจุบนั 
 

การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาตเป็นประจ าทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้  
 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที บริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสิน
ผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี โดย
ค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่าย
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ช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก าไร
หรือขาดทุน 
 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
บริษทั รับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน 
 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  
 

ภาระผูกพนัสุทธิของบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการ
ท างานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีไดคิ้ดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมูลค่า
ปัจจุบนั การวดัมลูค่าใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือบริษทัไม่สามารถยกเลิก
ขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือบริษทัรับรู้ต้นทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง หาก
ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชนเ์กินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะถูก
คิดลดกระแสเงินสด 

 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให ้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทั/บริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจาก
การท่ีพนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 

(ฏ) ประมาณการหน้ีสิน  
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้กต่็อเม่ือบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนัเป็นผล
มาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือช าระ
ภาระหน้ีสินดงักล่าว  ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลด
ในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษีเงินได ้ เพ่ือให้สะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตาม
เวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไปรับรู้เป็นตน้ทุนทาง
การเงิน   
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(ฐ) ทุนเรือนหุ้น 
 

หุ้นสามญั 
 

หุน้สามญัจดัประเภทเป็นทุน  ตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการออกหุ้นสามญัและสิทธิซ้ือหุน้ (สุทธิจาก
ผลกระทบทางภาษี) รับรู้เป็นรายการหกัจากส่วนของทุน  
 

(ฑ) รายได้ 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดพิเศษ 
 

การขายสินค้าและให้บริการ 
 

รายไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไป
ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้  และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความ
ไม่แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่า
ของจ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืน
สินคา้  รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ   
 

การลงทุน 
 

รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยรายไดด้อกเบ้ียรับจากเงินฝากธนาคาร 
 

เงินปันผลรับ 

 

เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล  
 

ดอกเบีย้รับ 

 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   
 

(ฒ) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ี    
ผา่นไป และส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย  
 

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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(ณ) สัญญาเช่าด าเนินงาน  
 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บตามสญัญาเช่า จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญาตลอดอายสุญัญาเช่า 
 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ
การยืนยนัการปรับค่าเช่า 

 

การจ าแนกประเภทสัญญาเช่า 
 

ณ วนัท่ีเร่ิมต้นข้อตกลง บริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยู่กบั
การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ท าใหบ้ริษทัมีสิทธิ
ในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 

 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ บริษทัแยกค่าตอบแทนส าหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ีเป็น
องคป์ระกอบอ่ืนโดยใชม้ลูค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนดงักล่าวได้อย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินในจ านวนท่ีเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจ านวนหน้ีสินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการเงิน
ตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของบริษทั 

 

(ด) ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้
ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผู ้
ถือหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีบริษทั
คาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ี
รายงาน 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บริษทัตอ้งค านึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าใหจ้ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ บริษทั 
เช่ือวา่ไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก
หลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการ
ประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆ
อาจจะท าใหบ้ริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่  การเปล่ียนแปลง
ในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 

สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถกูทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถกูปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถกูใชจ้ริง 
 

(ต) ก าไรต่อหุ้น  
 

บริษทัแสดงก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานและก าไรต่อหุน้ปรับลดส าหรับหุ้นสามญั ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานค านวณโดย
การหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกจ าหน่าย
ระหว่างปี ก าไรต่อหุน้ปรับลดค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัท่ีปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้น
สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่าย และผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุน้สามญัปรับลดทั้งหมด  
 

(ถ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรง 
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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 52.59 
Chin-Poon (Changshu) Electronics Co., Ltd. ประเทศจีน เป็นกิจการของผูถื้อหุน้รายใหญ่รายเดียวกนั 
Chin-Poon Holdings Cayman Ltd. หมู่เกาะเคยแ์มน 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 
ค่าความช่วยเหลือดา้นเทคนิค 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 2558  2557 
 (พันบาท) 
กจิการที่เกีย่วข้อง    
ขายสินคา้ 102,703  41,244 
ซ้ือสินคา้ 95,066  2,192 
ค่าความช่วยเหลือดา้นเทคนิค 4,987  2,699 
ค่าบริการจดัการและใหค้ าปรึกษา 780  780 
ดอกเบ้ียจ่าย 13,847  8,418 
    

ผู้บริหารส าคัญ    

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 19,039  18,979 
ดอกเบ้ียจ่าย 1,612  592 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 2558  2557 
 (พันบาท) 
ลกูหน้ีการค้า-กจิการที่เกีย่วข้องกนั    
Chin-Poon Industrial Co., Ltd. 6,680  808 
Chin-Poon Holdings Cayman Ltd. 4,079  9,406 
Chin-Poon (Changshu) Eletronics Co., Ltd. -  41 
รวม 10,759  10,255 
    

เจ้าหนี้การค้า-กจิการที่เกีย่วข้องกนั    
Chin-Poon (Changshu) Eletronics Co., Ltd. 62,424  - 
Chin-Poon Industrial Co., Ltd. 24,228  711 
รวม 86,652  711 
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 2558  2557 
 (พันบาท) 
เจ้าหนี้อื่น-กจิการที่เกีย่วข้องกนั    
Chin-Poon Industrial Co., Ltd. 10,847  5,664 
Chin-Poon (Changshu) Eletronics Co., Ltd. 796  - 
ผูบ้ริหารส าคญั 356  419 
บริษทั วิปเทล จ ากดั 16  16 
รวม 12,015  6,099 

 

สัญญาที่มีสาระส าคัญกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

(ก) สัญญาการบริการความช่วยเหลือด้านเทคนิค 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาบริการความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทั Chin-Poon Industrial Co., Ltd. ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้
รายใหญ่ โดยคู่สญัญาจะให ้ขอ้มูลดา้นเทคนิคเพ่ือพฒันาการออกแบบ และการผลิตผลิตภณัฑ์ ในการน้ี บริษทั
มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมซ่ึงค านวณยอดต่อปีจากตน้ทุนของเจา้หน้าท่ีและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 4 
มกราคม 2541 และจะยกเลิกก็ต่อเม่ือกิจการใดกิจการหน่ึงแจง้ความจ านงท่ีจะไม่ต่ออายุสัญญาเป็นลายลกัษณ์
อกัษรล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 2 เดือน 

 

