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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 วิสัยทศัน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท 

วิสยัทศัน์ : การเป็นผู้น าในระดบัสากลของการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีมีคณุภาพในทกุประเภทของ
ผลิตภณัฑ์  

พันธกจิ :  

- มุง่มัน่พฒันาธุรกิจและผลิตภณัฑ์ใหมเ่พ่ือรองรับความต้องการของตลาดในอนาคต 

- ยดึมัน่ในความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้า ทัง้ในด้านคณุภาพ ราคา การจดัสง่และบริการ 

- มุง่สร้างก าไรสงูสดุให้กบัผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุด้าน  

- พฒันาและยกระดบัความสามารถของพนกังานให้เป็นแรงงานฝีมือท่ีมีคณุภาพ 

กลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท 

-  พฒันาการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าให้มีคณุภาพ ในต้นทนุการผลิตท่ีน้อยท่ีสดุ และเป็นนโยบายท่ี
พนกังานทกุคนต้องน าไปปฏิบตัิเพ่ือให้เกิดผล 

-  มุง่เน้นการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีมีมลูคา่เพ่ิม โดยเฉพาะแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีใช้ในอตุสาหกรรม
ยานยนต์ 

-  มุง่เน้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหมใ่ห้มีคณุภาพ เพ่ือเพ่ิมยอดขายและก าไรให้กบับริษัทฯ 

-  เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายโดยการแตง่ตัง้นายหน้า/ตวัแทนในตา่งประเทศ เพ่ือเพ่ิมยอดขายและช่วย
สนบัสนนุด้านบริการให้กบัลกูค้าในตา่งประเทศของบริษัทฯ 

-  กระจายฐานลกูค้าของบริษัทฯ ออกไปในหลายๆ อตุสาหกรรม เพ่ือลดความเสี่ยงในกรณีท่ีเทคโนโลย่ี
การผลิตของบริษัทลกูค้าเปลี่ยนแปลงไป หรือการหดตวัของความต้องการในผลิตภณัฑ์แตล่ะชนิด 

-  กระจายการขายไปยงัตา่งประเทศโดยตรง เพ่ือลดการแข่งขนัด้านราคาในตลาดภายใน ประเทศ 

-  บริการหลงัการขายต้องรวดเร็วทนัใจ และสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ได้อย่างทนัท่วงที 
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1.2 การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่ส าคัญ 

 การเปลี่ยนแปลงและการพฒันาการที่ส าคญัในสว่นท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจและการบริหารงาน ตัง้แตก่าร
ก่อตัง้กิจการเป็นต้นมามีดงันี ้

มกราคม 2532 จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทจ ากดั 

พฤษภาคม 2532 -  
กมุภาพนัธ์ 2533 

ด าเนินการก่อสร้างอาคารโรงงาน ท่ีสวนอตุสาหกรรมบางกะดี จงัหวดัปทมุธานี และ
ด าเนินการติดตัง้เคร่ืองจกัร 

สิงหาคม 2533 เร่ิมด าเนินการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Single-sided PCB และ Double-
sided PCB ชนิด non-plate  through hole โดยเน้นการผลิตประเภทแรกประมาณ 
90% ของก าลงัการผลิตทัง้หมด (การด าเนินการผลิตในระยะแรกใช้แรงงานคนเป็น
หลกั) 

มิถนุายน 2536 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั 

พฤศจิกายน 2537 เร่ิมท าการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

พฤศจิกายน 2545 ได้รับใบรับรองมาตรฐานคณุภาพ ISO/TS 16949 ส าหรับการผลิตชิน้สว่นอปุกรณ์
รถยนต์ 

ตลุาคม 2547 ได้รับใบรับรองมาตรฐานคณุภาพ ISO14001 (ใบรับรองมาตรฐานคณุภาพสิ่งแวดล้อม) 

มิถนุายน 2551 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2551 มีมติอนุมตัิการแตกหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงจ านวน
หุ้นและมูลค่าหุ้นสามญัท่ีตราไว้ของกิจการจากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 
บาท 

ตลุาคม 2554 เกิดอุทกภัยขึน้ในประเทศไทย ท าให้เกิดน า้ท่วมในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ซึ่งเป็น
ท่ีตัง้ของกิจการ โดยกิจการต้องหยดุการผลิตตัง้แตว่นัท่ี 21 ตลุาคม 2554 เป็นต้นมา 

กมุภาพนัธ์ 2555 เพ่ิมทุนจ านวน 55.830 ล้านหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้แก่บริษัท 
ชินพูน อินดัสเตรียล จ ากัด ในราคาหุ้นละ 5 บาท กิจการได้รับเงินเป็นจ านวนทัง้สิน้ 
279.15 ล้านบาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในระหว่างการฟื้นฟูกิจการจากน า้ท่วม
และใช้เป็นเงินลงทนุในผลิตภณัฑ์ใหม่ 

มิถนุายน 2555 กิจการเร่ิมกลับมาด าเนินการผลิต หลังจากท่ีใช้เวลาในการฟื้นฟูโรงงาน 6 เดือน จน
สามารถเปิดด าเนินงานได้เป็นปกติ 

กรกฎาคม 2557 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ ท่ี  1/2557 มีมติอนุมัติการออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพ 
(Convertible Debenture) อายุหุ้ นกู้  5 ปี จ านวนทัง้สิน้ 6,000,000 หุ้ น มูลค่าหุ้ นละ 
100 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 600,000,000 บาท ให้กับผู้ ถือหุ้ นของกิจการ (Right 
Offering) เพ่ือใช้ส าหรับการขยายการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer 

มกราคม 2558 บริษัท ชินพูน อินดสัเตรียล จ ากัด แปลงสภาพหุ้นกู้ แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั จ านวน 
31,328,241 หุ้ น ท าให้ บริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จ ากัด ถือหุ้ นในกิจการ ร้อยละ 
52.59 
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มีนาคม 2558 -
พฤษภาคม 2558 

ท าการติดตัง้เคร่ืองจักรส าหรับการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer PCB 
ซึง่ได้รับเงินลงทนุจากการจ าหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ จ านวน 600 ล้านบาท 

กมุภาพนัธ์ 2559 เร่ิมท าการผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer PCB 

สิงหาคม 2559 -
กนัยายน 2559 

บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั ได้ซือ้หุ้นของกิจการจากกลุม่เริงพิทยา และได้ท าการ
เสนอซือ้หุ้ นทัง้หมดของกิจการ ช่วงระหว่างวนัท่ี 19 สิงหาคม ถึง 22 กันยายน 2559  
เม่ือสิน้สดุระยะเวลาการรับซือ้ บริษัท ชินพูน อินดสัเตรียล จ ากดั ถือหุ้นในกิจการทัง้สิน้ 
220,894,510 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.37 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้วของกิจการ 

 ปัจจบุนั กิจการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า (Printed Circuit Board หรือ PCB) ประเภท 
Single-sided PCB และ Double-sided PCB ทัง้ชนิด Silver Through Hole, Non Plate Through Hole, 
Copper Paste Through Hole,  Plate Through Hole และ Multi-layer PCB (โดยสามารถผลิตได้สงูสดุ 6 
ชัน้) ทัง้นี ้ แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีผลิตนัน้จะผลิตตามลายวงจรไฟฟ้าของลกูค้าแตล่ะราย ซึง่จะมีลกัษณะท่ี
แตกตา่งกนัตามแตท่ี่ลกูค้าจะออกแบบ 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้น 

รายละเอียดเก่ียวกบักลุม่ผู้ ถือหุ้นตัง้แตร้่อยละ 10 ขึน้ไป ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง ทัง้หมด ณ วนัท่ี  
30 กนัยายน 2559 มีดงันี ้

ชื่อผู้ถอืหุ้น/กลุ่มผู้ถอืหุ้น สัญชาติ จ านวนหุ้น 
จ านวนหุ้นที่ถอื คิดเป็นร้อยละของ
จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

1. กลุม่นายวิพรรธ์  เริงพิทยา ไทย 0 0.00 

2. กลุม่บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั* ไต้หวนั 220,894,510 89.37 

รวม  220,894,510 89.37 

* จ านวนหุ้นของกลุม่บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั ได้รวมหุ้นของ Mr. Fred Shiau ซึง่เป็น concert 
party ของบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั 

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษัทฯ ได้ท าบนัทกึข้อตกลงกบั บริษัท ชินพนู จ ากดั (Chin-Poon Industrial Co., Ltd.) ในการให้ความ
ช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและด้านการตลาด โดยสามารถศกึษาในรายละเอียดได้ในหวัข้อท่ี 12 รายการ
ระหวา่งกนั 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

กิจการประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าหรือแผ่นพิมพ์วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ (Printed Circuit 
Board หรือ PCB) ซึ่งเป็นวงจรไฟฟ้าย่อส่วนอยู่บนแผ่นฉนวนเคลือบทองแดง (Copper Clad Laminate)  
ขนาดเล็กท าหน้าท่ีเป็นฐานส าหรับยึดชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  เข้าด้วยกัน เพ่ือเช่ือมโยงวงจรไฟฟ้า 
ระหว่างส่วนประกอบต่างๆ และเป็นส่วนประกอบขัน้พืน้ฐานท่ีส าคัญในผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เคร่ืองเสียงติดรถยนต์ มอเตอร์ เคร่ืองมือสื่อสารโทรคมนาคมเกือบทุกชนิด  และแผง
หน้าปัทม์ควบคุมของรถยนต์ ปัจจุบันกิจการเป็นผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Single-sided, Double-
sided Silver/Copper paste Through Hole รายใหญ่ของประเทศไทย ในส่วนของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ 
Double-sided Plate Through Hole กิจการเพ่ิงเร่ิมด าเนินการผลิตหลงัจากการฟืน้ฟูกิจการ จากการประสบ
ภาวะน า้ท่วมในปี 2554 และในปี 2558 กิจการท าการติดตัง้เคร่ืองจักรส าหรับการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า
แบบ Multi-layer PCB เพ่ิมขึน้ ซึ่งเป็นแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภทท่ีใช้ในเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมี
ความสลบัซบัซ้อน ตลอดจนเป็นแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีใช้ในอตุสาหกรรมการผลิตรถยนต์ โดยกิจการเล็งเห็น
ปริมาณความต้องการแผ่นพิมพ์วงจร ไฟฟ้าประเภทนีเ้พ่ิมสูงขึน้ทุกปี ทัง้นีกิ้จการได้เร่ิมด าเนินการผลิตแผ่น
พิมพ์วงจรไฟฟ้า แบบ Multi-layer PCB นี ้โดยท าการผลิตเป็นสินค้าตวัอย่างตัง้แต่ต้นปี 2559 และเร่ิมผลิตเพ่ือ
จ าหน่ายในเดือนมิถนุายนท่ีผ่านมา 

นอกจากนี ้ เพ่ือให้กิจการมีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ครบทกุผลิตภัณฑ์ของ
แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า กิจการ ยงัคงด าเนินธุรกิจซือ้มาขายไปส าหรับแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ท่ีกิจการ
ยงัไมส่ามารถผลิตได้ ได้แก่แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Aluminum PCB โดยจ าหน่ายให้กบัลกูค้าใน
ตา่งประเทศของกิจการท่ีมีปริมาณค าสัง่ซือ้จ านวนมาก โดยกิจการจะสัง่ซือ้แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภทนีจ้าก
ผู้ท าค าเสนอซือ้ เน่ืองจากแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภทนีม้ีผู้ผลิตในตลาดน้อยราย ต้องใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ี
สลบัซบัซ้อนและยุ่งยาก  

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

 กิจการด าเนินการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า 5 ประเภท คือ Single-sided PCB, Double-sided PCB 
ชนิด Silver Paste Through Hole, Double-sided Non Plate Through Hole, Double-sided Copper 
Paste Through Hole, Double-sided Plate-through-hole และ Multi-layer PCB ซึง่แผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าทัง้ 5 ประเภทมีลกัษณะแตกตา่งกนั ดงันี ้

1.  Single-sided PCB เป็นแผ่นพิมพ์วงจรที่มีแผ่นทองแดงเคลือบเพียงด้านเดียว มีขัน้ตอนการผลิต
ท่ีไม่ซับซ้อนน ามาใช้เป็นส่วนประกอบของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั่วๆไป เช่น  Sub 
board ในโทรทศัน์ จอคอมพิวเตอร์ รีโมทคอนโทรล และ Inverter เป็นต้น 

 Double-sided PCB ชนิด Non Plate Through Hole เป็นแผ่นพิมพ์วงจรท่ีมีวงจรไฟฟ้าสองด้าน
แต่ไม่มีตัวน ากระแสไฟฟ้า ซึ่งแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภทนีจ้ะน ามาใช้กับชิน้ส่วนอุปกรณ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บางประเภท เช่น มอเตอร์ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศ มอเตอร์
ส าหรับตู้ เย็น แผงวงจรส าหรับหลอดไฟประเภท LED เป็นต้น 
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2.  Double-sided PCB ชนิด Silver Paste Through Hole เป็นแผ่นพิมพ์วงจรท่ีมีวงจรไฟฟ้าสอง
ด้านและมีรูท่ีพิมพ์ด้วยหมึกท่ีเป็นตัวน ากระแสไฟฟ้าคือเงิน (Silver paste) ท าให้รูเป็นตัวน า
กระแสไฟฟ้า ซึง่แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภทนีจ้ะน ามาใช้กับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
บางประเภท เช่น โทรทัศน์ LCD, LED, คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ , DVD, แผงหน้าปัดรถยนต์, 
ตู้ชุมสายโทรศพัท์ขนาดเล็ก, เคร่ืองเสียงติดรถยนต์, Power supply ท่ีใช้กบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่างๆ 
และเคร่ืองมือสื่อสาร โทรศพัท์บ้านแบบไร้สาย ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีเนือ้ท่ีจ ากัดและต้องการความ
เท่ียงตรงสงู  

3.  Double-sided PCB ชนิด Copper Paste Through Hole เป็นแผ่นพิมพ์วงจรท่ีมีวงจรไฟฟ้าสอง
ด้านและมีรูท่ีพิมพ์ด้วยหมึกท่ีเป็นตัวน ากระแสไฟฟ้าคือทองแดง (Copper paste) ท าให้รูเป็น
ตวัน ากระแสไฟฟ้า น ามาใช้กบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์บางประเภท มีลกัษณะใกล้เคียง
กับ Double-sided PCB ชนิด Silver Paste Through Hole เหมาะส าหรับการผลิตเคร่ืองเสียง
ติดรถยนต์ ซึง่ให้คณุภาพของเสียงดีกวา่ และมีราคาย่อมเยากวา่ 

4.  Double-sided PCB ชนิด Plate-through-hole เป็นแผ่นพิมพ์วงจรที่มีวงจรไฟฟ้าสองด้าน และมี
ตวัน ากระแสไฟฟ้าคือทองแดง โดยวิธีการ plate ด้วยกระแสไฟฟ้าและสารเคมี ซึ่งน ามาใช้กับ
ชิน้ส่วนอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความสลับซับซ้อนของลายวงจร และมี
อุปกรณ์ชิน้ส่วนประกอบท่ีมีความหนาแน่นมาก เช่น ระบบน าทางรถยนต์ แผงควบคุมระบบ
ไฟฟ้าในรถยนต์ เคร่ืองเสียงติดรถยนต์ เป็นต้น 

5.  Multi-layer PCB เป็นแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีมีวงจรไฟฟ้าสองด้าน น ามาประกบซ้อนกนัหลายชัน้ 
และมีรูท่ีมีตวัน ากระแสไฟฟ้าเช่ือมต่อวงจร โดยวิธีการ plate ด้วยกระแสไฟฟ้าและสารเคมี เพ่ือ
เช่ือมระหว่างแผ่ น พิม พ์ชั น้ ใน  (inner layer) และชั น้ นอก  (outer layer) ซึ่ งน ามาใช้กับ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเลคโทรนิคส์ท่ีมีความสลับซับซ้อน ตลอดจนเป็นแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ อุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือทาง
การแพทย์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีใช้เทคโนโลยีสงู เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภท
นัน้ๆ 