(ข) สัญญาบริการจดัการและให้ค าปรึกษา 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาค่าบริการจดัการกบับริษทั วิปเทล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั โดยคู่สัญญาจะ
ใหบ้ริการเก่ียวกบัการจดัการและการบริหารท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้ง
จ่ายค่าธรรมเนียมซ่ึงค านวณยอดต่อปีตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2541 
และจะยกเลิกก็ต่อเม่ือกิจการใดกิจการหน่ึงแจง้ความจ านงท่ีจะไม่ต่ออายุสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้
อยา่งนอ้ย 45 วนั 
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5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 2558  2557 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 341  419 
เงินฝากธนาคาร 130,049  119,659 
เงินฝากประจ า 33,069  3,060 
รวม 163,459  123,138 
 

เงินฝากประจ า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.80 ถึงร้อยละ 1.38 ต่อปี (2557: ร้อยละ 
0.05 ถึงร้อยละ 1.13 ต่อปี) 

 

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 หมายเหตุ 2558  2557 
  (พันบาท) 
สกลุเงินบาท   115,683  87,924 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 31 47,776  35,214 
รวม  163,459  123,138 
 

6 เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

  2558  2557 
  (พันบาท) 
เงินลงทุนระยะส้ัน     
เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน  -  550,000 
ตราสารหน้ีอ่ืน 31 946  933 
รวม  946  550,933 

 

เงินลงทุนชัว่คราวของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 เป็นสกลุเงินบาท 
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7 ลูกหนีก้ารค้า 
 

 หมายเหตุ 2558  2557 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 10,759  10,255 
กิจการอ่ืน  323,853  221,167 
รวม  334,612  231,422 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (7,839)  (6,311) 
สุทธิ  326,773  225,111 

 

การวิเคราะห์อายขุองลกูหน้ีการคา้มีดงัน้ี 
 

  2558  2557 
  (พันบาท) 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  10,759  6,571 
เกินก าหนดช าระ :     
นอ้ยกวา่ 3 เดือน  -  2,865 
3 - 6 เดือน  -  819 
  10,759  10,255 

     
กจิการอืน่ๆ     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  228,315  175,383 
เกินก าหนดช าระ :     

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  79,191  38,364 
3 - 6 เดือน  8,508  1,108 
6 - 12 เดือน  -  1 
มากกวา่ 12  เดือน  7,839  6,311 

  323,853  221,167 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (7,839)  (6,311) 

  316,014  214,856 
     

สุทธิ  326,773  225,111 
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โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลกูคา้ของบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 135 วนั 
 

ยอดลกูหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 หมายเหตุ 2558  2557 
  (พันบาท) 
สกลุเงินบาท   111,248  68,469 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 31 215,525  156,642 
รวม  326,773  225,111 

 

8 ลูกหนีอ้ืน่ 
 

  2558  2557 
  (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  12,587  9,151 
ดอกเบ้ียคา้งรับ  42  1,943 
อ่ืนๆ  2,563  2,835 
รวม  15,192  13,929 

 

ลกูหน้ีอ่ืนทั้งหมดของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 เป็นสกลุเงินบาท 
 

9 ภาษมูีลค่าเพิม่รอเรียกคืน 
 

ณ วนัท่ี 31  ธันวาคม 2558 และ 2557 ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืนไดแ้ก่ ยอดคงเหลือสะสมของภาษีมูลค่าเพ่ิม ซ่ึง
ผูบ้ริหารไดย้ื่นขอคืนจากกรมสรรพากร โดยในขณะน้ียงัอยู่ระหว่างการพิจารณา และผลการพิจารณายงัไม่เป็นท่ี
ส้ินสุด ยอดท่ีบริษทัจะไดรั้บคืนจริงจึงอาจแตกต่างจากท่ีบนัทึกไว ้
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10 สินค้าคงเหลอื  
 

 2558  2557 
 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 95,620  57,857 
สินคา้ระหวา่งผลิต 94,754  81,019 
วตัถุดิบ 110,491  98,275 
วสัดุโรงงาน 33,484  26,991 
สินคา้ระหวา่งทาง 29,382  23,799 
รวม 363,731  287,941 
หัก   ค่าเผื่อมลูค่าสินคา้ลดลง (23,681)  (15,699) 
สุทธิ 340,050  272,242 
    

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย    
- ตน้ทุนขาย 1,322,356  1,040,040 
- การปรับลดมลูค่าเป็นมลูค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 7,982  8,042 
สุทธิ 1,330,338  1,048,082 
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11 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  
 

 ท่ีดิน  
อาคารโรงงาน 
และส านกังาน  

เคร่ืองจกัรและ 
อุปกรณ์ 
โรงงาน  

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหวา่ง 

ก่อสร้างและ
ติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 
ราคาทุน              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 82,555  226,127  607,844  76,005  9,067  124,410  1,126,008 
เพ่ิมข้ึน -  -  1,926  866  594  259,146  262,532 
โอน -  -  23,662  5,727  -  (29,389)  - 
จ าหน่าย -  -  -  -  (413)  -  (413) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ              
   1 มกราคม 2558 82,555  226,127  633,432  82,598  9,248  354,167  1,388,127 
เพ่ิมข้ึน -  -  8,854  2,040  895  344,133  355,922 
โอน -  107,847  27,485  2,350  505  (138,187)  - 
จ าหน่าย -  -  -  -  (399)  -  (399) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 82,555  333,974  669,771  86,988  10,249  560,113  1,743,650 
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 ท่ีดิน  
อาคารโรงงาน 
และส านกังาน  

เคร่ืองจกัรและ 
อุปกรณ์ 
โรงงาน  

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหวา่ง 

ก่อสร้างและ
ติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการ 
 ด้อยค่า 

             

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 -  107,451  284,930  26,384  5,087  -  423,852 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  9,675  42,238  13,440  1,318  -  66,671 
จ าหน่าย -  -  -  -  (413)  -  (413) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ              
   1 มกราคม 2558 -  117,126  327,168  39,824  5,992  -  490,110 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  12,135  45,682  13,650  1,039  -  72,506 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  4,000  10,403  1,274  144  316  16,137 
จ าหน่าย -  -  -  -  (399)  -  (399) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 -  133,261  383,253  54,748  6,776  316  578,354 
              

มลูค่าสุทธิทางบัญชี              
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 82,555  118,676  322,914  49,621  3,980  124,410  702,156 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557   82,555  109,001  306,264  42,774  3,256  354,167  898,017 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 82,555  200,713  286,518  32,240  3,473  559,797  1,165,296 
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ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ 
แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจ านวน 305.44 ลา้นบาท (2557: 298.04 ล้านบาท) 
 

การค า้ประกัน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัมูลค่าตามบญัชีจ านวน 254.78 ลา้นบาท ไดน้ าไปใช้
เพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (2557: 179.81 ล้านบาท) (ดูหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 13) 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้าง 
 

ระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัอยูร่ะหวา่งก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ โดยมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือจ านวน 
344.13 ลา้นบาท ทั้งน้ีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจ านวนทั้งส้ิน 643.61 ลา้นบาท (2557: 299.48 
ล้านบาท) 

 

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างโรงงานใหม่ไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพยจ์ านวน 17.62 
ลา้นบาท (2557: 0.88 ล้านบาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ียท่ีรับรู้ร้อยละ 2.10 ต่อปีถึงร้อยละ 7.20 ต่อปี (2557: ร้อยละ 4.48 
ถึงร้อยละ 4.85 ต่อปี) 
 

ขาดทุนจากการด้อยค่า 
 

เน่ืองจากความตอ้งการในผลิตภณัฑแ์ผงวงจรไฟฟ้าประเภท single size และ double size ของกิจการต ่ากวา่การความ
คาดหมาย บริษทัจึงไดท้ าการทบทวนแผนการด าเนินงานในอนาคตของโรงงาน ซ่ึงน าไปสู่การประเมินใหม่ใน
มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของโรงงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 

ในการประเมินว่าโรงงานมีการดอ้ยค่าหรือไม่นั้น ผูบ้ริหารพิจารณามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยเ์ปรียบเทียบกบั
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใชส้มมุติฐานเก่ียวกบัรายได ้ตน้ทุนขาย และก าไรโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อน
ภาษีส าหรับอนาคตท่ีอตัราร้อยละ 9.76 จากการประเมินดงักล่าวบริษทัไดมี้การบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยเ์ป็นจ านวน 16.14 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนเบต็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2558 
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ตารางแสดงสมมุติฐานส าคญัท่ีใชใ้นการค านวณมลูค่าจากการใชง้าน 
 

 สมมุติฐานท่ีใชใ้นการค านวณ
มลูค่าจากการใชง้าน 

  ร้อยละ 
ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษีนิติบุคคล ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่ายตาม 
   งบประมาณ (Budgeted EBITDA) 

  
2.95 

รายจ่ายฝ่ายทุนต่อยอดขาย  0.0004 
อตัราการเติบโตของกิจการในระยะยาว (Long-term growth rate)  - 
อตัราคิดลด (Discount rate)  9.76 

 

12 ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี   
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

   บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/ รายไดใ้น   
 ณ วนัที่ 1 

มกราคม 
2558  

 
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

 
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 

2558 
 (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27) 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ลกูหน้ีการคา้ 1,263  306  -  1,569 
สินคา้คงเหลือ   3,140  1,596  -  4,736 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  3,227  -  3,227 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 838  737  982  2,557 
ยอดขาดทุนยกไป 10,997  (10,997)  -  - 
รวม 16,238  (5,131)  982  12,089 
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   บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/ รายไดใ้น   
 ณ วนัที่ 1 

มกราคม 
2557  

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

 
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 

2557 
 (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27) 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
        

ลกูหน้ีการคา้ 1,286  (23)  -  1,263 
สินคา้คงเหลือ   1,532  1,608  -  3,140 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 3,319  700  (3,181)  838 
ยอดขาดทุนยกไป -  10,997  -  10,997 
อ่ืนๆ 265  (265)  -  - 
รวม 6,402  13,017  (3,181)  16,238 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ เกิดจากรายการดงัต่อไปน้ี   

 

  2558  2557 

  (พันบาท) 
ยอดขาดทุนยกไป  34,610  - 
รวม  34,610  - 
 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2562 - 2563 บริษทัยงัมิไดรั้บรู้ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตาม
กฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินไดปั้จจุบนัเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่
วา่บริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์างภาษีดงักล่าว   
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13 หนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 
 

  2558  2557 

 หมายเหตุ (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน     
ทรัสรีซีทต ์- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  37,442  87,872 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  -  13,500 
เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ  37,442  101,372 

     
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 

  
46,440 

  
11,000 

รวมหนีสิ้นที่มดีอกเบีย้ระยะส้ัน  83,882  112,372 
     

ส่วนที่ไม่หมนุเวียน     
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  101,670  82,000 

หุน้กูแ้ปลงสภาพ 16 400,612  556,343 

รวมหนีสิ้นที่มดีอกเบีย้ระยะยาว  502,282  638,343 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 
 

 2558  2557 

 (พันบาท) 

ครบก าหนดภายในหน่ึงปี 83,882  112,372 

ครบก าหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 502,282  638,343 

รวม 586,164  750,715 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพย์
ดงัน้ี 

 

 2558  2557 
 (พันบาท) 
เงินฝากธนาคาร 2,000  2,000 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 254,779  179,814 
รวม  256,779  181,814 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558 ทรัสรีซีทตเ์กิดจากการน าเขา้วตัถุดิบและเคร่ืองจกัรจากต่างประเทศ เงินกูย้ืมดงักล่าวมี
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.35 ถึงร้อยละ 2.65 ต่อปี (31 ธันวาคม 2557: ร้อยละ 2.35 ถึงร้อยละ 2.55 ต่อปี) ทรัสรีซีทตใ์ช้
ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างของบริษทัเป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 11) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือดงักล่าวท่ียงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวน 145.95 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2557: 459.11 ล้านบาท) 
 

เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2557 บริษทัไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง เพ่ือใช้ส าหรับ
ก่อสร้างโรงงาน และซ้ือเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ของบริษทั โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.50 ต่อปีในปีท่ีหน่ึง และ
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR -  1.50 ต่อปีในปีถดัไป โดยบริษทัไดมี้การเบิกเงินกูย้ืมงวดแรกในเดือนกรกฎาคม 2557 
เป็นจ านวนเงิน 70 ลา้นบาท และเบิกเงินกูย้ืมงวดท่ีสองในเดือนธนัวาคม 2558 เป็นจ านวนเงิน 23 ลา้นบาท เงินกูย้ืม
ดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนเป็นงวดเดือนรวม 48 งวด งวดละ 2.2 ลา้นบาท บริษทัเร่ิมช าระงวดแรกในเดือนสิงหาคม 
2558  
 

วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2558 บริษทัไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน เพ่ือใชส้ าหรับก่อสร้างโรงงาน 
และซ้ือเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ของบริษทั โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.50 ต่อปีในปีท่ีหน่ึง และอตัราดอกเบ้ียร้อย
ละ MLR -  1.50 ต่อปีในปีถดัไป โดยบริษทัไดมี้การเบิกเงินกูย้ืมในเดือนพฤษภาคม 2558 เป็นจ านวนเงิน 80 ลา้น
บาท เงินกูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนเป็นงวดเดือนรวม 48 งวด งวดละ 1.67 ลา้นบาท บริษทัเร่ิมช าระงวดแรกใน
เดือนกรกฎาคม 2558  
 

ภายใตเ้ง่ือนไขสัญญาเงินกูย้ืมขา้งตน้บริษทัจะตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนด โดยบริษทัตอ้งรักษาสัดส่วน
หน้ีต่อทุน ความสามารถในการช าระหน้ี และเง่ือนไขอ่ืนๆ ตามท่ีสถาบนัการเงินก าหนด เงินกูย้ืมดงักล่าวใชท่ี้ดิน
และส่ิงปลกูสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และจะมีข้ึนในอนาคตของบริษทัเป็นหลกัประกนั และบริษทัไดใ้หค้ ารับรองแก่สถาบนั
การเงินวา่จะไม่ก่อหลกัประกนัเพ่ิมเติม (negative pledge) ในท่ีดิน ส่ิงปลกูสร้างและเคร่ืองจกัรท่ีระบุในสญัญา 
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เงื่อนไขการด ารงอัตราส่วนทางการเงินภายใต้สัญญาเงินกู้ยมื  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดรั้บการผ่อนปรนเง่ือนไขทางการเงินภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม การด ารงอตัราส่วน
ทางการเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวและสัญญาวงเงินสินเช่ือเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการซ้ือเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเป็นจ านวน 173 ลา้นบาท โดยภายหลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัตอ้งด ารง
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity ratio) ในเวลาใดๆตลอดสัญญาตอ้งไม่เกิน 2 ต่อ 1 แต่
ทั้งน้ีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity ratio) จะตอ้งไม่ต ่ากว่า 0 และด ารงสัดส่วน
ความสามารถในการช าระหน้ี (Debt Service Coverage ratio) ไวใ้นอตัราส่วนไม่นอ้ยกว่า 1.5 เท่า โดยพิจารณาจาก
งบการเงินของบริษทั  

 

 ยอดหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 หมายเหตุ 2558  2557 
  (พันบาท) 
สกลุเงินบาท   548,722  662,843 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 31 37,442  87,872 
รวม  586,164  750,715 

 

14 เจ้าหนีก้ารค้า 
 

 หมายเหตุ 2558  2557 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 86,652  711 
กิจการอ่ืน  195,444  176,326 
รวม  282,096  177,037 

 

ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 หมายเหตุ 2558  2557 
  (พันบาท) 
สกลุเงินบาท   43,437  45,188 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 31 234,625  127,026 
สกลุเงินเยนญ่ีปุ่น 31 4,034  4,823 
รวม  282,096  177,037 
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15 เจ้าหนีอ้ืน่ 
 

 หมายเหตุ 2558  2557 
  (พันบาท) 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั 4 12,015  6,099 

     
อืน่ๆ     
เจา้หน้ีอ่ืนซ้ือสินทรัพยถ์าวร  43,010  43,312 
ค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่าย  11,508  8,641 
รายไดรั้บล่วงหนา้  6,795  - 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานคา้งจ่าย  4,858  3,315 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย  4,481  5,390 
ค่าใชจ่้ายพนกังานคา้งจ่าย  3,959  1,320 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  3,836  4,695 
ค่าขนส่งคา้งจ่าย  3,496  3,856 
เงินปันผลคา้งจ่าย  422  1,260 
อ่ืนๆ  4,929  4,026 
  87,294  75,815 

รวม  99,309  81,914 
 

ประเภทสกลุเงินตราของเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคมมีดงัน้ี 
 

 หมายเหตุ 2558  2557 
  (พันบาท) 
สกลุเงินบาท   45,807  38,049 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 31 53,502  39,885 
สกลุเงินเยนญ่ีปุ่น 31 -  3,980 
รวม  99,309  81,914 
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16 หุ้นกู้แปลงสภาพ 
 

หุน้กูแ้ปลงสภาพไดอ้อกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัท่ี 20 สิงหาคม 2557 (ดูหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 18) 
 

ข้อมูลของหุ้นกู้แปลงสภาพมดีังต่อไปนี ้
 

ช่ือหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษทั ดราโก ้พีซีบี จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 
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 
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 ตลอดอายขุองหุน้กู้

แปลงสภาพและวนัท่ี 19 สิงหาคม 2562 ซ่ึงเป็นวนัท่ีหุน้กูแ้ปลง
สภาพหมดอาย ุโดยเร่ิมช าระดอกเบ้ีย ในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
หรือวนัท าการถดัไปในกรณีท่ีวนัดงักล่าวมิใช่วนัท าการ 

วนัแปลงสภาพ วนัท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถใชสิ้ทธิแปลงสภาพ เป็นหุน้
สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพได ้ตามอตัราการแปลงสภาพ
ท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงก าหนดไวปี้ละ 2 คร้ัง ในวนัท่ี 30 มิถุนายน และ 
31 ธนัวาคม ของทุกปี และวนัท่ี 19 สิงหาคม 2562 ซ่ึงเป็นวนัท่ี
หุน้กูแ้ปลงสภาพหมดอายุ โดยเร่ิมแปลงสภาพไดใ้นวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 หรือวนัท าการถดัไปในกรณีท่ีวนัดงักล่าวมิใช่
วนัท าการ 

ราคาแปลงสภาพ 5.40 บาท ต่อ 1 หุน้สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
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อตัราการแปลงสภาพ หุน้กูแ้ปลงสภาพจ านวน 1 หน่วย จะสามารถใชสิ้ทธิแปลงสภาพ
เป็นหุน้สามญัไดเ้ท่ากบั 17.901852 หุน้ และจะช าระคืนเป็นเงิน
สด 3.33 บาท 

นายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือผูท่ี้ไดรั้บ
แต่งตั้งโดยชอบใหท้ าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหุน้กูแ้ทน 