 ในปี 2558 ท่ีผ่านมา บริษัทผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Single-sided PCB เป็นสว่นใหญ่ โดยมี
สดัสว่นการผลิตประมาณร้อยละ 69.4 ของปริมาณการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าทัง้หมด สว่นการผลิต 
Double-sided PCB ทกุประเภท มีสดัสว่นการผลิตอยู่ประมาณร้อยละ 30.7 (ค านวณจากปริมาณการ
ผลิตเป็นตารางเมตร) แตใ่นด้านของรายได้จากการขายผลิตสินค้าท่ีผลิตเอง กิจการมียอดขายแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าประเภท Single-sided PCB  เป็นสดัสว่นยอดขายอยู่ท่ีร้อยละ 47.2 ของยอดขายทัง้หมด 
และมียอดขายของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Double-sided PCB ทกุประเภท อยู่ท่ีร้อยละ 52.8 

 ในช่วงต้นปี 2559 กิจการได้เร่ิมผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer PCB อย่างไรก็ตามใน
ช่วงแรกเป็นการผลิต เพ่ือเป็นสินค้าตวัอย่าง โดยเร่ิมการผลิตเพ่ือจ าหน่ายในเดือนมิถนุายน ดงันัน้ ใน
งวด 9 เดือนของปี 2559 นีจ้งึยงัมีการผลิตและจ าหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer PCB 
ในสดัสว่นไมม่ากนกั โดยกิจการยงัคงผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Single-sided PCB เป็นสว่น



 

7 
 

ใหญ่ โดยมีสดัสว่นการผลิตประมาณร้อยละ 59.3 ของปริมาณการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าทัง้หมด 
สว่นการผลิต Double-sided PCB ทกุประเภท มีสดัสว่นการผลิตอยู่ประมาณร้อยละ 38.5 และมีการ
ผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer PCB ในสดัสว่นเพียงประมาณร้อยละ 2.2 เท่านัน้ (ค านวณ
จากปริมาณการผลิตเป็นตารางเมตร) โดยในสว่นของรายได้จากการขายสินค้าท่ีผลิตเอง กิจการมี
ยอดขายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Single-sided PCB  เป็นสดัสว่นยอดขายอยู่ท่ีร้อยละ 60.2 ของ
ยอดขายทัง้หมด มียอดขายของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Double-sided PCB ทกุประเภท อยู่ท่ีร้อย
ละ 37.9 และยอดขายของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer PCB ร้อยละ 1.9 
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Process Flow of Single sided, NPTH double sided, PTH C1, PTH C1+C2 PCB

SS (Single side) NPTH DS (NON PTH Double side) PTH C1 (Plate Thrpugh Hole) PTH C2 (Plate Through Hole )

แผน่วงจรพมิพช์นดิหนา้เดยีว แผน่วงจรพมิพช์นดิสองหนา้ไม่ชบุในรู แผน่วงจรพมิพช์นดิสองหนา้ชบุในร ูครัง้ที ่1 แผน่วงจรพมิพช์นดิสองหนา้ชบุในร ูชบุครัง้ที ่2

แผน่วงจรพมิพช์นดิสองหนา้พมิพเ์งนิในรู

Board Cutting   การตัดแผน่เคลอืบทองแดง CCL (Copper Clad Laminate) ตามขนาด (Panel) ทีต่อ้งการ

Edge Bevelling    ลบขอบแผน่ CCL ทีเ่กดิจากการตัดใหเ้รียบ

                  ผลติเป็น PCB ชนดิ NPTH DS, STH DS, PTH C1, PTH C2

  ผลติ  PCB ชนดิ SS

CNC Drilling MC      เจาะรูลายวงจร บนแผน่  CCL

Deburring

     ลบคมรูลายวงจร

    ผลติ PCB ชนดิ  NPTH DS, STH DS                 ผลติเป็น PCB ชนดิ PTH C1,  PTH C2

 ผลติเป็น PCB ชนดิ PTH C2

หรือ

หรือ

หรือ

Marking printing  พมิพ์

สัญลักษณ์และตัวอักษร 

ดว้ย Marking ink

DMSE or PTH  การชบุโพ

ลเิมอร ์หรือ การชบุทองแดง

โดยใชก้ระบวนการทางเคม ี

ไม่ใชไ้ฟฟ้า เพือ่ใหรู้น า 

ไฟฟ้า




Panel Platting C1

การชบุทองแดงทัง้แผน่โดย

ใชไ้ฟฟ้า เพือ่ใหท้องแดง

เกาะตดิ ใหเ้กดิเป็นตัวน า

ภายในรู

UV Exposure  ถ่ายลาย

วงจรลงบนแผน่ดว้ยแสง UV

 โดยน าฟิลมม์าตดิทาบกับ

แผน่ทีร่ีด Dry Film แลว้

DES Line : Developing

 + Etching + Stripping :

 การลา้ง + กัดทองแดงสว่น

ทีไ่ม่ตอ้งการออก + ลอก

ฟิลม์

Dry Film Developer 

ลา้งฟิลมส์ว่นทีเ่ป็นลายวงจร

 ออก เพือ่ข ึน้ลายวงจร

Pattern Plating C2 การ

ชบุทองแดงภายในรู และที่

ลายเสน้ใหห้นาขึน้ โดยใช ้

ไฟฟ้า

Dry Film รีดฟิลมไ์วแสง

บนแผน่ใหต้ดิทัง้ 2 หนา้

Etching การกัดทองแดง 

ดว้ยน ้ายา HCL + Etching

 Solution

Circuit printing  พมิพ์

ลายวงจร ดว้ย Etching 

Resist Plas Fine

**V-Cutting  เซาะร่องแผน่ใหเ้ป็น

ร่อง V

Electrical Testing การ

ทดสอบงานทางดา้นไฟฟ้า

Etching การกัดทองแดง 

ดว้ยน ้ายา HCL + Etching 

Solution

Circuit printing  พมิพล์าย

วงจร ดว้ย Etching Resist 

Plas Fine

SES Line : Dry Film 

Stripping + Etching + 

Tin Stripping ลอกแผน่

ฟิลมอ์อก,กัดสว่นทีเ่ป็น

ทองแดงออก, ลอกแผน่

ดบีกุออก

Tin Plating ชบุดบีกุ 

เคลอืบปิดลายเสน้วงจร

Solder mask printing 

พมิพห์มกึกัน้ตะกั่วดว้ย 

Solder Resist Plas Fine

Marking printing  พมิพ์

สัญลักษณ์และตัวอักษร 

ดว้ย Marking ink

CPTH DS (Copper Paste through hole)

STH DS (Silver Paste through hole)

แผน่วงจรพมิพช์นดิสองหนา้พมิพท์องแดงในรู

**Peelable printing พมิพส์ลีอก

ไดด้ว้ย Peerable

OSP(Organic 

Solderability 

Preservative) or 

Immersion Tin, 

ENIG(Electroless Nikel 

Immersion Gold)      

การชบุผวิทองแดงโดย

สารอนิทรีย,์ ดบีกุ หรือ       

 นเิกิล้ทองค า

Packing  บรรจหุบีหอ่

Silver paste printing 

พมิพห์มกึ Silver ลงในรูลาย

วงจร Punching or Routing 

การป๊ัมรูลายวงจรหรือเจาะรู

ลายวงจร

**Carbon printing พมิพด์ว้ย 

Carbon ink

**Hot Air Leveling ชบุผวิทองแดง

ดว้ยดบีกุหรือตะกั่ว
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โครงสร้างรายได้ของกจิการ 

 ปัจจบุนั กิจการด าเนินธุรกิจซือ้มา-ขายไป เน่ืองจากกิจการ ต้องการตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้ครบ
ทกุประเภทแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีลกูค้าใช้อยู่ เพ่ือให้ลกูค้ารู้สกึมัน่ใจวา่สามารถสัง่ซือ้แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าได้จาก
ผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเจ้าประจ า ท่ีเช่ือมัน่ในด้านบริการหลงัการขาย ซึง่ค าสัง่ซือ้ท่ีเป็นค าสัง่ซือ้ของแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าชนิดท่ีกิจการ ยงัไมส่ามารถผลิตได้ กิจการสง่ตอ่ให้บริษัทผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer 
ในประเทศไต้หวนัผลิตให้  

 ในสว่นของรายได้จากการขายสินค้าท่ีผลิตเอง ปัจจบุนัแบ่งเป็น 3 ลกัษณะ คือ Single-sided PCB และ 
Double-sided PCB ซึง่ประกอบด้วย Double-sided ทกุประเภทรวมกนั ซึง่ได้แก่แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าสองด้าน ชนิด 
Silver Through Hole, Non Plate Through Hole, Copper Paste Through Hole, Plate-through-hole และ Multi-
layer PCB ท่ีเร่ิมผลิตจ าหน่ายในปี 2559 นี ้นอกจากสินค้าท่ีผลิตเองกิจการยงัคงด าเนินธุรกิจซือ้มา-ขายไป เน่ืองจาก
กิจการ ต้องการตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้ครบทกุประเภทแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีลกูค้าใช้อยู่ ส าหรับสินค้า
ท่ีกิจการยงัไมส่ามารถผลิตได้ โดยเฉพาะแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Aluminum PCB  

 ทัง้นี ้มลูคา่การจ าหน่ายของผลิตภณัฑ์ของกิจการ ในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา และงวด 9 เดือน ปี 2559 เป็นดงันี ้

 2556 2557 2558 ณ 30 ก.ย. 2559 
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

การซือ้มา-ขายไป 218.87 27.32 156.02 15.49 235.80 18.83 236.34 19.24 
มลูคา่การจ าหน่ายในประเทศ         
     จ าแนกตามผลิตภณัฑ์         
     Single-sided PCB 28.35 3.54 40.47 4.02 27.71 2.21 14.47 1.18 
     Double-sided PCB 

  Multi-layer PCB 
19.35 

- 
2.42 

- 
31.32 

- 
3.11 

- 
38.16 

- 
3.05 

- 
40.13 

- 
3.27 

- 
รวมมลูคา่การจ าหน่ายในประเทศ 47.70 5.95 71.79 7.13 65.87 5.26 54.60 4.45 
มลูคา่การจ าหน่ายตา่งประเทศ*         
     จ าแนกตามผลิตภณัฑ์         
     Single-sided PCB 358.82 44.79 461.88 45.86 454.79 36.32 326.49 26.58 
     Double-sided PCB 

  Multi-layer PCB 
175.74 

- 
21.94 

- 
317.43 

- 
31.52 

- 
495.89 

- 
39.60 

- 
560.72 
50.13 

45.65 
4.08 

รวมมลูคา่การจ าหน่ายตา่งประเทศ 534.56 66.72 779.31 77.38 950.68 75.91 937.34 76.32 
มลูคา่การจ าหน่ายรวม         
การซือ้มา-ขายไป 218.87 27.32 156.02 15.49 235.80 18.83 236.34 19.24 
     จ าแนกตามผลิตภณัฑ์         
     Single-sided PCB 387.17 48.33 502.35 49.88 482.50 38.53 340.96 27.76 
     Double-sided PCB 

  Multi-layer PCB 
195.09 

- 
24.35 

- 
348.75 

- 
34.63 

- 
534.05 

- 
42.64 

- 
600.85 
50.13 

48.92 
4.08 

รวมมลูคา่การจ าหน่ายในและตา่งประเทศ 801.13 100.00 1,007.12 100.00 1,252.35 100.00 1,228.20 100.00 

อตัราเพิ่ม(ลด) ของมลูคา่การจ าหน่าย (%) 109.05  25.71  24.35  (1.93)  

*การจ าหน่ายตา่งประเทศ มีลกัษณะเป็นการส่งออกทัง้ทางตรง (direct export) และทางอ้อม (indirect export) ซึง่เป็นการจ าหน่ายให้แก่
บริษัทข้ามชาตภิายในประเทศท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทนุท่ีตัง้โรงงานอยู่ในประเทศไทย 
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2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

 การตลาดและการจ าหน่าย 

 การผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าในประเทศไทยสว่นใหญ่ เป็นการผลิตเพ่ือสง่ออกทัง้ทางตรงและทางอ้อม (direct 
& indirect export)  ฐานลกูค้าของบริษัทฯ จะได้แก่ผู้ ใช้แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีเป็นผู้ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเลคโทรนิคส์ท่ีใช้ภายในบ้าน และอตุสาหกรรมการผลิตชิน้สว่นอปุกรณ์รถยนต์ ซึง่ปัจจบุนัมีการน าเข้าแผ่น
พิมพ์วงจรไฟฟ้าจากตา่งประเทศลดลง เน่ืองจากผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าในประเทศมีคณุภาพดีขึน้ และ
ราคาถกูกวา่การน าเข้าจากตา่งประเทศ แตอ่ย่างไรก็ตาม ภาวะการแข่งขนัด้านราคา ท าให้บริษัทฯ ยงัคงต้อง
พยายามหาตลาดใหม่ๆ  ในตา่งประเทศ เน่ืองจากไมต้่องการเข้าร่วมสงครามตดัราคากบัคูแ่ข่งรายอ่ืนๆ 

 เน่ืองจากธุรกิจผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าทัง้ในและตา่งประเทศมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัในตลาดจ านวนไมม่าก
นกั การด าเนินการด้านการตลาดสามารถด าเนินการได้ ดงันี ้

1. โดยการแนะน าจากลกูค้าของบริษัทฯ ในปัจจบุนั ลกูค้าของบริษัทฯ หลายรายเป็นผู้ รับจ้างประกอบ
ชิน้สว่นอิเลคโทรนิคส์ (Assembly House) ให้กบัผู้ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเลคโทรนิคส์ และผู้ผลิตอปุกรณ์
ชิน้สว่นประกอบรถยนต์ ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นลกูค้าท่ีตัง้โรงงานอยู่ในประเทศ เม่ือบริษัทลกูค้าเช่ือมัน่ใน
คณุภาพการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าของบริษัทฯ ก็จะแนะน าให้ผู้ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเลคโทรนิคส์และ
อปุกรณ์ชิน้สว่นประกอบรถยนต์ สัง่ซือ้แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าจากบริษัทฯ เพ่ือให้แน่ใจว่าชิน้สว่นอปุกรณ์ท่ี
ประกอบลงบนแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแล้ว จะไมม่ีปัญหาด้านคณุภาพ 

2. โดยการแนะน าจาก บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั เน่ืองจากต้นทนุการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าใน
ประเทศไต้หวนัสงูกวา่ประเทศไทยมาก ดงันัน้ เม่ือมีลกูค้าของบริษัท ชินพนูฯ ต้องการแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าท่ีมีราคาถกูลง (เพ่ือแข่งขนัด้านราคาของสินค้าของตนเอง) แตย่งัคงมีคณุภาพดี ทางบริษัท 
ชินพนูฯ ก็จะแนะน าให้ฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ ติดตอ่กบับริษัทลกูค้านัน้ๆ หรืออาจจะมีการโอนค าสัง่
ซือ้ของลกูค้ารายนัน้ๆ ให้บริษัทฯ ผลิตแทน โดยลกูค้านัน้จะต้องเข้ามาตรวจสอบคณุภาพการผลิตของ
บริษัทฯ ก่อน เพ่ือให้มัน่ใจวา่แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าของบริษัทฯ มีคณุภาพดีตามท่ีเคยสัง่ซือ้ผ่านบริษัท  
ชินพนูฯ และเม่ือผ่านการตรวจสอบแล้วจงึสง่ค าสัง่ซือ้มาให้บริษัทฯ โดยตรง 

 ในระหวา่งปี 2559 มีบริษัทลกูค้าของบริษัท ชินพนูฯ หลายรายท่ีเข้ามาตรวจสอบคณุภาพการผลิตของ
บริษัทฯ และอยู่ในระหวา่งการทดสอบตวัอย่างแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าของบริษัทฯ ซึง่จะใช้เวลาทดสอบใน
แตล่ะรอบการทดสอบไมน้่อยกวา่ 4-6 เดือน ในระหวา่งปีนี ้ เน่ืองจากบริษัท ชินพนูฯ มีค าสัง่ซือ้แผ่น
พิมพ์วงจรไฟฟ้าเป็นจ านวนมาก ไมส่ามารถผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Double-sided PTH ได้
ทนัความต้องการของลกูค้า จงึสง่ค าสัง่ซือ้มาให้บริษัทฯ ผลิตแทน โดยท่ีบริษัทฯ จะสง่สินค้าไปยงัลกูค้า
โดยตรง แตจ่ะออกเอกสารการขายให้กบับริษัท ชินพนูฯ ท าให้การซือ้-ขายในลกัษณะนีใ้นปี 2559 มี
จ านวนมากขึน้ (รายละเอียดอยู่ในหวัข้อ 12 เร่ืองรายการระหวา่งกนั) ซึง่จะเป็นผลดีกบัทัง้สองบริษัท คือ
บริษัทฯ มีค าสัง่ซือ้มากขึน้ และในสว่นของบริษัท ชินพนูฯ ก็จะไมส่ญูเสียลกูค้าให้กบัคูแ่ข่งไป 