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) หรือผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้ง โดย
ชอบใหท้ าหนา้ท่ีเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพแทน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูซ่ึ้งมีมูลค่า 169.17 ลา้นบาท ท่ีราคา 
5.40 บาทต่อหุน้กูแ้ละไดรั้บเงินสดคืนเป็นจ านวน 5.83 ลา้นบาท การแปลงสภาพเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 
 

 
มลูค่าของหุน้กูท่ี้
แปลงสภาพ 

 ไถ่ถอนเป็น
เงินสด 

 สุทธิ  จ านวนหุน้สามญั 

 (พันบาท)  (พันหุ้น) 
วนัท่ี 20 สิงหาคม ถึง 31 ธนัวาคม 2557 -  -  -  - 
วนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 2558 175,000  (5,828)  169,712  31,328 
จ านวนรวมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 175,000  (5,828)  169,712  31,328 

 

หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกโดยบริษทัจะรับรู้มลูค่าเร่ิมแรกขององคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของดว้ยมลูค่ายุติธรรมของ
สิทธิแปลงสภาพของหุน้กู ้องคป์ระกอบของหน้ีสินจะรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกดว้ยผลแตกต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของ
หุน้กูแ้ปลงสภาพทั้งส้ินกบัมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบของส่วนของเจา้ของ ตน้ทุนการท ารายการท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพจะถูกปันส่วนไปยงัตน้ทุนเร่ิมแรกตามสัดส่วนขององคป์ระกอบของหน้ีสิน
และองคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของ 
 

ภายหลงัการรับรู้มูลค่าเร่ิมแรก องค์ประกอบของหน้ีสินท่ีอยู่ในหุ้นกู้แปลงสภาพจะวดัมูลค่าโดยใช้วิธีทุนตัด
จ าหน่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง องคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของในหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไม่มีการวดัมลูค่าใหม่ 
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 (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 

 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการค านวณก าไรต่อหุน้ปรับลด ดอกเบ้ียของหุน้กูแ้ปลงสภาพสุทธิจากภาษีเงินไดจ้ านวน 15.18 
ลา้นบาทไดบ้วกกลบัเป็นรายการปรับปรุงก าไรส าหรับปีและมีจ านวนหุ้นท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามญัจากการออก 
หุน้กูด้งัต่อไปน้ี 
 

 2558 2557 
 (พันหุ้น) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 70,358 - 
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17 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

  2558  2557 
  (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ     
ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิส าหรับ     
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  11,065  3,749 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน  1,726  446 
รวม  12,791  4,195 
     

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม  2558  2557 

  (พันบาท) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน     
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  1,319  1,117 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน  522  516 
รวม  1,841  1,633 

     
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     
ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณตามหลกั     
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในระหวา่งปี  4,912  (15,904) 

 

บริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์พนักงาน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2554 บริษทัไดเ้ลือกรับรู้ภาระหน้ีในช่วงเปล่ียนแปลง ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ผ่านก าไรหรือขาดทุนโดย
วิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 ปีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 การเคล่ือนไหวระหว่างปีของภาระผูกพนัในช่วง
เปล่ียนแปลงท่ียงัไม่รับรู้ มีดงัต่อไปน้ี 
 

  2558  2557 
  (พันบาท) 

ภาระผกูพนัในช่วงเปล่ียนแปลงท่ียงัไม่รับรู้ ณ วนัท่ี  1 มกราคม  2,210  4,419 

รับรู้ผา่นก าไรหรือขาดทุนระหวา่งปี  (2,210)  (2,209)  
ภาระผูกพนัในช่วงเปลีย่นแปลงที่ยงัไม่รับรู้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  -  2,210 
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บริษทัจดัการโครงการบ าเหน็จบ านาญพนกังานตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใน
การใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความ
เส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด 
 

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 

  2558  2557 
  (พันบาท) 

มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน  12,791  6,405 
ภาระผกูพนัในช่วงเปล่ียนแปลงท่ียงัไม่รับรู้  -  (2,210) 
ภาระผูกพนัตามงบแสดงฐานะการเงนิ  12,791  4,195 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 

 หมายเหตุ 2558  2557 
  (พันบาท) 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์ณ วนัท่ี 1 มกราคม  4,195  16,598 
     
รับรู้ในก าไรขาดทุน 24    
การรับรู้ภาระผกูพนัในช่วงเปล่ียนแปลง  2,210  2,209 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  1,610  1,445 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั  231  188 
  4,051  3,842 
     
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  4,912  (15,904) 
  4,912  (15,904) 
     
ผลประโยชนจ่์าย  (367)  (341) 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

 12,791  4,195 
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ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

  2558  2557 
  (พันบาท) 

ตน้ทุนขาย  1,215  1,008 
ค่าใชจ่้ายในการขาย  103  61 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  2,733  2,773 
รวม  4,051  3,842 

 

(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

  2558  2557 
  (พันบาท) 

สมมติฐานประชากร  485  (5,427) 
สมมติฐานทางการเงิน  1,610  (10,824) 
การปรับปรุงจากประสบการณ์  2,817  347 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  4,912  (15,904) 

 

ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั) 
 

  2558  2557 
  (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด  2.65  3.78 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต     

- พนกังานรายเดือน  5  5 
- พนกังานรายวนั  3  3 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวเ้ป็น 28.78 ปี 
(2557: 28.54 ปี)  
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไป
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์
ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558  เพ่ิมข้ึน  ลดลง 
     
อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5)  (566)  610 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5)  573  (538) 
อตัรามรณะในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5)  (4)  4 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 10)  (855)  953 

 

18 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มลูค่าหุน้ 2558  2557 

 ต่อหุน้ จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท) (พันหุ้น/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน         
ณ วนัที่ 1 มกราคม         
-  หุน้สามญั 1 323,241  323,241  240,000  240,000 
ลดหุน้ 1 -  -  (24,170)  (24,170) 
ออกหุน้ใหม่ 1 -  -  107,411  107,411 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม         
-  หุ้นสามญั 1 323,241  323,241  323,241  323,241 

         
หุ้นที่ออกและช าระแล้ว         
ณ วนัที่ 1 มกราคม         
-  หุน้สามญั 1 215,830  215,830  215,830  215,830 
ออกหุน้ใหม่ 1 31,328  31,328  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม         
-  หุ้นสามญั 1 247,158  247,158  215,830  215,830 

 

ผูถื้อหุน้สามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึง
เสียงต่อหน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั   
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ทุนจดทะเบียน 
 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2557 ของบริษทั ประชุมเม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2557 ท่ีประชุมมีมติอนุมติั
ดงัต่อไปน้ี 

 

- ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิม 240 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 240 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้
ละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 215.83 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 215.83 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 1 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2557 
 

- ออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) มูลค่า
การเสนอขาย 600 ลา้นบาท เพ่ือระดมทุนไปใชใ้นการเพ่ิมสายการผลิตแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้าและแผ่นพิมพ์
วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ (Printed Circuit board: PCB) ประเภท Multi-Layer PCB  
 

- เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัเพ่ือรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพจากเดิม 215.83 ลา้นบาท 
แบ่งเป็นมลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 323.24 ลา้นบาท แบ่งเป็นมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2557 

 

นอกจากน้ีท่ีประชุมไดมี้การอนุมติัการผ่อนผนัเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ โดย Chin-Poon Industrial 
Company Limited และอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ในเร่ืองขอ้จ ากดัหุน้ต่างดา้ว 

 

ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น  
 

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

19 ส ารอง 
 

ส ารองประกอบดว้ย 
 

ส ารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจัดสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ 
 

ส ารองส าหรับสิทธิแปลงสภาพของหุ้นกูป้ระกอบดว้ยจ านวนท่ีปันส่วนไปยงัองค์ประกอบของส่วนของเจา้ของ
ส าหรับหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกโดยบริษทั ณ วนัท่ี 20 สิงหาคม 2557 (ดูหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 16) 
 

20 ส่วนงานด าเนินงาน 
 

ผูบ้ริหารเห็นวา่ บริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานเดียวคือธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้า ดงันั้นฝ่าย
บริหารจึงพิจารณาวา่ บริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว 

 

ข้อมลูเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์ 
 

 รายได้  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
ไทย 553,849  455,050  1,179,511  916,380 
สหรัฐอเมริกา 277,756  203,655  -  - 
เวียดนาม 79,366  66,406  -  - 
สิงคโปร์ 78,333  63,197  -  - 
ไตห้วนั 69,902  25,481  -  - 
มาเลเซีย 61,889  139,726  -  - 
ประเทศอ่ืนๆ 165,896  92,531  -  - 
รวม  1,286,991  1,046,046  1,179,511  916,380 

 

ในการน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ รายไดแ้ยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ บริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะ
ในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญั 

 

ลกูค้ารายใหญ่  
 

รายไดจ้ากลกูคา้รายหน่ึงของบริษทัเป็นเงินประมาณ 178.73 ลา้นบาท (2557: 107.53 ล้านบาท) จากรายไดร้วมของ
บริษทั 
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21 รายได้อื่น 
 

  2558  2557 
  (พันบาท) 

รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑพ์ลอยได ้  23,967  25,651 
ดอกเบ้ียรับ  6,466  5,768 
อ่ืนๆ  4,978  2,496 
รวม   35,411  33,915 
 

22 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 

  2558  2557 
  (พันบาท) 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร  12,754  11,589 
ค่าใชจ่้ายขนส่ง  12,414  5,920 
ค่าใชจ่้ายนายหนา้  9,733  8,437 
ค่าใชจ่้ายรับรอง  960  746 
อ่ืนๆ  2,620  2,515 
รวม  38,481  29,207 
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23 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

 หมายเหตุ 2558  2557 
  (พันบาท) 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร  36,322  32,891 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า อาคารและอุปกรณ์ 11 16,137  - 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  5,534  3,873 
ค่าเส่ือมราคา  4,828  4,262 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการบริการ  4,769  4,042 
ค่ารับรอง  1,242  657 
ค่าใชจ่้ายในการติดต่อส่ือสาร  1,087  842 
ค่าใชจ่้ายประกนัภยั  1,047  983 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและขนส่ง  1,040  930 
ค่าสาธารณูปโภค  882  846 
อ่ืนๆ  10,117  4,006 
รวม  83,005  53,332 

 

24 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

 หมายเหตุ 2558  2557 
  (พันบาท) 

เงินเดือนและค่าแรง  185,313  132,809 
ตน้ทุนบ าเหน็จบ านาญ - โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ 17 4,051  4,133 
ตน้ทุนบ าเหน็จบ านาญ - โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้  3,167  2,913 
อ่ืนๆ  41,693  32,110 
รวม  234,224  171,965 
 

โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 

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

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้ก าหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

 หมายเหตุ 2558  2557 
  (พันบาท) 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า  (51,499)  (37,463) 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  852,175  704,122 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร 24 234,224  171,965 
ค่าสาธารณูปโภค  118,325  100,779 
ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 11 72,506  66,671 
ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  39,144  45,432 
ค่าใชจ่้ายการผลิตต ่ากวา่ก าลงัปกติ  30,672  20,776 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า อาคารและอุปกรณ์ 11 16,137  - 
ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง  12,556  7,830 
อ่ืนๆ  127,585  50,508 
รวมต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร  1,451,825  1,130,620 
 

26 ต้นทุนทางการเงิน  
 

  2558  2557 
  (พันบาท) 

ดอกเบี้ยจ่าย     
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  2,014  1,811 
เงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน  6,239  1,351 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ  29,041  14,655 
รวมดอกเบีย้จ่าย  37,294  17,817 
ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน  3,326  2,768 
  40,620  20,585 
หัก จ านวนท่ีรวมอยูใ่นตน้ทุนของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข     

- ส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง  (17,621)  (879) 
  (17,621)  (879) 

     
สุทธิ  22,999  19,706 
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27 ภาษเีงินได้ 
 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

 หมายเหตุ 2558  2557 
  (พันบาท) 

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน     
ส าหรับปีปัจจุบนั  -  - 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป   -  206 
  -  206 
     
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 12    
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว     5,131  (13,017) 
รวมค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษเีงนิได้  5,131  (12,811) 
 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 
  

 2558  2557 
 

ก่อนภาษี
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้  

ก่อนภาษี
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจากภาษี
เงินได ้

 (พันบาท) 
ก าไร(ขาดทุน) จาก
การประมาณตาม
หลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั (4,912) 

 

982 

 

(3,930) 

 

15,904 

 

(3,181) 

 

12,723 
รวม (4,912)  982  (3,930)  15,904  (3,181)  12,723 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง  
 