3. โดยการแตง่ตัง้ตวัแทนจ าหน่ายในตา่งประเทศ ซึง่วิธีนีต้วัแทนจ าหน่ายในตา่งประเทศจะมีความรอบรู้ 
ในตลาดแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าในประเทศของตนเอง ท าให้การเข้าถงึกลุม่ลกูค้าท่ีต้องการใช้แผ่นพิมพ์
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วงจรไฟฟ้าท าได้ง่ายและรวดเร็วกวา่การที่บริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการตลาดไปติดตอ่เองโดยตรง ซึง่
อาจจะมีปัญหาในด้านภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร (นอกเหนือจากภาษาองักฤษ) เช่น ภาษาสเปน เป็นต้น  

 การแตง่ตัง้ตวัแทนของบริษัทฯ ในประเทศตา่งๆ เช่น สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย อินโดนีเซีย สเปน และเกาหลี เพ่ือ 
ท่ีจะสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ทนัเวลาและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ ในกรณีท่ีลกูค้า 
ในตา่งประเทศมีปัญหาด้านคณุภาพของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า ตวัแทนจ าหน่ายก็สามารถให้บริการแก้ไขปัญหา
เบือ้งต้น ณ ท่ีท าการของบริษัทลกูค้าได้ หรือในบางครัง้ ลกูค้าต้องการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  ตวัแทนของ
บริษัทฯ ในประเทศนัน้ๆ ก็สามารถเข้าถงึลกูค้าได้โดยทนัที ซึง่ช่วยท าให้การให้บริการกบัลกูค้าในตา่งประเทศ
เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ซึง่ตวัแทนจ าหน่ายเหลา่นี ้ จะได้รับผลตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของ 
คา่นายหน้า โดยจะคิดเป็นอตัราสว่นของยอดขายตามท่ีตกลงกนัไว้ 

 กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบริษัทในปัจจบุนั คือกลุม่บริษัทผู้ผลิตชิน้สว่นอปุกรณ์รถยนต์ เน่ืองจากเป็นกลุม่ลกูค้า
ท่ีแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าไมม่ีการเปลี่ยนแปลงลายวงจรบ่อยมากนกั วงจรชีวิตของรถยนต์แตล่ะรุ่นจะมีระยะเวลา 
4-5 ปี ท าให้การผลิตมีประสิทธิภาพ คือสามารถผลิตลว่งหน้าไว้ก่อนได้ในแตล่ะครัง้ของการผลิต นอกจากนี ้
การแข่งขนัก็ไมส่งูมาก เพราะลกูค้ากลุม่นีก้็ให้ความส าคญักบัเร่ืองคณุภาพเป็นพิเศษ เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวกบัรถยนต์ซึง่มีผลตอ่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภค คณุภาพจงึเป็นปัจจยัแรกในการพิจารณาหาผู้ผลิต
แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า จงึมีผลท าให้ต้นทนุการผลิตสงูกวา่แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าส าหรับชิน้สว่นอปุกรณ์อื่น หรือ
ส าหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ แตอ่ย่างไรก็ตาม กลุม่ลกูค้าเป้าหมายประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเลคโทรนิคส์
ก็ยงัคงเป็นกลุม่ลกูค้าฐานท่ีส าคญัของบริษัทฯ เน่ืองจากเป็นกลุม่ลกูค้าท่ีมีปริมาณค าสัง่ซือ้จ านวนมาก ท าให้
ประสิทธิผลของการผลิตสงูขึน้ และช่วยเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยท าให้ต้นทนุคงท่ีของบริษัทฯ ตอ่หน่วยการผลิต
แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าลดลง ถงึแม้วา่อตัราก าไรขัน้ต้นจะไมส่งูมากนกั เม่ือเปรียบเทียบกบักลุม่บริษัทผู้ผลิต
ชิน้สว่นอปุกรณ์รถยนต์ 

การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ในระหวา่งปี 2559 รายได้จากการขายของบริษัทฯ สามารถแบ่งการจ าหน่ายเป็น 2 ประเภทดงันี ้

1. การจ าหน่ายภายในประเทศ เป็นการจ าหน่ายในลกัษณะ  Indirect  Export  คือ   บริษัทจะจ าหน่ายแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าแก่บริษัทผู้ผลิตสินค้าส าเร็จรูป ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นบริษัทตา่งชาติท่ีเข้ามาขยายฐานธุรกิจในประเทศ
ไทย  เช่น  SONY, SAMSUNG รวมถงึผู้ประกอบชิน้สว่นอิเลคโทรนิคส์ให้กบับริษัท SAMSUNG, Panasonic, 
Mitsubishi, Toshiba, Delta เป็นต้น นอกจากนี ้ ยงัมีการจ าหน่ายให้กบัผู้ประกอบชิน้สว่นส าหรับ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเลคโทรนิคส์และชิน้สว่นประกอบรถยนต์ เช่น KATATA, KAGA เป็นต้น ใน 9 เดือนแรกของปี 
2559 บริษัทฯ จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้กบัลกูค้าในกลุม่นีป้ระมาณร้อยละ 38 ของมลูคา่การจ าหน่ายทัง้หมด  
โดยมีก าหนดการช าระเงินประมาณ  30-60 วนั  ขึน้อยู่กบัลกูค้าแตล่ะราย   

2.  การจ าหน่ายในต่างประเทศ หรือการจ าหน่ายในลกัษณะ Direct Export* ปัจจบุนับริษัทฯ มสีง่ออกผลิตภณัฑ์ 
โดยจ าหน่ายให้กบัลกูค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา สเปน มาเลเซีย อินเดีย เวียตนามและประเทศจีน ซึง่ได้แก่ 
Bosch –Malaysia, China, Sony – Malaysia, Nidec - Vietnam, Brother – Vietnam, ULT – USA, JVC – 
Indonesia, SMK - USA เป็นต้น โดยมีสดัสว่นการจ าหน่ายประเภท Direct export คิดเป็นมลูคา่ ประมาณ
ร้อยละ 62 ของมลูคา่การจ าหน่ายทัง้หมด  
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*หมายเหตุ Direct Export ในท่ีนีห้มายถงึการขายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าโดยการสง่ออกไปยงัผู้ซือ้ในตา่ง 
ประเทศโดยตรง  

 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 อตุสาหกรรมแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าในประเทศไทย เป็นอตุสาหกรรมการผลิตเพ่ือสง่ออกและเป็นอตุสาหกรรม 
ท่ีก่อให้เกิดการพฒันาอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองอื่นๆ โดยเป็น Supporting Industries ของอตุสาหกรรมการผลิต
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอีเลคโทรนิคส์ อตุสาหกรรมชิน้สว่นอปุกรณ์ติดรถยนต์ และเคร่ืองมือสื่อสาร โทรคมนาคมประเภทตา่งๆ 
ท่ีใช้แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเป็นชิน้สว่นประกอบพืน้ฐานส าคญั และจะเป็นการเช่ือมโยงระหวา่งอตุสาหกรรมการผลิต
สินค้าส าเร็จรูปกบัอตุสาหกรรมการผลิตชิน้สว่นอีเลคโทรนิคส์ในประเทศเข้าด้วยกนั  

 การที่แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเป็นสว่นประกอบพืน้ฐานท่ีส าคญั ในการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ อีเลคโทรนิคส์ หรือ
อตุสาหกรรมใดๆ ท่ีใช้แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเป็นวตัถดุิบในการผลิต ผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าจงึควรมีสถานท่ีตัง้
โรงงานอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกบัลกูค้าผู้สัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์ เพ่ือความสะดวกในการขนสง่และตอบสนองระบบการผลิต
แบบ JIT (Just In Time) ซึง่จะช่วยอ านวยความสะดวกในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบลายวงจรตา่งๆ ของ
ลกูค้า เน่ืองจากการออกแบบของบริษัทลกูค้าในระยะแรกยงัอยู่ในขัน้การทดลอง (pilot run) อาจจะมีการปรับเปลี่ยน
เส้นลายวงจร การที่บริษัทผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าตัง้โรงงานอยู่ใกล้ก็จะช่วยท าให้การเปลี่ยนแปลงใดๆ ท าได้ง่าย
และใช้เวลาน้อย เกิดความคลอ่งตวัในการเปลี่ยนแปลงลายวงจรในระยะของการทดลองก่อนจะผลิตจริง นอกจากนี ้
ยงัช่วยแก้ไขปัญหาในด้านคณุภาพของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าหรือในสายการผลิตของลกูค้าได้อย่างรวดเร็ว  

 ความต้องการใช้แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าภายในประเทศในปี 2559 ยงัคงลดลงอย่างตอ่เน่ืองจากปี 2558 เน่ือง 
จากภาวะเศรษฐกิจโลกยงัไมฟื่น้ตวั ตลาดสง่ออกท่ีส าคญัของผู้ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์อิเลคโทรนิคส์ใน
ประเทศไทยชะลอตวัลง และมีผลท าให้ความต้องการแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าลดลง จงึมีผลกระทบตอ่ตลาดผู้ผลิตแผ่น
พิมพ์วงจรไฟฟ้าและน าไปสูก่ารแข่งขนัด้านราคาท่ีสงูขึน้ เน่ืองจากความต้องการแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าลดลง 
 

 โครงสร้างของอุตสาหกรรมแผ่นพมิพ์วงจรไฟฟ้า 

 โครงสร้างของอตุสาหกรรมการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าทัง้ประเภท Single-sided, Double-sided Silver 
Through Hole, Double-sided Copper paste Through Hole และ Double-sided  Non Thorugh Hole เป็น
ลกัษณะเดียวกนั คือการผลิตแผ่นพิมพ์วงวจรไฟฟ้าท่ีใช้การพิมพ์ลายวงจรโดยใช้ซิลค์สกรีน เป็นเทคโนโลย่ีการพิมพ์
ลายวงจร ซึง่จะแตกตา่งจากแผนพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Double-sided Plate Through Hole และ Multi-layer ท่ีจะ
ใช้เทคโนโลย่ีการถ่ายและล้างฟิล์มท่ีเคลือบลงบนแผ่นเคลือบทองแดง ดงันัน้ จงึขอกลา่วแยกกนัระหวา่งโครงสร้าง
อตุสาหกรรมแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าโดยรวมท่ีใช้ซิลค์สกรีนเป็นเทคโนโลย่ีการผลิต และโครงสร้างอตุสาหกรรมแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าท่ีใช้การถ่ายและล้างฟิล์มลงบนแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเป็นเทคโนโลย่ีการผลิต 

1. โครงสร้างอุตสาหกรรมแผ่นพมิพ์วงจรไฟฟ้าแบบใช้ซิลค์สกรีน (Silk Screen) 

 ลกัษณะโครงสร้างของอตุสาหกรรมผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า เป็นอตุสาหกรรมท่ีอาศยัเทคโนโลย่ีการผลิตไม่
สูงมากนัก ปัจจุบัน การผลิตส่วนใหญ่จะใช้เคร่ืองจักรระบบอัตโนมัติในการผลิต  ซึ่งผู้ ผลิตแต่ละรายใน
อตุสาหกรรมนีส้ามารถลงทุนซือ้เคร่ืองจักรระบบอตัโนมัตินีไ้ด้  สิ่งส าคญัคือการควบคุมคุณภาพในการผลิต 

ราคาแผ่นเคลือบทองแดง

0

20

ปี ฑ.ศ.

US$
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เน่ืองจากในแต่ละแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าจะมีเส้นลายวงจรท่ีมีขนาดเล็กหรือใหญ่แตกต่างกันไปตามการ
ออกแบบลายวงจรของแต่ละลกูค้า   การควบคมุคณุภาพในการผลิตจ าเป็นต้องอาศยัประสบการณ์ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาในการผลิต โดยเฉพาะแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีมีเส้นลายวงจรขนาดเล็กมาก ซึ่งจะน าไปสู่อัตราการ
สญูเสียในกระบวนการผลิตให้น้อยท่ีสดุ     

จากการประเมินของบริษัทฯ คาดวา่ความต้องการ (Demand) ของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Single-sided 
และ Double-sided ในประเทศไทยในปี 2559 มีประมาณ 150,000-180,000 ตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งถือว่า
เป็นปริมาณความต้องการท่ีน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณท่ีผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า(ในประเทศ)ประเภท
นีส้ามารถผลิตได้ เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจโลกท่ียังไม่ฟื้นตัว ท าให้อ านาจซือ้ลดลง ส่งผลให้ผู้ ผลิตสินค้า
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเลคโทรนิคส์ในประเทศไทย ต้องลดปริมาณการผลิตลงด้วยเช่นกนั  นอกจากนี ้อ านาจซือ้ของ
ผู้บริโภคภายในประเทศลดลง ปัญหาค่าครองชีพท่ีสูงขึน้ ปัจจุบัน ผู้ ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ Single 
sided ท่ีผลิตป้อนตลาดในประเทศแบ่งได้เป็น 2 กลุม่ คือ 

 ผู้ผลิตภายในประเทศ (Local Suppliers) ซึง่มีผู้ผลิตรายใหญ่ๆ ท่ีส าคญัอยู่ 4 บริษัท (รวมบริษัท ดราโก้ 
พีซีบี จ ากดั (มหาชน) ด้วย)  ความสามารถในการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าป้อนตลาดประมาณ 
120,000–150,000 ตารางเมตรตอ่เดือน (ลดก าลงัการผลิตลงจากเดิมประมาณ 150,000-200,000 
ตารางเมตรตอ่เดือน)   

 ผู้ผลิตจากตา่งประเทศ (Oversea Suppliers) เป็นผู้ผลิตในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซียและ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นสว่นใหญ่ ซึง่เป็นบริษัทลกู (Subsidiary company) ของบริษัทแม ่(Parent 
company) สญัชาติญ่ีปุ่ นท่ีขยายการลงทนุไปยงัประเทศเหลา่นี ้ มีก าลงัการผลิตเพ่ือป้อนตลาด
ประมาณ 200,000-250,000 ตารางเมตรตอ่เดือน 

2. โครงสร้างอุตสาหกรรมแผ่นพมิพ์วงจรไฟฟ้าแบบการถ่ายและล้างฟิล์ม (Dry Film & developing) 

ลกัษณะโครงสร้างของอตุสาหกรรมผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภทนี ้เป็นอุตสาหกรรมท่ีอาศยัเทคโนโลย่ี
การผลิตสงูกว่าแบบซิลค์สกรีน ปัจจบุนั การผลิตสว่นใหญ่จะใช้เคร่ืองจกัรระบบอตัโนมตัิในการผลิต  เน่ืองจาก
แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีใช้การถ่ายและล้างฟิล์มจะมีเส้นลายวงจรท่ีมีขนาดเล็ก   การควบคุมคุณภาพในการ
ผลิตจ าเป็นต้องอาศยัประสบการณ์และการควบคมุดูแลการท างานของเคร่ืองจกัรเป็นส่วนใหญ่ ซึง่ปัจจุบันมี
ผู้ผลิตในตลาดโลกอยู่เป็นจ านวนมาก ทัง้ในอเมริกา ยุโรป จีน ไต้หวนัและประเทศอาเช่ียน ส าหรับแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าท่ีไม่สลับซับซ้อนหรือใช้เทคโนโลย่ีขัน้สูง ผู้ ผลิตในอาเช่ียนและจีนจะมีต้นทุนการผลิตท่ีต ่ากว่า
อเมริกา ยโุรป ไต้หวนัและญ่ีปุ่ น ดงันัน้ผู้ผลิตในอเมริกา ยุโรป ไต้หวนัและญ่ิปุ่ นจงึมกัจะเป็นผู้ผลิตท่ีต้องใช้เทค
โนโลย่ีชัน้สูงพิเศษและเป็นแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีใช้กับสินค้าท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวมากกว่า เช่น ชิน้ส่วน
อุปกรณ์เก่ียวกับอิเลคโทรนิคส์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมประกอบเคร่ืองบิน อุปกรณ์ทางการทหารท่ีต้องการการ
ประมวลผลที่ถกูต้อง รวดเร็วและแมน่ย า เป็นต้น 

 ผู้ผลิตภายในประเทศ (Local Suppliers) ซึง่มีผู้ผลิตรายใหญ่ๆ ท่ีส าคญัอยู่ 7 บริษัท (รวมบริษัท  
ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) ด้วยนอกจากนี ้ ความสามารถในการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าป้อนตลาด
ประมาณ 3,500,000 - 4,000,000 ตารางเมตรตอ่เดือน 
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  ผู้ผลิตจากตา่งประเทศ (Oversea Suppliers) เป็นผู้ผลิตในประเทศอเมริกา ยโุรป ญ่ีปุ่ น ไต้หวนั เกาหลี
และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ารายใหญ่ของโลกจะเป็นผู้ผลิตจากประเทศ
ไต้หวนั เป็นสว่นใหญ่ รองลงมาคือญ่ีปุ่ นและเกาหลี สว่นจีน จะได้แก่บริษัทผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า
ในประเทศญ่ีปุ่ นและไต้หวนัท่ีย้ายฐานการผลิตไปยงัประเทศจีน เพ่ือลดต้นทนุการผลิตและเพ่ิมปริมาณ
การผลิตให้สงูขึน้ เน่ืองจากประเทศจีนมีพืน้ท่ีกว้างขวาง สามารถขยายพืน้ท่ีโรงงานได้ง่าย  

สภาพการแข่งขัน 

 ในปัจจุบันวงจรชีวิตของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าในแต่ละ model จะสัน้ลงอย่างมาก เน่ืองจากวงจรชีวิตของ
ผลิตภณัฑ์อิเลคโทรนิคส์ต่างๆ สัน้ลงจากอดีตเป็นอย่างมาก ซึง่ท าให้ผู้ผลิตผลิตภณัฑ์อิเลคโทรนิคส์ต่างๆ จ าเป็นต้อง
มาการหาผู้ผลิตวตัถุดิบบ่อยมากขึน้ และเน่ืองจากปริมาณการบริโภคสินค้าอิเลคโทรนิคส์ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจ
โลก จึงท าให้ปริมาณค าสัง่ซือ้ในตลาดโลกมีไม่มากในขณะท่ีผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ามีก าลงัการผลิตสูงตัง้แต่ใน
อดีต ดงันัน้ เมื่อมีการเปิดให้ท าใบเสนอราคาเพ่ือผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าของผู้ผลิตสินค้าอิเลคโทรนิคส์ต่างๆ ผู้ผลิต
แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าต่างก็ต้องพยายามท าราคาให้ต ่าเพ่ือให้ได้รับค าสั่งซือ้กลับมาป้อนให้กับโรงงานท่ีผลิต ถึงแม้  
ว่าบางครัง้ราคาท่ีเสนอขายอาจจะต ่ากว่าราคาทุนก็ตาม โดยเฉพาะตลาดท่ีเน้นปริมาณการผลิตท่ีสูง (Mass 
production) 

 ส าหรับตลาดผู้ ผลิตชิน้ส่วนอุปกรณ์รถยนต์ การแข่งขันด้านราคาจะไม่รุนแรงเหมือนอย่างตลาดผู้ ผลิต
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเลคโทรนิคส์ เน่ืองจากตลาดนีจ้ะเน้นในเร่ืองคุณภาพของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า เน่ืองจากรถยนต์มี
ความเก่ียวข้องกับชีวิตของผู้ โดยสาร จึงจ าเป็นต้องมีการควบคุมคุณภาพทุกกระบวนการ  ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการตัด
คู่แข่งท่ีผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพต ่าออกไปได้ระดับหนึ่ง การแข่งข้นในกลุ่มนีจ้ึงเป็นการแข่งขันด้าน
คุณภาพ และการควบคุมต้นทุน เพราะการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพ มักจะมีต้นทุนในการควบคุม
คณุภาพท่ีสงูด้วยเช่นกนั 

 ปัจจบุนั บริษัทฯ อยู่ในตลาดผู้ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเลคโทรนิคส์เป็นสว่นใหญ่ เน่ืองจากชนิดของแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าท่ีบริษัทฯ ผลิตเป็นแบบ Single-sided, Double-sided Non Through Hole, Double-sided 
Silver/Copper Paste Through Hole เป็นสว่นใหญ่ สว่นแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Double-sided PTH ในปี 
2559 บริษัทฯ เร่ิมมีปริมาณการผลิตเพ่ิมสงูขึน้ และส าหรับแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภทนี ้บริษัทฯ ก็อยู่ในการแข่งขนั
ของทัง้สองตลาด และจะเป็นผลิตภณัฑ์ในอนาคตของบริษัทฯ ท่ีจะสร้างผลก าไรให้กบับริษัทฯ ตอ่ไป 

โอกาสและอุปสรรค 

 อตุสาหกรรมผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าในประเทศไทย ยงัมีโอกาสเติบโตได้อย่างมาก จากการย้ายฐานการ
ผลิตของผู้ผลิตสินค้าอิเลคโทรนิคส์ เน่ืองจากต้นทนุคา่แรงงานของไทยยงัถกูกวา่ในหลายประเทศ แตอ่ตุสาหกรรมนีก้็
ยงัขาดการสนบัสนนุจากภาครัฐ ตลอดจนความรู้ด้านเทคโนโลย่ีการผลิตจากสถาบนัการศกึษาในประเทศ ท าให้
อตุสาหกรรมประเภทนีม้ีผู้ผลิตจ านวนไมม่ากรายนกัเม่ือเปรียบเทียบกบัอตุสาหกรรมอื่น ซึง่จะน าไปสูก่ารขาดแคลน
ทรัพยากรบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนอตุสาหกรรมสนบัสนนุบางอย่าง เช่น อตุสาหกรรมการท าแมพิ่มพ์
ส าหรับปัม้รู อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวกบัการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า ท าให้เม่ือเคร่ืองจกัรเกิดปัญหาไมส่ามารถ
ท าการผลิตได้ ก็จ าเป็นต้องรอบริษัทตา่งชาติท่ีซือ้เคร่ืองจกัรเหลา่นัน้เข้ามาแก้ปัญหาให้ ท าให้การผลิตต้องหยดุชะงกั 
และขาดประสิทธิผลในการผลิต 
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2.3 การจัดการผลิตภัณฑ์ 

 ข้อมูลเก่ียวกับวัตถุดบิ 

 วตัถดุิบของบริษัท ประกอบด้วย Copper Clad Laminates, หมกึ และสารเคมีอ่ืน ๆ โดยมีสดัสว่นการซือ้จาก
ตา่งประเทศ:ในประเทศ เท่ากบั 85:15 โดยเฉพาะแผ่นฉนวนเคลือบทองแดง (Copper Clad Laminate) ซึง่เป็น
วตัถดุิบหลกั มีมลูคา่กวา่ร้อยละ 60 ของต้นทนุการผลิตทัง้หมด ปัจจบุนัมีบริษัทผลิตแผ่นฉนวนเคลือบทองแดงใน
ประเทศไทย 2 รายท่ีบริษัทฯ สามารถใช้เป็นวตัถดุิบในการผลิตได้  

 ในตลาดโลกมีผู้ผลิตแผ่นเคลือบทองแดงอยู่เป็นจ านวนมาก (ในท่ีนีจ้ะขอกลา่วถงึเฉพาะจากประเทศในแถบ
เอเชียเท่านัน้) ทัง้จากประเทศญ่ีปุ่ น เกาหลี ไต้หวนั มาเลเซีย รวมทัง้ไทย (ซึง่เป็นบริษัทข้ามชาติจาก 
ประเทศญ่ีปุ่ นท่ีมาขยายฐานการผลิตในประเทศไทย) ซึง่ผู้ผลิตแผ่นเคลือบทองแดงของแตล่ะประเทศ แตล่ะ
บริษัทผู้ผลิตจะมีคณุภาพคณุสมบตัิ รวมทัง้ราคาจ าหน่ายท่ีแตกตา่งกนั   เช่น 

-  แผ่นเคลือบทองแดงของญ่ีปุ่ นมีคณุภาพดี คณุสมบตัิสามารถทนทานตอ่กระแสไฟได้ดี  แตม่ีราคาแพง 
ปริมาณความต้องการน้อย เน่ืองจากราคาสงู ปัจจบุนั บริษัทฯ สัง่ซือ้ส าหรับเป็นวตัถดุิบเพียงเลก็น้อย 

-  แผ่นเคลือบทองแดงจากประเทศเกาหลี มีคณุภาพปานกลาง คณุสมบตัิ - พอใช้ มีราคาถกูกวา่ผู้ผลิต
จากประเทศไต้หวนัเลก็น้อย แตม่กัจะมีปัญหาในการสง่สินค้าเน่ืองจากปริมาณการผลิตของผู้ผลิต
เกาหลีมีไมส่ม ่าเสมอ และในหลายๆ ครัง้ บริษัทฯ พบวา่ผู้ผลิตเกาหลีเองมีปัญหาการขาดแคลนวตัถดุิบ
ประเภท copper foil ดงันัน้ บริษัทฯ จงึมีค าสัง่ซือ้ให้ผู้ผลิตแผ่นเคลือบทองแดงจากเกาหลีตามความ
ต้องการของลกูค้าของบริษัทฯ เท่านัน้ 

-  แผ่นเคลือบทองแดงจากประเทศไต้หวนั ซึง่แผ่นเคลือบทองแดงจากประเทศไต้หวนัก็มีผู้ผลิตเป็นจ านวน
มาก  มีทัง้คณุภาพปานกลาง , คณุสมบตัิ - ดี, มีราคาปานกลาง เป็นวตัถดุิบท่ีบริษัทฯ สัง่ซือ้มากท่ีสดุ  

-  ผู้ผลิตแผ่นเคลือบทองแดงจากประเทศจีน ซึง่เป็นผู้ผลิตแผ่นเคลือบทองแดงจากประเทศไต้หวนัท่ีขยาย
ฐานการผลิตไปยงัประเทศจีน คณุภาพมีตัง้แตต่ ่า-ปานกลาง ราคาถกู เป็นวตัถดุิบท่ีบริษัทฯ จะเสนอ
เฉพาะผู้ผลิตแผ่นเคลือบทองแดงท่ีมีคณุภาพปานกลาง เป็นทางเลือกให้กบัลกูค้าในกรณีท่ีบริษัทลกูค้า
ต้องการแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าในราคาถกู ปริมาณการสัง่ซือ้ไมม่ากนกั 

 การเลือกใช้แผ่นเคลือบทองแดงจากประเทศใด ผู้ผลิตรายใด  โดยสว่นใหญ่ลกูค้าของบริษัทฯ จะเป็นการ 
ระบวุา่มีความต้องการแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีใช้แผ่นเคลือบทองแดงจากผู้ผลิตรายใด ซึง่ในวงการการผลิตแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้านี ้ จะมีผู้ผลิตแผ่นเคลือบทองแดงท่ีลกูค้ายอมรับในคณุภาพอยู่จ านวนไมม่ากรายนกั เน่ืองจากลกูค้าของ
บริษัทฯ สว่นใหญ่จะให้ความส าคญักบัราคาและคณุสมบตัิของแผ่นเคลือบทองแดงวา่จะตรงกบัความต้องการในการ
ผลิตสินค้าของตนเองหรือไม ่   

 โดยปกติ เม่ือบริษัทฯ เข้าไปติดตอ่ธุรกิจกบัลกูค้ารายใหม ่  สิ่งท่ีจ าเป็นต้องทราบจากลกูค้า คือ สินค้าส าเร็จรูป
ท่ีลกูค้าผลิตและจะต้องใช้แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้านัน้เป็นสินค้าประเภทใด  ลกูค้ามีการระบผุู้ผลิตแผ่นเคลือบทองแดง
หรือไม ่ถ้าไมร่ะบ ุบริษัทฯ ก็จะให้ค าแนะน า รวมทัง้การเสนอราคาแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าโดยใช้แผ่นเคลือบทองแดงจาก
ผู้ผลิตตัง้แต ่2 รายเพ่ือให้เป็นทางเลือกแก่บริษัทลกูค้า และเพ่ือป้องกนัปัญหาสินค้าขาดแคลนหรือสินค้าขึน้ราคาจาก
ผู้ผลิตแผ่นเคลือบทองแดงรายใดรายหนึง่  การระบผุู้ผลิตแผ่นเคลือบทองแดงท่ีแตกตา่งกนั ก็จะเป็นตวัแปรส าคญัท่ี
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จะท าให้ราคาขายของบริษัทฯ แตกตา่งกนัออกไป นอกจากนี ้ ถ้าลกูค้าระบเุฉพาะเจาะจงวา่จะใช้แผ่นเคลือบทองแดง
จากบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และถ้าเกิดปัญหาในการสง่วตัถดุิบ บริษัทฯ ก็จะต้องแจ้งให้บริษัทลกูค้าทราบก่อน เพ่ือให้
ลกูค้าเลือกผู้ผลิตแผ่นเคลือบทองแดงจากผู้ผลิตรายอ่ืน ดงันัน้ บริษัทฯ จงึคาดวา่จะไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ แตอ่ย่างใด 

  การซือ้แผ่นเคลือบทองแดงของบริษัทฯ จะเป็นการสัง่ซือ้เป็นจ านวนมากในแตล่ะครัง้ ซึง่สามารถท าให้บริษัท
ฯ ตอ่รองขอซือ้ในราคาพิเศษได้ โดยปกติ การซือ้แผ่นเคลือบทองแดงกบัผู้ผลิตแตล่ะราย จะเป็นการออกใบสัง่ซือ้เป็น
ครัง้ๆ ไป ไมม่ีสญัญาการซือ้วตัถดุิบ หลงัจากออกใบสัง่ซือ้แล้ว ก็จะมีการเปิด L/C ให้กบัผู้ผลิตรายนัน้ เม่ือใกล้จะถงึ
เวลาสง่แผ่นเคลือบทองแดงมาให้ 

 ในปี 2559 ราคาแผ่นเคลือบทองแดงซึง่เป็นวตัถดุิบหลกัในการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเร่ิมมีการปรับราคา
สงูขึน้ โดยการแจ้งปรับขึน้ราคาแผ่นเคลือบทองแดงในเดือนสิงหาคม ผู้ผลิตแผ่นเคลือบทองแดงจะแจ้งโดยการสง่ e-
mail เกร่ินให้ฝ่ายจดัซือ้วตัถดุิบทราบและจะยืนยนัอย่างเป็นทางการด้วยการสง่จดหมายแจ้งการปรับขึน้ราคา ซึง่
สาเหตหุลกัของการปรับขึน้ราคา ได้แก่ราคาทองแดงซึง่เป็นวตัถดุิบหลกัในการผลิตแผ่นเคลือบทองแดงในตลาดโลก
ปรับเพ่ิมสงูขึน้  มีผลท าให้เกิดการขาดแคลนของวตัถดุิบหลกัในการผลิตแผ่นเคลือบทองแดง (Copper foil) และ
นอกจากนี ้วตัถดุิบพืน้ฐานของแผ่นเคลือบทองแดงประเภท Glass Fiber  ก็มีการปรับราคาเพ่ิมสงูขึน้ด้วยเช่นกนั  

 การปรับขึน้ราคาในเดือนสิงหาคม ปีนี ้ ผู้ผลิตแผ่นเคลือบทองแดงแจ้งการขอปรับขึน้ราคาร้อยละ 8-10 และมี
แนวโน้มวา่หลงัจากไตรมาสที่ 3 ของปีนีแ้ล้ว ผู้ผลิตแผ่นเคลือบทองแดงจะมีแนวโน้มท่ีจะต้องปรับขึน้ราคาอีกครัง้หนึง่ 
ซึง่บริษัทฯ คาดการณ์วา่การปรับขึน้ราคาอีกครัง้ จะอยู่ในอตัราร้อยละ 10     

 ปัจจบุนั บริษัทฯ ได้ให้ฝ่ายการตลาดแจ้งให้ลกูค้าของบริษัทฯ ทราบเร่ืองการปรับราคาของแผ่นเคลือบทองแดง
แล้ว และบริษัทฯ จ าเป็นจะต้องขอปรับราคาขายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเพ่ิมขึน้ จะสภาวะของวตัถดุิบท่ีปรับขึน้ราคา 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 ในกระบวนการผลิตท่ีจ าเป็นต้องมีการใช้สารเคมีและน า้ สารเคมีและน า้ท่ีเป็นของเสียผ่านจากกระบวนการ
ผลิต จะต้องได้รับการบ าบดัก่อนท่ีจะมีการปลอ่ยน า้ออกจากโรงงาน โดยภายในสวนอตุสาหกรรมบางกะดีได้
ก าหนดให้บริษัทท่ีตัง้อยู่ภายในสวนอตุสาหกรรม จะต้องมีระบบบ าบดัน า้ภายในบริษัทเองเสียก่อน แล้วจงึปลอ่ยน า้
ผ่านเข้าไปยงัระบบบ าบดัน า้รวมของสวนอตุสาหกรรมเพ่ือท าการบ าบดัอีก เป็นครัง้ท่ีสอง ก่อนท่ีจะปลอ่ยน า้นัน้ไปสู่
สาธารณะ 