 2558  2557 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  
(พันบาท) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินไดร้วม   (152,216)    (65,494) 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ (20.0)  (30,443)  (20.0)  (13,099) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   964    82 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป    -    206 
การเปล่ียนแปลงการรับรู้ขาดทุนทางภาษี   10,997    - 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

   
23,613 

    
- 

รวม (3.37)  5,131  (19.6)  (12,811) 
 

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 ลง
วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ให้ลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 
2558 ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 
 

เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 ในการประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติอนุมติัใหป้รับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
จากอตัราร้อยละ 30 เป็นอตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2559 เป็นตน้ไป 

 

บริษทัใช้อตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 และ 2557 ตามค าช้ีแจงของสภาวิชาชีพบญัชีท่ีออกในปี 2555  

 

28 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน   
 

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

 

ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 

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

(ค) ใหไ้ดรั้บอนุญาตใหถื้อกรรมสิทธ์ิในท่ีดินตามคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 
(ง) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการ 

(จ) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมมี

ก าหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

(ฉ) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับเงินปันผล 
(ช) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับของท่ีน าเขา้มาเพ่ือส่งกลบัออกไปเป็นเวลาหน่ึงปี (1) ปี นบัแต่วนัน าเขา้           

คร้ังแรก 
(ซ) ใหไ้ดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 50 ส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ

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

 

เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบุไวใ้น
บตัรส่งเสริมการลงทุน 
 

รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งัน้ี 
 

 2558  2557 
 กิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริม 
 กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

  
 

รวม 

 กิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม 

 กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
ขายต่างประเทศ -  733,142  733,142  -  590,996  590,996 
ขายในประเทศ -  553,849  553,849  -  455,050  455,050 
รวมรายได้ -  1,286,991  1,286,991  -  1,046,046  1,046,046 
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29 ขาดทุนต่อหุ้น 
 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน    
 

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ค านวณจากขาดทุนส าหรับปีท่ี
เป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปีโดยแสดงการค านวณดงัน้ี 
 
 

 หมายเหตุ 2558  2557 
  (พันบาท/พันหุ้น) 

ขาดทุนส าหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั (ขั้นพืน้ฐาน)  (157,347)  (52,683) 

     
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม  215,830  215,830 
ผลกระทบจากการแปลงสภาพของหุน้กูเ้ป็นหุน้สามญั  18 30,127  - 
จ านวนหุน้สามญัโดยเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัขั้นพ้ืนฐาน  245,957  215,830 

ขาดทุนต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท)  (0.64)  (0.24) 
 

ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 สิทธิแปลงสภาพของหุน้กูไ้ม่มีผลกระทบต่อขาดทุนต่อหุน้ปรับลดจากสิทธิ
แปลงสภาพของหุน้กู ้

 

30 เงนิปันผล 
 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2558 ผูถื้อหุน้มีมติใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.1 
บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 24.72 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวถกูจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2558 
 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 ผูถื้อหุน้มีมติใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.1 
บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 21.55 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวถกูจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2557 
 

31 เคร่ืองมอืทางการเงนิ 
 

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

บริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือ
ทางการท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเกง็ก าไรหรือการคา้ 
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 การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของบริษทั  บริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของ
ระดบัความเส่ียงใหเ้ป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหวา่งตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการความ
เส่ียง  ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของบริษทัอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจว่ามีความ
สมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 

การบริหารจดัการทุน   
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่
ของตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสดัส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วน
ไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั  เน่ืองจากดอกเบ้ียของหลกัทรัพยท่ี์เป็นตรา
สารหน้ีและเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี   บริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืม (ดูหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 13)   อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารเช่ือว่าบริษทัมีความเส่ียงในอตัราดอกเบ้ียไม่เป็นสาระส าคญั 
ดงันั้น บริษทัจึงไม่ไดท้ าสญัญาเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

 

อตัราดอกเบ้ียของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม และระยะท่ีครบก าหนดช าระหรือ
ก าหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี 
 

 อตัราดอกเบ้ีย  ภายใน 1 ปี 
 หลงัจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี 

 
หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2558          
หมุนเวยีน          
ทรัสทรี์ซีทต ์ 2.35-2.65  37,442  -  -  37,442 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
MLR-1.5 

 
46,440  

 
-  

 
-  46,440 

ไม่หมุนเวยีน          
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน MLR-1.5  -  101,670  -  101,670 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 7.20  -  400,612  -  400,612 

รวม   83,882  502,282  -  586,164 
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ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงรายการดงักล่าวจะมีอายุไม่เกินหน่ึงปี เพ่ือ
ป้องกนัความเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  

 

  

 อตัราดอกเบ้ีย  ภายใน 1 ปี 
 หลงัจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี 

 
หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 )ร้อยละต่อปี(   (พันบาท) 

ปี 2557          
หมุนเวยีน          
ทรัสทรี์ซีทต ์ 2.55  87,872  -  -  87,872 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4.75  13,500  -  -  13,500 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

4.50, 
MLR-1.5 

 
11,000  

 
-  

 
-  11,0000 

ไม่หมุนเวยีน          
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.50, 

MLR-1.5 
  

-  82,000  -  82,000 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 7.20  -  556,343  -  556,343 
รวม   112,372  638,343  -  750,715 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 

  เงนิเหรียญสหรัฐอเมริกา  เงนิเยนญ่ีปุ่น 
 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท)  (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 47,776 

 
35,214  -  - 

ลกูหน้ีการคา้ 7 215,525 
 

156,642  -  - 
เงินกูร้ะยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 (37,442)  (87,872)  -  - 
เจา้หน้ีการคา้ 14 (234,625)  (127,026)  (4,034)  (4,823) 
เจา้หน้ีอ่ืน 15 (53,502)  (39,885)  -  (3,980) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิ         

   ที่มคีวามเส่ียง  (62,268)  (62,927)  (4,034)  (8,803) 
         

ประมาณการยอดขายสินคา้  133,347  66,302  -  - 
ประมาณการยอดซ้ือสินคา้  (111,304)  (47,602)  (4,260)  (2,545) 
ยอดรวมความเส่ียงทั้งส้ิน   (40,225)  (44,227)  (8,294)  (11,348) 
         
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ  20,821  6,556  -  2,744 

ยอดความเส่ียงคงเหลอืสุทธิ   (19,404)  (37,671)  (8,294)  (8,604) 
 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ  
 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่บริษทัตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว้
เม่ือครบก าหนด 