 คา่ของน า้เสียตามท่ีกฎหมายก าหนด คือ คา่ PH สงูสดุไมเ่กิน 9 และต ่าสดุไมเ่กิน 5 ซึง่คา่น า้เสียของบริษัทฯ 
ในระหวา่งปีท่ีผ่านมาจะอยู่ท่ีระดบัคา่ PH = 7 ซึง่เป็นระดบัคา่ของน า้ท่ีมีความสมดลุไมเ่ป็นกรดหรือดา่ง และบริษัทฯ 
ไมเ่คยมีประวตัิการกระท าผิดเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม  เน่ืองจาก 

- ข้อก าหนดภายในสวนอตุสาหกรรมบางกะดี ท่ีก าหนดให้ทกุบริษัทท่ีตัง้โรงงานอยู่ในสวนอตุสาหกรรมนี ้
จ าเป็น ต้องรักษาระดบัคา่ PH ของน า้มิให้เกิน 8  ก่อนท่ีจะปลอ่ยลงสูร่ะบบบ าบดัน า้สว่นกลาง 

- บริษัทฯ ได้รับใบรับรองคณุภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ซึง่มีข้อก าหนดเร่ืองการควบคมุ
และรักษาสภาพแวดล้อม โดยก าหนดให้มีการตรวจวดัคณุภาพของน า้ทิง้ น า้ในท่อระบายน า้ คณุภาพ
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อากาศท่ีปลอ่ยออกจากโรงงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ และบริษัทฯ ก็ได้ด าเนินการตามมาตรฐานท่ี
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

- บริษัทฯ มีการลงทนุในระบบบ าบดัน า้เสียท่ีมีคณุภาพ มีขนาดการลงทนุท่ีสงู ซึง่สารเคมีท่ีใช้ในการ
บ าบดัน า้เสียจากการผลิต ได้แก่ 

1. เฟอริคคลอไรด์ จะเป็นตวัแยกตะกอนในขัน้ต้น 
2. โซเดียมเปอร์ซลัเฟต เป็นตวั Control คา่ PH 
3. สารโพลิเมอร์ จะเป็นตวัแยกสารหนกัให้ตกตะกอน   

 น า้ท่ีมสีารเคมีบางชนิดเจือปนนัน้  วิธีการบ าบดัจะท าให้เกิดตะกอนตกค้างในระบบบ าบดัน า้เสียของบริษัทฯ  
ซึง่ในปัจจบุนั จะมีบริษัทภายในประเทศเข้ามารับซือ้กากตะกอนท่ีตกค้างสง่ไปประเทศจีน เพ่ือน าไปแยกทองแดงท่ีมี
อยู่ในกากตะกอนนัน้ เพ่ือในไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ตอ่ไป ซึง่ท าให้บริษัทฯ ประหยดัคา่ใช้จ่ายในการบ าบดักากตะกอนนี ้
ได้ และในขณะเดียวกนัก็เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กบับริษัทฯ ในแตล่ะปีเป็นเงินจ านวนมาก เน่ืองจากในกากตะกอนนัน้มี
ทองแดงปะปนอยู่จ านวนหนึง่ 

 

 ในแตล่ะปี บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายเพ่ือการบ าบดัน า้เสียในแตล่ะปี ตัง้แตปี่ 2557- 30 กนัยายน 2559 ดงันี ้
- ปี 2557 คา่ใช้จ่ายทัง้สิน้เป็นจ านวน 12.541 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.25 ของยอดขาย 

- ปี 2558  คา่ใช้จ่ายทัง้สิน้เป็นจ านวน 15.348 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.51 ของยอดขาย 

- 30 กนัยายน 2559 คา่ใช้จ่ายทัง้สิน้เป็นจ านวน 12.259 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.96 ของยอดขาย 

 ในสว่นของกระป๋องหมกึหรือเศษผ้าปนเปือ้นสารเคมี บริษัทฯ จะน าสง่ให้บริษัท เบตเตอร์เวิล์ด กรีน จ ากดั 
(มหาชน) เป็นผู้ รับไปบ าบดัโดยการฝังกลบ  
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

 บริษัทให้ความส าคญักบัการบริหารความเสี่ยงอนัเน่ืองมาจากภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั โดยจดัให้มี
การประเมินดแูลและติดตามอย่างใกล้ชิด เพ่ือวางแผนและออกมาตรการบริหารความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต
ได้อย่างเหมาะสม และเกิดผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบริษัทให้น้อยท่ีสดุ อย่างไรก็ตาม บริษัทประเมินวา่ปัจจยั
ความเสี่ยงทัง้ภายในและภายนอกท่ีอาจเกิดขึน้โดยไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหน้าและมีผลกระทบตอ่ผลการ
ด าเนินงานของบริษัทท่ีส าคญัคือ 

1.  ความเสีย่งของอตุสาหกรรม  ในอตุสาหกรรมการการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าใช้เงินลงทนุไมส่งูนกั ท าให้
อตุสาหกรรมประเภทนีม้ีผู้ผลิตจ านวนมากราย แตส่ิ่งส าคญัของการผลิตคือคณุภาพ ซึง่จ าเป็นต้องอาศัย
ประสบการณ์ เพ่ือพฒันาและควบคมุคณุภาพการผลิตให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิตให้เกิดขึน้น้อยท่ีสดุ
เพ่ือรักษาระดบัต้นทนุและก าไรไว้ เม่ือเป็นเช่นนีจ้ะพบวา่ในปัจจบุนัอตุสาหกรรมผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า
ประเภท Single layer หรือ Double layer ได้ปิดกิจการลงเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากปัญหาคณุภาพการผลิต 
ซึง่มีผลตอ่ต้นทนุการผลิต ความต้องการของลกูค้าเก่ียวกบัรายละเอียดของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีก าหนดไว้ 
ตลอดจนการแข่งขนัด้านราคาจากผู้ผลิตด้วยกนัเอง นอกจากนีใ้นอตุสาหกรรมนี ้ มีอตัราก าไรคอ่นข้างต ่า การ
รักษาระดบัก าไรจงึอาศยัปริมาณค าสัง่ซือ้ท่ีมีจ านวนมาก เพ่ือท าให้เกิดการประหยดัตอ่ขนาด (economy of 
scale) ดงันัน้ ความเสี่ยงของอตุสาหกรรมนีค้ือการควบคมุคณุภาพและต้นทนุ ตลอดจนยอดค าสัง่ซือ้ใน
ปริมาณสงู เพ่ือให้สามารถแข่งขนักบัคูแ่ข่งทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศได้  

2. ความเสีย่งดา้นวตัถดิุบ   เน่ืองจากการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นธุรกิจท่ีต้องพึ่งพิงวตัถุดิบ
จากต่างประเทศเป็นหลกั และมีจ านวนผู้ผลิตในประเทศเพียงรายเดียวเม่ือเทียบกบัประเทศมาเลเซีย ไต้หวนั  
อินโดนีเซีย หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน ท าให้บริษัทฯ จ าเป็นต้องสต๊อควตัถุดิบไว้ให้เพียงพอกบัปริมาณการ
ผลิตอย่างน้อย 1-2 เดือน ในขณะท่ีคูแ่ข่งท่ีเป็นผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าจากประเทศจีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
หรือไต้หวนั ส่วนใหญ่มีผู้ผลิตวตัถุดิบ (แผ่นเคลือบทองแดง) อยู่ในประเทศ ท าให้ไม่จ าเป็นต้องสต๊อควตัถุดิบ  
ไว้เป็นจ านวนมาก จึงท าให้ได้เปรียบในด้านต้นทุนวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าจะน าเข้าจาก
ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ จึงอาจจะเกิดความล่าช้า หรือการขาดแคลนวัตถุดิบขึน้ได้ นอกจากนี ้ปัจจัย  
ราคาทองแดงในตลาดโลกก็จะมีผลกระทบตอ่ต้นทนุการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า เน่ืองจากเป็นวตัถดุิบหลกัท่ี
ส าคญั  

3. ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น บริษัทมีการใช้เงินตราสกลุตา่งประเทศ คือ เงินสกลุ    ดอลลา่ร์สหรัฐเป็นหลกั 
โดยสว่นใหญ่เป็นการน าเข้าวตัถดุิบจากตา่งประเทศ มลูคา่การน าเข้าเดือนละประมาณ 1.5-2.0 ล้านดอลลา่ร์ 
ซึง่ถ้าอตัราแลกเปลี่ยนมีความผนัผวน ก็จะมีผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ ได้
ปรับเปลี่ยนกลุม่ลกูค้าเป้าหมายโดยขยายการจ าหน่ายเป็น direct export มากขึน้ เพ่ือลดความเสี่ยงด้านอตัรา
แลกเปลี่ยน ในปัจจบุนั บริษัทฯ ได้รับช าระเงินจากลกูค้าตา่งประเทศเป็นเงินสกลุดอลลา่ร์สหรัฐ และบริษัทฯ 
จะน าเงินนีม้าช าระคา่สินค้าท่ีเป็น L/C และ TR นอกจากนี ้ ในปัจจบุนัลกูค้าของบริษัทท่ีเป็นผู้สง่ออกสินค้า
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลคโทรนิคส์ ต้องการป้องกนัปัญหาความผนัผวนของคา่เงินบาท ดงันัน้ จงึมีการตกลง
ก าหนดราคาขายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ากบับริษัทฯเป็นเงินสกลุดอลลา่ร์สหรัฐ และก าหนดอตัราแลกเปลี่ยนเป็น
ระยะๆ ในขณะท่ีบริษัทก็มีต้นทนุการผลิตบางสว่นท่ีเป็นต้นทนุในประเทศ เช่น ต้นทนุการผลิตในด้านโสหุ้ยการ
ผลิต สารเคมีท่ีใช้ในกระบวนการผลิต คา่แรง คา่ไฟฟ้า คา่น า้ เป็นต้น  ก็จะได้รับผลกระทบจากการแข็งคา่ของ
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คา่เงินบาท ในการค านวณต้นทนุของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าของลกูค้าเหลา่นีด้้วยเช่นกนั (การแข็งคา่หรือออ่นคา่
ของเงินบาทจะมีผลกระทบโดยตรงตอ่ต้นทนุโสหุ้ยการผลิต และสารเคมีท่ีใช้ในกระบวนการผลิตท่ีสัง่ซือ้จาก
ภายในประเทศ) 

4. ความเสีย่งดา้นการเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลยีข่องผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ในปัจจบุนัจะพบวา่สินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
และอิเลคโทรนิคส์ท่ีมีประสิทธิภาพดีขึน้กวา่อดีต ซึง่เป็นการใช้แผ่นพิมพ์วงจร ไฟฟ้าแบบ Multilayer (Plate 
Through Hole) ปริมาณการใช้ Double-sided ประเภท Silver paste Through Hole, Coppy paste 
Through Hole  หรือแบบ Single-sided มีแนวโน้มลดลงเร่ือยๆ ซึง่ในอนาคตอนัใกล้นี ้บริษัทฯ คาดเดาวา่เทค
โนโลย่ีของสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลคโทรนิคส์ใหม่ๆ  จ าเป็นจะต้องใช้แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ Multilayer 
ดงันัน้ บริษัทฯ จงึเลง็เห็นความจ าเป็นท่ีจะมีการปรับปรุงเทคโนโลย่ีและกระบวนการผลิตตา่งๆ ตลอดจนการ
วางแผนการขยายการลงทนุในการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภทใหม่ๆ  เพ่ือรองรับเทคโนโลย่ีใหมใ่นอนาคต 

5. ความเสีย่งดา้นสถานทีต่ัง้โรงงาน จากการเกิดอทุกภยัในประเทศไทยในปี 2554 ท่ีผ่านมา ท าให้ผู้ประกอบการ
เร่ิมให้ความส าคญัตอ่การวางแผนท าเลท่ีตัง้ของกิจการ ซึง่รวมถงึการเลือกท าเลท่ีตัง้โรงงานใหม ่ จงัหวดั
ปทมุธานีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีราบลุม่แมน่ า้เจ้าพระยา ดงันัน้ เม่ือเกิดน า้ท่วมก็มกัจะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกนั ใน
อดีตปัญหาน า้ท่วมได้สง่ผลกระทบตอ่การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ไมเ่พียงแตก่ารผลิต
หยดุชะงกั แตส่ง่ผลถงึความเสียหายของเคร่ืองจกัร อาคารโรงงาน ตลอดจนค าสัง่ซือ้ของลกูค้า ห่วงโซอ่ปุทาน
โดยรวมของธุรกิจตา่งๆ เสียหายอย่างมาก ท าให้บริษัทฯ ตา่งๆ เร่ิมหนัมาพิจารณาความเสี่ยงในเร่ืองนีม้ากขึน้ 
นอกจากนี ้ บริษัทลกูค้าในตา่งประเทศสว่นใหญ่ของบริษัทฯ มกัจะสอบถามถงึแนวทางป้องกนัปัญหานี ้ ซึง่
ลกูค้าสว่นใหญ่ตา่งเป็นห่วงความเสี่ยงเร่ืองนีเ้ป็นอย่างมาก และเพ่ือให้บริษัทลกูค้ามัน่ใจ การติดตัง้เคร่ืองจกัร
ของสายการผลิตใหม ่ (หลงัน า้ท่วม) จงึติดตัง้บนอาคารโรงงานตัง้แตช่ัน้ 2-5 เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายกบั
เคร่ืองจกัรจนไมส่ามารถท าการผลิตได้เหมือนน า้ท่วมใหญ่ในปี 2554 ท่ีผ่านมา นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัคงติดตอ่
กบัผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ารายอื่นๆ ทัง้ในและตา่งประเทศเพ่ือเป็นพนัธมิตรในการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า
ให้กบับริษัทฯ ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ท่ีบริษัทฯ ไมส่ามารถด าเนินการผลิตได้ตามปกติ 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

 ที่ดนิ อาคารส านักงาน และโรงงาน 

 บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อาคารส านกังานและโรงงานตัง้อยู่เลขท่ี 152 หมู ่  5  สวนอตุสาหกรรม 
บางกะดี ถนนติวานนท์ ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี บนเนือ้ท่ี 20 ไร่ 3 งาน โดยแบ่งเป็นพืน้ท่ีของ
อาคารโรงงาน 36,280 ตารางเมตร และอาคารส านกังาน 1,518 ตารางเมตร ท่ีตัง้ส านกังานและโรงงานอยู่ในบริเวณ
เดียวกนั สว่นเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการผลิตเคร่ืองจกัรแบบอตัโนมตัิส าหรับการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ Single-
sided, Double-sided STH/CPTH มีจ านวน 4 สายการผลิต และเคร่ืองจกัรส าหรับผลิต PTH และ Multi-layer  
มี 2 สายการผลิต นอกจากนี ้ บริษัทยงัมีท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างในเขตสวนอตุสาหกรรมบางกะดี โดยมีขนาด 
เนือ้ท่ี 7 ไร่ 88 ตารางวา เพ่ือรองรับการขยายก าลงัการผลิตในอนาคต ปัจจบุนัท่ีดินแปลงนีย้งัมิได้ด าเนินการผลิตแต่
อย่างใด มลูคา่ของทรัพย์สินแตล่ะประเภท สามารถแบ่งออกได้เป็นรายละเอียด ดงันี ้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน 
ลักษณะ 

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. ทิ่ดิน 5 แปลง รวมเนือ้ที่ 27 ไร่ 3 งาน 72  
ตารางวา 

เป็นเจ้าของ 82.56 ที่ดินแปลงที่ 1,2 และ 3 ขนาด 16 ไร่  
3 งาน 18 ตารางวา มีภาระติดจ านอง
อยูส่ถาบนัการเงิน 

2. อาคารส านกังาน 3 ชัน้ เป็นเจ้าของ ---  

3.  อาคารส านกังาน 2 ชัน้ เป็นเจ้าของ 18.04  

4.  อาคารโรงงาน เป็นเจ้าของ 196.00  

5.  เคร่ืองจกัรเคร่ืองมือในการผลติ 

 เคร่ืองจกัรเคร่ืองมือในระหวา่งการติดตัง้ 

เป็นเจ้าของ 644.67 

22.12 

 

6.  อื่น ๆ (ระบบสาธารณปูโภคเพื่อใช้ในการผลติ, 
ระบบท าความเย็น, ระบบอดัอากาศ, ระบบ 
ปลอดเชือ้ ยานพาหนะฯลฯ) 

เป็นเจ้าของ 186.25  
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5.  ข้อพพิาททางกฏหมาย 

 - ไมม่ี - 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือบริษัท: บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ: ผู้ผลิตและจ าหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า  
แบบ Single-sided, Double-sided PCB และ Multi-layer PCB 

ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่: 152 หมู ่5  สวนอตุสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์  
ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี 12000 

เลขทะเบียนบริษัท: 0107536000561 

โทรศพัท์: 02-501-1241-6, 02-963-7851-5   

โทรสาร: 02-501-1248-9   

Home Page: www.dracopcb.com 

ทนุจดทะเบียน: 323,241,112 บาท (หุ้นสามญั 323,241,112 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท)  

ทนุช าระแล้ว: 247,158,241 บาท (หุ้นสามญั 247,158,241 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท) 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์ : 02009-9000   โทรสาร : 02009-9991  

ผู้สอบบญัชี: นายบญุญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7900 
บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
195 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 50-51 
ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์: 02-6772000  โทรสาร: 02-6772222 

ท่ีปรึกษาภายใต้สญัญาการ
จดัการ: 

บริษัท วิปเทล จ ากดั 
20 หมู ่1 ถนนสขุมุวิท ต าบลบางเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
โทรศพัท์: 02-7578532  โทรสาร: 02-7578536 

ท่ีปรึกษาภายใต้สญัญาการ
ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค: 

Chin-Poon Industrial Co., Ltd. 
No. 46, Nei-Tsuoh St., 3rd Lin., Nei-Tsuoh Village, Lu-Chu County, 
Tao-Yuan Hsien, Taiwan, 338, R.O.C. 
โทรศพัท์: 886-3-3222226  โทรสาร: 886-3-3218033 
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ขัอมูลส าคัญอ่ืน 

การส่งเสริมการลงทุน 

 จากการที่บริษัทฯ มีแผนการขยายการลงทนุการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-Layer บริษัทฯ  
ได้รับการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ ตามบตัรสง่เสริมเลขท่ี 2536 (2)/2557 ลงวนัท่ี  
11 ธนัวาคม 2557 ซึง่มีสิทธิประโยชน์ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

- อนุญาตให้น าคนต่างด้าวและครอบครัวเข้ามาตามจ านวนและก าหนดระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการการ
สง่เสริมการลงทนุอนมุตัิ 

- ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีน าเข้า ตามท่ีได้รับอนมุตัิโดยคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ ตลอด
ระยะเวลาท่ีได้รับการสง่เสริมรส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีมีอายไุมเ่กิน 10 ปีนบัตัง้แตปี่ท่ีผลิตถงึปีท่ีน าเข้า 

- ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวตัถดุิบ วสัดจุ าเป็นท่ีน าเข้าเพ่ือการตามท่ีได้รับอนมุตัิโดยคณะกรรมการสง่เสริมการ
ลงทนุ 

- ให้ได้รับอนญุาตให้ถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินตามคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมรวมกนัไมเ่กินร้อย
ละ 100 ของเงินลงทนุ ไมร่วมคา่ท่ีดินและทนุหมนุเวียนมีก าหนดเวลา 8 ปี นบัจากวนัท่ีรายได้จากการประกอบ
กิจการนัน้  

 รายได้ท่ีต้องน ามาค านวณก าไรสทุธิท่ีได้จากการประกอบกิจการตามวรรคหนึง่ ให้รวมถงึรายได้จากการ
จ าหน่ายผลพลอยได้ ได้แก่ เศษหรือของเสียจากกระบวนการผลิต 

- ได้รับยกเว้นไมต้่องน าเงินปันผลจากกิจากรท่ีได้รับการสง่เสริม ซึง่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล ไปรวม
ค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาท่ีผู้ ได้รับการสง่เสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลนัน้ 

- สามารถสง่และน าเข้าเงินตราตา่งประเทศไทย 

- ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบคุคลร้อยละ 50 ส าหรับก าไรสทุธิท่ีได้รับจากการประกอบกิจการท่ีได้รับการ
สง่เสริมมีก าหนดเวลา 5 ปี นบัแตว่นัท่ีสิน้สดุสิทธิประโยชน์ 

 บริษัทฯ ยงัไมไ่ด้เปิดด าเนินการส าหรับโครงการนี ้ เน่ืองจากอยู่ในระหวา่งการติดตัง้เคร่ืองจกัรเพ่ิมเติมซึง่เป็น
เคร่ืองจกัรท่ีเพ่ิมความสามารถในการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer ให้เหมาะสมแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า
ท่ีใช้กบัอตุสาหกรรมการผลิตรถยนต์ 
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

(1)  หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทนุจดทะเบียน  ณ  วนัท่ี  30 กนัยายน 2559 จ านวน 323,241,112 บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามญั จ านวน 323,241,112 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ทนุท่ีเรียกช าระแล้ว 
จ านวน 247,158,241 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 247,158,241 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ  
1.00 บาท 

การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่ส าคญัในสว่นท่ีเก่ียวกบักลุม่ผู้ ถือหุ้น ตัง้แตร้่อยละ 5 ขึน้ไป ของ
จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด ณ วนัสิน้สดุของแตล่ะปี ส าหรับระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 
2555 - กนัยายน 2559) คิดเป็นอตัราร้อยละของทนุจดทะเบียน ณ สิน้ปี ได้แก่ 

 2555 2556 2557 2558 2559 

1.  กลุม่นายวิพรรธ์  เริงพิทยา 26.36 26.36 26.36 23.02 0.00 
2.  บริษัท ชินพนู จ ากดั 43.25 43.25 46.57 53.35 89.37 

3.  กลุม่นายวิเชียร จิระกรานนท์ 7.93 6.62 0.10 0.00 0.00 

4  อ่ืน ๆ 22.46 23.63 26.97 23.63 10.63 

5  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 

                      รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ทนุเรียกช าระแล้ว (ล้านบาท) 215.83 215.83 215.83 247.16 247.16 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในปีท่ีผ่านมา สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2559 มีดงันี ้ 

 (หนว่ย : หุ้น) 
1.  บริษัท ชินพนู จ ากดั** 220,894,510 
2. บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 26,263,731 

 

** หมายเหต ุโปรดดรูายละเอียดของบริษัท ชินพนู จ ากดั ซึ่งเป็นนิติบุคคลได้ในหัวข้อ 12 รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
ผู้ลงทนุสามารถดขู้อมลูผู้ ถือหุ้นได้จาก website ของบริษัทฯ ก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี (www.dracopcb.com) 
 
7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น 

หุ้นกู้แปลงสภาพ 

 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 เมื่อวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2557 โดยมีมติท่ีส าคญัคือ
การอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
จ านวนหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้สิน้ 6,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท มลูคา่การเสนอขายทัง้สิน้ 600,000,0000 บาท  
เพ่ือระดมทนุไปใช้ในการเพ่ือเพ่ิมสายการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าและแผ่นพิมพ์วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ (Printed Circuit 

http://www.dracopcb.com/
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Board: PCB) ประเภท Multi-Layer PCB นอกจากนี ้ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ยงัมีการอนุมตัิการผ่อนผันการ
ท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ โดย Chin-Poon Industrial Company Limited และอนุมัติการแก้ไข
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในเร่ืองข้อจ ากดัหุ้นตา่งด้าวด้วยเช่นกนั 

 ประโยชน์ท่ีบริษัทคาดว่าจะได้รับจากการออกหุ้นกู้ แปลงสภาพคือ บริษัทสามารถระดมทุนเพ่ือใช้ลงทุนเพ่ือเพ่ิม
สายการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าและแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board: PCB) ประเภท Multi-Layer 
PCB ซึ่งมีอตัราก าไรท่ีดีกว่าการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบปัจจุบันท่ีบริษัทฯ ผลิตอยู่ เป็นการลงทุนในเคร่ืองจักรของ
บริษัทท่ีมีเทคโนโลยีการผลิตทนัสมยัเทียบเท่ามาตรฐานการผลิตของผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกนั  และเป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจในตลาดโลก ส าหรับผลิตภณัฑ์ประเภท Multi-Layer PCB  

สาระส าคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

จ านวนหน่วยของหุ้นกู้แปลงสภาพ 6,000,000 หน่วย 
ราคาหน้าตัว๋ (Face Value) 100 บาท ตอ่ 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ 
อายหุุ้นกู้แปลงสภาพ 5 ปี นับจากวนัท่ีออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ (วนัท่ี 20 สิงหาคม 2557 ถึงวนัท่ี 

19 สิงหาคม 2562) 
อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 5.19 ตอ่ปี 
การช าระดอกเบีย้ ปีละ 2 ครัง้ (ในวันท่ี 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม) ในกรณีท่ีตรงกับ

วนัหยดุราชการ จะเลื่อไปเป็นวนัท าการถดัไป 
วิธีการเสนอขาย ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) 
สดัสว่นการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น 35.971667 หุ้นสามญั : 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ 
การไถ่ถอน ณ วนัหมดอาย ุ 
หุ้นกู้แปลงสภาพ 

ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีทางเลือก 2 ทางคือ 
ก) ไถ่ถอนเป็นเงินสดทัง้จ านวน 
ข) ไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั 

การไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพเป็น 
หุ้นสามญั 

1 หุ้นกู้แปลงสภาพ (ราคาหน้าตัว๋ 100 บาท)  
-  96.67 บาท จะไถ่ถอนโดยการแปลงสภาพเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 

17.901852 หุ้น และ 
-  3.33 บาท จะไถ่ถอนเป็นเงินสด 

ราคาแปลงสภาพ 5.40 บาทตอ่หุ้น 
วนัแปลงสภาพ ปีละ 2 ครัง้ ในวันท่ี 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคมของทุกปี (ในกรณีท่ี

ตรงกบัวนัหยุดราชการ จะเลื่อนไปเป็นวนัท าการถดัไป) สามารถเร่ิมแปลง
สภาพได้ตัง้แตว่นัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 จากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ดงักลา่วข้างต้น ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 
240,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 215,830,000 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นท่ียงัมิได้ออกจ าหน่าย เพ่ือให้บริษัท
สามารถด าเนินการเพ่ิมทนุจดทะเบียนและออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตอ่ไปได้ และมีมติอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จากเดิม 215,830,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 323,241,112 บาท โดยท าการเพ่ิมทนุอีกรวมทัง้สิน้ 
107,411,112 บาท เพ่ือเป็นหุ้นท่ีออกไว้รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ 
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 การแปลงสภาพก าหนดให้สามารถแปลงสภาพได้ปีละ 2 ครัง้ ซึง่ก าหนดการแปลงสภาพหุ้นกู้ครัง้แรกคือวนัท่ี 
30 ธนัวาคม 2557 บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั ได้แจ้งความประสงค์ขอแปลงสภาพหุ้นกู้ เป็นหุ้นสามญั จ านวน 
1,750,000 หุ้น คิดเป็นหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการแปลงสภาพเป็นจ านวนทัง้สิน้ 31,328,241 หุ้น โดยบริษัทฯ ได้มีการ
จดทะเบียนเพ่ิมทนุช าระแล้วเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2558 ดงันัน้ จงึท าให้บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนช าระแล้วทัง้สิน้ 
247,158,241 บาท 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2559 ได้มีมติงดจ่ายเงินปันผล 
เน่ืองจากบริษัทฯ ประสบภาวะขาดทนุและในปี 2558 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีการลงทนุในการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า
แบบ Multi-layer ซึง่จ าเป็นต้องใช้เงินลงทนุและเงินหมนุเวียนเป็นจ านวนมาก โดยคาดวา่ในปี 2559 บริษัทฯ 
จ าเป็นต้องส ารองเงินสดไว้เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน  

 ในส่วนของนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทนัน้ จะขึน้อยู่กบัการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ โดย
ค านึงถึงผลการด าเนินงานของบริษัทฯในปีท่ีผ่านมา ประกอบกับโครงการการลงทุนและความต้องการใช้เงินของ
บริษัทฯในอนาคต แล้วจงึก าหนดเป็นจ านวนเงินท่ีจะจ่ายเป็นเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นตอ่ไป  

 ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล ดงันี ้

จากผลการด าเนินงานปี ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิตอ่หุ้น (บาท) (0.24) (0.24) (0.64) 
เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท) 0.10* งดจ่าย งดจ่าย 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) จ่ายจากก าไรสะสม N/A N/A 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 

ผังองค์กร 
 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายบริหารกลาง ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายโรงงาน 

ฝา่ยทรพัยากรบุคคล 

ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 

ฝา่ยวตัถุดบิ 

ฝา่ยเทคโนโลยีส่ารสนเทศ 

ฝา่ยขาย 

ฝา่ยการตลาด 

ฝา่ยผลติ 

ฝา่ยควบคุมคุณภาพ 

ฝา่ยวศิวกรรม 

ฝา่ยซ่อมบ ารุง 

ฝา่ยวางแผนการผลติ 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการของ  บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ประกอบด้วยกรรมการ
ผู้ทรงคณุวฒิุทัง้สิน้ 9 ท่าน ดงันี ้

1. นายวิพรรธ์ เริงพิทยา ประธานกรรมการ (เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัทฯ) 
2.    นายวินแลนด์ ฮวง กรรมการ (เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัทฯ) 
3. นายเฟรด ชวง กรรมการ (เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัทฯ) 
4. นายอดลุ อมตวิวฒัน์ * กรรมการอิสระ  
5. นาย ออ่ง ทนุ * กรรมการอิสระ 
6.  นายสรุพล ปลืม้อารมย์ * กรรมการอิสระ     
7. นายพรรษา เริงพิทยา กรรมการ  
8.  นายหลิน พี จี กรรมการ  
9. นายเฉิน จงุ คนุ** กรรมการ (เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัทฯ) 

 โดยมี นางลกัษณา  ส าราญทิวาวลัย์ ด ารงต าแหน่งเลขานกุารบริษัท 

*  กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุและเป็นบคุคลภายนอก กรรมการทัง้ 3 ท่าน มิได้เป็นลกูจ้างหรือพนกังานท่ีได้รับ
เงินเดือนจากบริษัทหรือบริษัทในเครือ มีอิสระจากกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทไมเ่กิน 1%ของจ านวน
หุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด และสามารถดแูลผลประโยชน์ของกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยได้ 

**  นายเฉิน จงุ คนุ ยงัด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ อีกหนึง่ต าแหน่งด้วย 

จ านวนของคณะกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 เน่ืองจากบริษัทฯ มีกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 2 กลุม่ คือกลุม่บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั และกลุม่ของดร. วิ
พรรธ์ เริงพิทยา แตล่ะกลุม่มีกรรมการท่ีมาจากกลุม่ของตนเอง ดงันี ้

- กลุม่บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั มีกรรมการ 4 ท่าน คือ 
- นายเฟรด ชวง 
- นายวินแลนด์ ฮวง 
- นายหลิน พี จี 
- นายเฉิน จงุ คนุ 

- กลุม่ของดร. วิพรรธ์ เริงพิทยา มีกรรมการ 2 ท่าน คือ 
- ดร. วิพรรธ์ เริงพิทยา 
- นาย พรรษา เริงพิทยา 

* บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) และบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 3 ท่าน คือ 
นายเฟรด ชวง นายวินแลนด์ ฮวง และนายหลิน พี จี 
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 ตามข้อบงัคบัของบริษัท หมวดท่ี 4 เร่ืองคณะกรรมการ ได้มีการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการแตง่ตัง้และถอดถอน
กรรมการไว้ดงันี ้คือ 

1. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

 1.1 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่เสียงหนึง่ 

 1.2  ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม 1.1 เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

 1.3 บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน 
กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามี 
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออก
เสียงชีข้าด 

2.  ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออก ตามวาระได้ด้วย คะแนนเสียง
ไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ ไมน้่อยกวา่กึง่
หนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือ โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 เน่ืองจากบริษัทฯ มีขนาดปานกลาง ดงันัน้คณะกรรมการจงึก าหนดให้มีคณะกรรมการบริษัท 3 ชดุ ดงันี ้คือ 

- คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ จ านวน 9 ท่าน 

- คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ จ านวน 3 ท่าน ซึง่ทัง้ 3 ท่านนีเ้ป็น
กรรมการบคุคลภายนอกของคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยเช่นเดียวกนั 

- คณะกรรมการสรรหา/ก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ จ านวน 3 ท่าน 