 

ฝ่ายบริหารไดก้ าหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลกูคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ   ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียง
จากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน
แต่ละรายการในงบดุล  อย่างไรก็ตามเน่ืองจากบริษทัมีฐานลูกคา้จ านวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าดว่าจะเกิดผล
เสียหายท่ีมีสาระส าคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้
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ความเส่ียงจากสภาพคล่อง  
 

บริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้
เพียงพอต่อการด าเนินงานของบริษทั และเพ่ือท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 

มลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน    
 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินรวมถึงมูลค่าตามบญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 

  มลูค่ายติุธรรม  มลูค่าตามบญัชี 
  (พันบาท) 
31 ธันวาคม 2557     
หมนุเวียน     
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย  933  933 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  (101,372)  (101,372) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
(11,000) 

 
(11,000) 

ไม่หมนุเวียน     
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  (85,582)  (82,000) 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ  (556,343)  (556,343) 
รวม  (753,364)  (749,782) 

 มลูค่าตามบญัชี  มลูค่ายติุธรรม 
   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
   (พันบาท) 
31 ธันวาคม 2558          
หมนุเวียน          
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 946  -  946  -  946 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (37,442)  -  (37,442)  -  (37,442) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วน 
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (46,440)  -  (46,440)  -  (46,440) 
ไม่หมนุเวียน          
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (101,670)  -  (115,625)  -  (115,625) 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ (400,612)  -  (409,267)  -  (409,267) 
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มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนท่ีหมุนเวียนเป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกับมูลค่าตามบัญชี 
เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
 

เคร่ืองมอืทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
 

ล าดบัช้ันของมลูค่ายติุธรรม  
 

ตารางขา้งตน้วิเคราะห์การวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดข้ึนประจ าส าหรับสินทรัพยท์างการเงิน การวดัมูลค่ายุติธรรม
เหล่าน้ีถูกจดัประเภทอยู่ในระดบัท่ีต่างกนัของล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า นิยาม
ของระดบัต่างๆ มีดงัน้ี 
 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน

อยา่งเดียวกนั ซ่ึงบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมลูค่า 
  ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มส าหรับสินทรัพย์นั้นหรือหน้ีสิน

นั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มลูระดบั 1 
  ขอ้มลูระดบั 3  เป็นขอ้มลูท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
 

บริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับตราสารหน้ี ดว้ยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซ่ึงใชก้ระแสเงินสดตาม
สญัญาและอตัราคิดลดท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาด 
 

บริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน ทั้งน้ี
ไม่มีการโอนระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 ของล าดบัชั้นมลูค่ายติุธรรมในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

 

32 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

  2558  2557 
  (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้     
อาคารและส่ิงปลกูสร้างอ่ืน  21,342  41,461 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  73  92,762 
รวม  21,415  134,223 
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  2558  2557 
  (พันบาท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้     
ภายในหน่ึงปี  181  279 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  -  186 
รวม  181  465 
     

ภาระผกูพนัอื่นๆ     
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับซ้ือสินคา้และวสัดุท่ียงัไม่ไดใ้ช ้  129,053  242,391 
ค าสัง่ซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้  128,437  64,906 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร  36,712  18,156 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และสญัญาแลกเปล่ียนล่วงหนา้  20,821  9,206 
สญัญารับความช่วยเหลือทางเทคนิค  1,800  1,800 
สญัญาอ่ืนๆ  962  968 
รวม  317,785  337,427 

 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัธนาคารแห่งหน่ึงจ านวน 0.57 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา เพ่ือแลกเปล่ียนเป็นจ านวนเงิน 20.72 ลา้นบาท (2557: 9.74 ล้านเยนและ 0.20 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา เพ่ือแลกเปล่ียนเป็นจ านวนเงิน 9.29 ล้านบาท) 

 
33 หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 
 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2557 บริษทัถูกเจา้หน้ีการคา้แห่งหน่ึงฟ้องคดีศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่าง
ประเทศเรียกร้องค่าสินคา้ท่ีเป็นเคร่ืองจกัรเป็นเงินจ านวน 0.04 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ 1.46 ลา้นบาท พร้อม
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี นบัแต่วนัฟ้องจนกวา่จะช าระเสร็จ  
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2558 บริษทัไดต้กลงกบัเจา้หน้ีการคา้ โดยจะช าระเงินเป็นจ านวน 0.03 ลา้น 
เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ 0.92 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้ตกลงถอนฟ้องคดีน้ี ซ่ึงบริษทัไดช้ าระเงินจ านวนดงักล่าว
เรียบร้อยแลว้ 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2558 เจา้หน้ีการคา้ไดถ้อนฟ้องบริษทัต่อศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่าง
ประเทศกลาง และศาลไดจ้ าหน่ายคดีออกจากสารบบความแลว้คดีเป็นอนัถึงท่ีสุด 
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34 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ยังไม่ได้ใช้     
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใชแ้ละ
ไม่ได้น ามาใช้ในการจดัท างบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีอาจ
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทั และถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม 2559 บริษทัไม่มีแผนท่ีจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี

และขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนข์องพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการกูย้ืม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์ม่ือออก

จากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) ก าไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์

อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 

(ปรับปรุง 2558)   
ส่วนงานด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2558) 

การวดัมลูค่ายติุธรรม 



บริษัท ดราโก้ พซีีบี จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

 64 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 
2558) 

การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบั
ท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบั
ท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

 
บริษทัไดป้ระเมินในเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินของบริษทั  จากการถือปฏิบติัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี  ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินใน
งวดท่ีถือปฏิบติั 

 

35 การจดัประเภทรายการใหม่    
 

รายการบางรายการในงบการเงินปี  2557  ได้มีการจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการน าเสนองบ
การเงินปี 2558 
 

    2557   
  ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่ 
    (พันบาท)   
งบแสดงฐานะการเงิน       
ลกูหน้ีหน้ีอ่ืน  71,492  (57,563)  13,929 
ภาษีมลูค่าเพ่ิมรอรับคืน  -  57,269  57,269 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอรับคืน  738  294  1,032 
    -   

       
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ       
ตน้ทุนขาย  1,051,512  (3,430)  1,048,082 
ค่าใชจ่้ายในการขาย  25,777  3,430  29,207 
    -   

 

การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัมากกวา่ 