1. คณะกรรมการบริษัท 

 กรรมการของบริษัทมีจ านวน 9 ท่าน ทกุท่านเป็นกรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร ซึง่มีกรรมการอิสระ 3 ท่าน 
คณะกรรมการจะมีการประชมุอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ โดยการประชมุแตล่ะครัง้จะมีการก าหนดวาระการประชมุ
อย่างชดัเจนและมีการสง่รายละเอียดประกอบวาระการประชมุให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาและพิจารณา
ลว่งหน้า การพิจารณาวาระตา่งๆ จะค านงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกนั 

 ในการประชมุสามญัประจ าปี กรรมต้องออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ซึง่กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตาม
วาระนัน้ สามารถกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกได้ 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทฯ ประกอบด้วย นายวิพรรธ์ เริงพิทยา นายพรรษา เริงพิทยา นาย
เซียว ซิน เจียน (เฟรด ชวง) นายฮวง ไว จิน (วินแลนด์ ฮวง) นายเฉิน จงุ คนุ กรรมการสองในห้าคนนี ้ลงลายมือช่ือ
ร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ 
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ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  ก าหนดให้มีการประชมุของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ ซึง่
วนัและเวลาของการประชมุจะแจ้งให้คณะกรรมการทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 14 วนั ขอบเขตอ านาจและหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีดงันี ้

1. บริหารบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น โดยยดึแนวปฏิบตัิส าคญั คือ 

- การปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรอบคอบระมดัระวงั 
- การปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์สจุริต 
- การปฏิบตัิตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
- การเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างถกูต้อง ครบถ้วนและโปร่งใส 

2. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้ฝ่ายจดัการ  รวมทัง้การวางแผนการด าเนินงานใน
อนาคต  ตลอดจนการอนมุตัิรายจ่ายเพ่ือการลงทนุ (capital investment) ท่ีมีมลูคา่เกินกวา่ 50 ล้านบาท ทัง้นี ้
ไมร่วมถงึรายการที่มีความขดัแย้งหรือมีสว่นได้เสีย รวมทัง้รายการที่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้น ตาม
ข้อก าหนดของส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3. อนมุตัิการลงทนุในโครงการท่ีไมม่ีในงบประมาณประจ าปี และอนมุตัิรายการปกติทัว่ไปทางการค้าท่ีมีวงเงิน
เกินอ านาจอนมุตัิของกรรมการผู้จดัการ 

4. ก าหนดวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ เป้าหมายแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ การบริหารความเสี่ยงในด้านตา่งๆ 
ตลอดจนก ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีวางไว้ 

5. พิจารณาและก ากบัดแูลผลประกอบการและการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปในแนวทางท่ีคณะกรรมการ
ก าหนดนโยบายไว้  และถ้าไมเ่ป็นไปตามท่ีประมาณการไว้ก็จะมีการศกึษาหาสาเหตแุละแนวทางเพ่ือแก้ไข
ตอ่ไป  

6. ก ากบัให้มีการปฏิบตัิตามข้อพงึปฏิบตัิท่ีดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน และแนวทางของกลต. และตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

7. พิจารณาแตง่ตัง้หรืออนมุตัิการลาออกของกรรมการ, กรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ 

8. ดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย ตามสิทธิอย่างเป็นธรรม รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้
สิทธิในการดแูลรักษาผลประโยชน์ของตน และได้รับข่าวสารอย่างถกูต้อง ครบถ้วนโปร่งใส เปิดเผยและ
สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนีย้งัพิจารณาก าหนดอตัราการจ่ายเงินปันผล การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท 
รวมทัง้ก าหนดวนัและเวลาในการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น หรือถ้ามีความจ าเป็นท่ีจะต้องขอมติจากท่ีประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นโดยดว่น ก็จะก าหนดวนัและเวลาในการจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นด้วย 

9. พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการชดุย่อยเพ่ือช่วยดแูลระบบบริหารและการควบคมุภายใน ให้เป็นไปตามนโยบายท่ี
ก าหนด เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการสรรหา/ก าหนดคา่ตอบแทน เป็นต้น 

10. ดแูลและรับผิดชอบจดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และมติท่ีประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 



 

31 
 

11. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตใ่นกรณีท่ีมีเหตสุดุวิสยั โดยกรรมการ
บริษัทท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุจะต้องแจ้งให้กรรมการบริษัท หรือเลขานกุารบริษัท ทราบลว่งหน้าก่อนการ
ประชมุ 

 นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศทางการเงิน
ท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี ซึง่งบการเงินของบริษัทฯ ได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยเลือกใช้
นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ และใช้ดลุยพินิจในการประมาณการอย่างระมดัระวงัในการ
จดัท า รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 คณะกรรมการได้ให้ความส าคญัของระบบการควบคมุภายในเพ่ือให้มัน่ใจวา่ การบนัทกึข้อมลูทางบญัชีมีความ
ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอท่ีจะป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการด าเนินงานท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ ซึ่ง
คณะกรรมการได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่ได้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของ
บริษัทฯ เป็นผู้ ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ตลอดจนน าเสนอรายงานการตรวจสอบ
ภายในของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในท่ีด าเนินการตลอดปี ซึง่คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคมุภายใน
ของบริษัทฯ มีการปรับปรุงและพฒันาไปอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กบังบการเงินของบริษัท 

 นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้ก าหนดข้อพงึปฏิบตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการและ
พนกังาน เพ่ือให้ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามความรับผิดชอบของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสตัย์ สจุริตและ
เท่ียงตรง ทัง้การปฏิบตัิตอ่บริษัทฯ และผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ สาธารณชน และสงัคม โดยมีการกลา่วย า้เป็นระยะใน
การประชมุทกุครัง้ไมว่า่จะเป็นการประชมุพนกังานประจ าเดือน การประชมุผู้บริหารประจ าเดือน และการประชมุ
คณะกรรมการ ซึง่ทกุฝ่ายได้ถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ และบริษัทฯ มีการติดตามการปฏิบตัิตามแนวทางท่ีก าหนดไว้
เป็นประจ า รวมทัง้ยงัมีการก าหนดบทลงโทษทางวินยัไว้ด้วย 

บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ 

 ประธานกรรมการในฐานะผู้น าของคณะกรรมการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการก าหนดวาระการประชมุ ด าเนิน 
การประชมุกรรมการ ตลอดจนให้ความคิดเห็นตอ่วาระการประชมุตา่งๆ และเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอ
วาระอืน่ๆ ท่ีส าคญัขึน้พิจารณาในระหวา่งการประชมุ นอกจากนีย้งัเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นทกุความคิดเห็นเพ่ือ
เพ่ิมมมุมองในการแก้ไขปัญหาหรือการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น
ทกุคน 

 ประธานกรรมการบริษัทฯ มิใช่กรรมการอิสระ แตจ่ากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน เห็นวา่คณุสมบตัิของประธานกรรมการท่านปัจจบุนัมีความเหมาะสมกบัการท าธุรกิจของชิน้สว่นอิเลค
โทรนิคส์ เน่ืองจากท่านมีประสบการณ์ในธุรกิจสินค้าอิเลคโทรนิคส์มายาวนาน และมีวิสยัทศัน์ในเชิงธุรกิจเป็นอย่างดี 
และสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีโดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่  

8.2 ผู้บริหาร 

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร 

 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารของบริษัท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 มีดงันี ้

1. นายเฉิน จงุ คนุ กรรมการผู้จดัการ 
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2. นางลกัษณา ส าราญทิวาวลัย์ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
3.  นาง จิตติมา เนยทอง ผู้จดัการฝ่ายอาวโุสการตลาดและการขาย  
4. นายชาติชาย สร้อยระย้า ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายทรัพยากรมนษุย์และธุรการ 
5. นายอนชิุต พิชญธาดา ผู้จดัการโรงงานและวิศวกรรม 
6.  นาง ฮวง เหมย่ หยนุ ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายจดัซือ้และคลงัสินค้า  
7.  นางกานดา โอภาศรี ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายผลิต 
8.  นายประมวล ถือซื่อ ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายวางแผนการผลิต 
9.  นายแดเนียล เฉิน ผู้จดัการฝ่ายควบคมุคณุภาพ   

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

1.  มีอ านาจควบคมุการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ 
และรายงานผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 

2.  พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจ าปีท่ีฝ่ายบริหารจดัท า เพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนมุตัิ รวมทัง้ควบคมุการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของแตล่ะหน่วยงาน 

3.  พิจารณาประเมินการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงจากปัจจยัตา่งๆ ไม่
วา่จากภายในหรือภายนอกบริษัทฯ 

4.  มีอ านาจสัง่การ ออกระเบียบ ประกาศ บนัทกึ เพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการบริษัท และเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

5.  มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิการจดัซือ้ และใช้จ่ายเงินในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติของบริษัท 
ซึง่รวมถงึ การขออนมุตัิการจดัซือ้ท่ีดิน การอนมุตัิการจดัจ้างการก่อสร้างอาคารโรงงาน และบริการอื่นท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือประโยชน์ และคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร และรายจ่าย
ลงทนุให้เป็นตามงบประมาณท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท ภายในวงเงินส าหรับแตล่ะรายการ
ไมเ่กิน 5 แสนบาท รายการที่เกินกวา่ 5 แสนบาท จะต้องได้รับการลงลายมือช่ือร่วมกบักรรมการ 
ผู้มีอ านาจลงนามอีก 1 ท่าน  

6.  ด าเนินการใดๆ เพ่ือสนบัสนนุการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามการให้อ านาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึง่
อยู่ภายใต้นโยบายคณะกรรมการบริษัท 

 ทัง้นี ้การมอบอ านาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จดัการดงักลา่วข้างต้น จะไมร่วมถงึอ านาจท่ีท าให้กรรมการผู้จดัการ
สามารถอนมุตัิรายการที่ตน หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดตามข้อบงัคบับริษัท และตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด  

 คุณสมบัตผู้ิบริหาร 

 คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ฝ่ายบริหารของบริษัท เป็นผู้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
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หลักทรัพย์ เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่และการอนุญาต 
ฉบบัลงวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2535 

 ประวัตกิารท าผิดตามกฎหมาย 

 คณะกรรมการ   และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารของบริษัท   ไมม่ีผู้ ใดมีประวตัิเคยถกูไลอ่อกปลดออก ให้ออก หรือ
ถกูพิพากษาถงึท่ีสดุให้เป็นบคุคลล้มละลาย  หรือต้องโทษเน่ืองจากกระท าผิดเก่ียวกบัทรัพย์โดยทจุริต หรือ
กระท าผิดตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  หรือมีข้อพิพาท  หรือการถกูฟ้องร้องท่ีอยู่
ระหวา่งการตดัสิน 

 หนีส้ินผูกพันกับบริษัทและบริษัทในเครือ 

 คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารของบริษัท มิได้เป็นหนีต้อ่บริษัทและบริษัทในเครือ 

 ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัทและในกจิการที่บริษัทเป็นคู่สัญญา 

 คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารของบริษัทจ านวน 17 ท่าน ไมม่ีสว่นได้เสียไมว่า่โดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทเป็นคูส่ญัญากบัผู้บริหารดงักลา่ว ยกเว้น นายวิพรรธ์ เริงพทิยา ประธาน
กรรมการ บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) และประธานกรรมการของบริษัท วิปเทล จ ากดั ซึง่เป็น
ผู้ด าเนินการบริหารงานให้กบับริษัท และ นายวินแลนด์ ฮวง กรรมการบริษัท และประธานกรรมการ บริษัท 
ชินพนู จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทท่ีมีบนัทกึข้อตกลงการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกบั บริษัท ดราโก้ พีซีบี 
จ ากดั (มหาชน) 

8.3 เลขานุการบริษัท 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ท่ีประชมุคณะ 
กรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3/2551 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 14 สิงหาคม 2551 ได้มีมติแตง่ตัง้นางลกัษณา ส าราญทิวา
วลัย์ ด ารงต าแหน่งเลขานกุารบริษัทฯ  

คุณสมบัตขิองเลขานุการบริษัท 

1.  มีความรู้ในด้านบญัชีและเข้าใจในธุรกิจของบริษัท  
2.  เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของเลขานกุารบริษัท 
3.  มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 
4.  ไมมุ่ง่หวงัผลประโยชน์สว่นตวัจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทัง้เก็บรักษาความลบัของบริษัทได้

เป็นอย่างด ี 
5. มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี มีความสามารถในการติดตอ่ประสานงานกบัหน่วยงานตา่งๆ ภายในและภายนอก

บริษัท 
6. มีความรู้ด้านภาษาองักฤษ 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1.  ปฏิบตัิหน้าท่ีของความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริต เพ่ือให้เป็นไปตามกฏหมาย
และกฏระเบียบอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
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2.   ให้ข้อแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการเก่ียวกบัข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ข้อควรปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์ของทางการ ระเบียบและข้อบงัคบัตา่งๆ ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามอย่างถกูต้องและ
สม ่าเสมอ รวมถงึรายงานการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนยัส าคญัแก่กรรมการ  

3.  สง่เสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการ ให้ข้อมลู และผลกัดนัคณะกรรมการให้ปฏิบตัิ
ตาม  

4.  ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลู และรายงานสารสนเทศตอ่หน่วยงานท่ีก ากบัดแูลและสาธารณชนอย่าง
ถกูต้องครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้การติดตอ่ประสานงานกบั
หน่วยงานท่ีก ากบัดแูล 

5.  ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท จดัให้มีการปฐมนิเทศ ให้ค าแนะน าแก่กรรมการท่ีได้รับการ
แตง่ตัง้ใหม ่ รวมทัง้ให้ค าแนะน าแก่กรรมการเก่ียวกบัข้อบงัคบัของบริษัท และกฎระเบียบตา่งๆ ของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

6.  จดัการและประสานงานการประชมุคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการบริษัท และการประชมุผู้ ถือหุ้น 
รวมทัง้ดแูลและประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการ/ 
ผู้ ถือหุ้น ตลอดจนข้อก าหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

7.   จดัท าและเก็บรักษาเอกสารตา่งๆ ของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชมุ รายงานการ
ประชมุคณะกรรมการบริษัท หนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้น รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานประจ าปี
ของบริษัท เป็นต้น 

8.  เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท รวมทัง้จดัสง่ส าเนา
รายงานดงักลา่วให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ี
บริษัท ได้รับรายงานนัน้  

9.  ติดตอ่ประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

10. ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ  

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยก าหนดคา่ตอบแทนประจ า 
เดือน ซึง่ได้ขออนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว สว่นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
เพ่ิมมากขึน้ จะได้รับคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมขึน้ 

คา่ตอบแทนรวมของคณะกรรมการในปี 2559 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ได้แก่ คา่ตอบแทนประจ าเดือน
ของคณะกรรมการบริษัทฯ จ านวนทัง้สิน้ 9 ท่าน คิดเป็นจ านวนเงิน 3,150,000 บาท โดยแยกรายละเอียดได้
ดงันี ้
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กรรมการตรวจสอบ จะได้รับคา่ตอบแทนประจ าเดือน ในอตัราเดือนละ 20,000 บาท ได้แก่ 

- ดร. อดลุ อมตวิวฒัน์ 
- นาย ออ่ง ทนุ 
- นายสรุพล ปลืม้อารมย์ 

 ประธานกรรมการคือนายวิพรรธ์ เริงพิทยา จะได้รับคา่ตอบแทนประจ าเดือน ในอตัราเดือนละ 100,000 บาท 

 กรรมการบริษัทฯ จะได้รับคา่ตอบแทนประจ าเดือน ในอตัราเดือนละ 10,000 บาท ได้แก่ 

- นายวินแลนด์ ฮวง 
- นายพรรษา เริงพิทยา  
- นายเฟรด ชวง 
- นายหลิน พี จี 
- นายเฉิน จงุ คนุ 

 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

ค่าตอบแทนผู้ บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการสรรหา/ก าหนดค่าตอบแทนเป็น  
ผู้ก าหนด ซึง่จะขึน้อยู่กบัผลประกอบการของบริษัทฯ และผลการด าเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน  ตลอดจน
การส ารวจค่าตอบแทนของบริษัทต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงขนาดของบริษัทท่ีใกล้เคียงกัน 
และบริษัทท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมอิเลคโทรนิคส์อื่นๆ  อีกด้วย 

คา่ตอบแทนรวมของผู้บริหาร ซึง่ได้แก่ กรรมการ กรรมการผู้จดัการ ผู้จดัการทัว่ไป ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงินและผู้จดัการฝ่ายตา่งๆ ได้รับคา่ตอบแทน ประกอบด้วยเงินเดือน โบนสัประจ าปี คา่เช่าบ้าน โบนสัจาก
ผลการด าเนินงาน คา่พาหนะ และอื่นๆ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 23,664,510 บาท (ส าหรับปี 2559 สิน้สดุวนัท่ี 30 
กนัยายน 2559) 

 ค่าตอบแทนอ่ืน 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ซึง่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลกบักระทรวงการคลงัตาม
พระราชบญัญตัิกองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 ส าหรับพนกังานของบริษัทฯ สามารถสมคัรเป็นสมาชิกของ
กองทนุได้โดยการสมคัรใจ สมาชิกและบริษัทฯ จะจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือนเข้าเงินกองทนุฯ ในอตัราร้อยละ 
3 ของเงินเดือนสมาชิก ส าหรับสมาชิกท่ีมีอายงุานกบับริษัทฯ น้อยกวา่ 3 ปี ส าหรับสมาชิกของกองทนุท่ีมีอายุ
งานกบับริษัทฯ ตัง้แต ่ 3 ปีขึน้ไป สมาชิกและบริษัทฯ จะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทนุฯ ในอตัรา  ร้อยละ 5 ในปี 
2559 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสะสมให้กบัผู้บริหารเป็นเงินรวมทัง้สิน้ 476,524 บาท  

บุคคลากร 

บริษัทมีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 1,115 คน (ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559) บริษัทท างาน สปัดาห์ละ 5.5 วนั มีการ
ผลิต 2 กะ คือกะเช้า และกะบ่าย  
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จ านวนพนกังานของบริษัทฯ ซึง่แบ่งตามสายงานท่ีส าคญัๆ สามารถแบ่งออกเป็น 

 1.  ฝ่ายผลิต มีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 764 คน 
 2.  ฝ่ายควบคมุคณุภาพ มีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 139 คน 
 3.  ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต มีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 76 คน 
 4.  ฝ่ายซอ่มบ ารุง มีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 43 คน 
 5.  ฝ่ายวางแผนและควบคมุการผลิต มีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 13 คน 
 6.  ฝ่ายคลงัสินค้าและวตัถดุิบ มีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 25 คน 
 7.  ฝ่ายความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม มีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 3 คน 
 8.  ฝ่ายส านกังาน มีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 37 คน 
 9.  ฝ่ายการขายและการตลาด มีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 15 คน 

คา่ตอบแทนของพนกังานส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือนท่ีผ่านมา (สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559) เป็นจ านวน
เงินทัง้สิน้ 169,357,171 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินเดือน คา่ลว่งเวลา โบนสัประจ าปี คา่อาหาร และ
ผลประโยชน์อื่นๆ ของพนกังาน 

9. การก ากับดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั
ของกิจการ และยงัเป็นการเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุและทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการของ
บริษัทฯ จงึมีการก าหนดนโยบายก ากบัดแูลกิจการไว้ดงันี ้

 ความมุ่งหมายของบริษทัฯ 

เป็นบริษัทท่ีมัน่คงในการด าเนินธุรกิจผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีประสานผลประโยชน์สว่นรวม และมีสว่น
ร่วมในการพฒันาสงัคมไทยให้ดีขึน้ 

 วฒันธรรมองค์กร 

- มุง่มัน่สูค่วามเป็นเลิศในธุรกิจแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า 
- เช่ือมัน่ในการสร้างมลูคา่ให้กบัผู้ ถือหุ้น, พนกังาน, คูค้่า และสงัคม 
- มีการพฒันาอย่างตอ่เน่ืองและไม่หยดุน่ิงอยู่กบัท่ี 
- ตัง้ใจท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีระเบียบวินยัในทกุพืน้ท่ี 
- พร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลง 
- ค านงึถงึความปลอดภยัในการท างาน 
- อนรัุกษ์สภาพแวดล้อมของสงัคม 

 



 

37 
 

 จรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจ 

1.  มุง่สร้างมลูคา่เพ่ิมให้แก่กิจการในระยะยาว มีการบริหารงานด้วยความรอบคอบและระมดัระวงั เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้ยงัจะดแูลไมใ่ห้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

2.   มีการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ อย่างถกูต้อง ตรงตอ่เวลาและชดัเจน  

3.  มีการด าเนินงานและการบริหารงานอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเท่ียงธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นและ
สาธารณชน 

4.  มีการด าเนินธุรกิจโดยค านงึถงึความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยมีการควบคมุและบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 

5.  สง่เสริมให้มีการปฏิบตัิงานให้เกิดผลดีแก่บคุคลทกุฝ่าย โดยผลกัดนัให้ทกุหน่วยงานพฒันาตนเอง เพ่ือ
น าบริษัทฯ ไปสูค่วามเป็นเลิศ 

6.  ด าเนินธุรกิจโดยค านงึถงึหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ตลอดจนประสานผลประโยชน์สว่นรวมให้กบัทกุ
ฝ่าย ตลอดจนความรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อมและสงัคม 

7.  ตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่โดยยดึถือเป็นคณุธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

 ในการประชมุของคณะกรรมการของบริษัทฯ จะเป็นการประชมุเพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานของบริษัทใน
ปัจจบุนั การวางแผนการด าเนินงานเพ่ือฟืน้ฟบูริษัทจากการเกิดน า้ท่วมและการวางแผนการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ในอนาคต การบริหารความเสี่ยงในด้านตา่งๆ การอนมุตัิการลงทนุเพ่ือขยายงานในอนาคต ตลอดจน
การดแูลผลประโยชน์ให้กบัผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย เป็นต้น การประชมุของคณะกรรมการของบริษัทฯ มีการก าหนด
วาระชดัเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสือ 
เชิญประชมุพร้อมระบียบวาระการประชมุและเอกสารก่อนการประชมุลว่งหน้า เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลา
ศกึษาข้อมลูก่อนเข้าร่วมประชมุ ซึง่โดยปกติ การประชมุจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ชัว่โมงในแตล่ะครัง้ 

 ในระหวา่งปี 2559 (สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559) ท่ีผ่านมา คณะกรรมการของบริษัทฯ มีการประชมุทัง้สิน้ 4 
ครัง้ โดยการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัทแตล่ะท่านสรุปได้ดงันี ้ 

 รายช่ือ 
การประชมุ 

การประชมุวาระปกติ รวม 
1.  ดร.วิพรรธ์ เริงพิทยา 4/4 4/4 
2.  นายวินแลนด์ ฮวง 3/4 3/4 
3.  นายเฟรด ชวง 1/4 1/4 
4.  ดร. อดลุ อมตวิวฒัน์ 4/4 4/4 
5.  นาย ออ่งทนุ 4/4 4/4 
6.  นายสรุพล ปลืม้อารมย์ 4/4 4/4 
7.    นายพรรษา เริงพิทยา   4/4 4/4 
8.  นายหลิน พี จี 2/4 2/4 
9. นายเฉิน จงุ คนุ 4/4 4/4 
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ทัง้นี ้ ได้มีการจดบนัทกึการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเก็บรายงานการประชมุท่ีผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 

บริษัทฯ ถือวา่นโยบายด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีนัน้ เป็นสว่นหนึง่ขงอนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
จงึให้ความส าคญัในหลกัการและแนวทางปฏิบตัิท่ีเก่ียวกบัความรับผิดชอบและเป็นธรรมตอ่ผู้มีสว่นเก่ียวข้อง
ทกุฝ่าย เช่น การเปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการแบ่งแยกหน้าท่ีรับผิดชอบของแต่ละสว่น
งาน มีการบริหารความเสี่ยงท่ีรัดกมุ เพ่ือสร้างมลูคา่เพ่ิมให้แก่ผู้ ถือหุ้นบนพืน้ฐานแห่งประโยชน์สขุอย่างสมดลุ
และยัง่ยืน 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ ดร. อดลุ อมตวิวฒัน์ 
- กรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นาย ออ่ง ทนุ และนายสรุพล ปลืม้อารมย์  

 วาระการด ารงต าแหน่งมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี และเม่ือครบก าหนดออกตามวาระก็อาจได้รับ
การพิจารณาแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งตอ่ไปอีกได้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์การสอบทานงบการเงินของ 
บริษัทฯ ทกุท่าน 

 หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 3/2555 เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2555 
ได้มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และก าหนดขอบเขต หน้าท่ีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบไว้แล้ว ดงันี ้ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยจดัให้ผู้สอบบัญชีเข้า
ร่วมประชมุด้วยทกุไตรมาส 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ 
(Internal Audit) ภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
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4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท
ฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
จดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผล
และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่ง
รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล
อย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จ านวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแตล่ะท่าน 

(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตาม
ข้อบงัคบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ซ) รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

7. ด าเนินการตรวจสอบเร่ืองท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในกรณีพบพฤติการณ์อนัควร
สงสัยว่ากรรมการ ผู้ จัดการ หรือบุคคลซื่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้กระท า
ความผิดตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้นให้แก่ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์และผู้สอบบญัชีภายในสามสิบวนั นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี 

8. สอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

9. ปฏิบตัิการอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย 

ทัง้นี ้ การปฏิบตัิหน้าท่ีภายใต้ขอบเขตดงักลา่วข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอ่
คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของ
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บริษัทตอ่บคุคลภายนอก โดยขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบท่ีเปลี่ยนแปลงใหมด่งักลา่วให้มีผลตัง้แต ่
วนัท่ี 23 เมษายน 2552 เป็นต้นไป และในปี 2559 (สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559) คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการประชมุทัง้สิน้ 3 ครัง้ โดยการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะท่านสรุป
ได้ดงันี ้ 

รายช่ือ การประชมุ รวม 
1.  ดร. อดลุ อมตวิวฒัน์ 3/3 3/3 
2.  นาย ออ่งทนุ 3/3 3/3 
3.  นายสรุพล ปลืม้อารมย์ 3/3 3/3 

2. คณะกรรมการสรรหา/ก าหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหา/ก าหนดคา่ตอบแทนของบริษัท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ประกอบด้วยกรรมการ 
3 ท่าน 

- ประธานกรรมการสรรหา/ก าหนดคา่ตอบแทน ได้แก่ นายวินแลนด์ ฮวง 
- กรรมการสรรหา/ก าหนดคา่ตอบแทน ได้แก่ ดร.อดลุ อมตวิวฒัน์และดร. วิพรรธ์ เริงพิทยา 

วาระการด ารงต าแหน่งมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี และเม่ือครบก าหนดออกตามวาระก็อาจ
ได้รับการพิจารณาแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งตอ่ไปอีกได้ 

 หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา/ก าหนดค่าตอบแทน 

 ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงันี ้

1.  ก าหนดคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และก าหนดกระบวนการสรรหา
กรรมการบริษัทเพ่ือแทนกรรมการท่ีครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมกาท่ีมีคุณสมบัติ
หลากหลายทัง้ในด้านทกัษะ ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะด้าน 

2.  มีหน้าท่ีในการสรรหาและคดัเลือกบคุคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ตลอดจนผู้บริหาร
ระดบัสงูของบริษัทฯ ในกรณีท่ีกรรมการหรือผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ลาออก 

3. น าเสนอนโยบายผลตอบแทน และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ส าหรับ
คณะกรรมการของบริษัท กรรมการในคณะกรรมการย่อย ตลอดจนผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ 

4. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือก าหนดคา่ตอบแทนให้สอดคล้องกบัผลการ
ด าเนินงานของบริษัท เป็นการสร้างแรงจงูใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า 

5.  พิจารณาทบทวนโครงสร้างและระบบการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท รวมทัง้อตัราคา่ตอบ 
ทนส าหรับกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้เหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบสอดคล้อง กบัผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ และภาวะตลาด 

6.  ปฏิบตัิหน้าท่ีในเร่ืองอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมกาบริษัทมอบหมาย 
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 ในปี 2559 (สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559) คณะกรรมการสรรหา/ก าหนดคา่ตอบแทน มีการประชมุ 1 
ครัง้ โดยการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการสรรหา/ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการแตล่ะท่านสรุปได้
ดงันี ้

รายช่ือ การประชมุ รวม 
1. นายวินแลนด์ ฮวง 1/1 1/1 
2. ดร.วิพรรธ์ เริงพิทยา 1/1 1/1 
3. ดร. อดลุ อมตวิวฒัน์ 1/1 1/1 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

การสรรหาบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการ  

คณะกรรมการสรรหา/ก าหนดคา่ตอบแทน จะพิจารณาคดัเลือกบคุคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณา
จากคณุสมบตัิในด้านตา่งๆ ความเหมาะสมด้านคณุวฒิุ ประสบการณ์ เน่ืองจากธุรกิจผู้ผลิตแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้ามิได้เป็นธุรกิจท่ีแพร่หลายในประเทศไทย ความรู้ในด้านเทคโนโลย่ีการผลิต การใช้เคร่ืองจกัรท่ี
เหมาะสมในการผลิต การควบคมุต้นทนุคา่ใช้จ่าย และกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า เป็นต้น 
ซึง่ประสบการณ์ตา่งๆ เหลา่นีเ้ป็นความรู้ท่ีส าคญัในการให้ข้อมลูกบัฝ่ายบริหารจดัการ เพ่ือช่วยในการพิจารณา
ตดัสินใจในการลงทนุในด้านตา่งๆ นอกจากนี ้ คณะกรรมการสรรหาฯ ยงัได้พิจารณาคณุสมบตัิของผู้ ท่ีจะเป็น
กรรมการบริษัทจากผู้ เช่ียวชาญในหลากหลายสาขาวิชาชีพ เป็นบคุคลท่ีไมม่ีประวตัิเคยถกูไลอ่อกปลดออก ให้
ออก หรือถกูพิพากษาถงึท่ีสดุให้เป็นบคุคล  ล้มละลายหรือต้องโทษเน่ืองจากกระท าผิดเก่ียวกบัทรัพย์โดย
ทจุริต หรือกระท าผิดตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือมีข้อพิพาทหรือการถกูฟ้อง ร้อง
ท่ีอยู่ระหวา่งการตดัสิน รวมถงึผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาท่ีผ่านมา และน าเสนอให้ท่ี
ประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนร่วมประชมุและพิจารณาความเหมาะสม  

 การสรรหาบุคคลเพื่อเข้าเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด 

เน่ืองจากธุรกิจผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเป็นธุรกิจท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวัมาก ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ 
จ าเป็นต้องมีความรู้ในเร่ืองแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเป็นอย่างดี เพ่ือสามารถพบปะผู้บริหารของบริษัทลกูค้า และ
ตอบข้อสงสยัของลกูค้าได้ในทกุด้าน คณะกรรมการสรรหา/ก าหนดคา่ตอบแทน จงึจ าเป็นต้องพิจารณาจาก
คณุสมบตัิของบคุคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดบัสงูสดุอย่างละเอียด รอบคอบ โดยจะทาบทามและ
คดัเลือกจากบคุคลท่ีเคยท างานในธุรกิจแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ามาก่อน หรืออาจจะเป็นธุรกิจอื่นที่มีความเก่ียว 
ข้องกบัธุรกิจแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า (ทัง้ในและตา่งประเทศ) แล้วจงึน าเสนอช่ือบคุคลนัน้ในท่ีประชมุคณะ 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เพ่ือพิจารณาตอ่ไป 

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

- บริษัทฯ ไมม่ีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ ได้มีการแจ้งให้ผู้บริหารในระดบัตัง้แตผู่้จดัการขึน้ไปทราบถงึกฎระเบียบข้อบงัคบัของส านกังานคณะ 
กรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เก่ียวกบัการเปิดเผยการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่หลกัทรัพย์
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ตามมาตรา 59 แล้ว โดยระบใุห้ต้องมีการรายงานตอ่ส านกังาน กลต. ภายใน 3 วนัท าการหลงัจากได้มีการท า
รายการเกิดขึน้ นอกจากนีย้งัห้ามไมใ่ห้ผู้บริหารหรือหน่วยงานท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในเปิดเผยข้อมลูภายใน
แก่บคุคลภายนอกหรือบคุคลท่ีไมม่ีหน้าท่ีเก่ียวข้อง และไมซ่ือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ี
งบการเงินจะเผยแพร่ตอ่สาธารณชน ซึง่ท่ีผ่านมา ผู้บริหารทกุท่านก็ปฏิบตัิตามโดยเคร่งครัด นอกจากนี ้บริษัท
ฯ ยงัมีนโยบายก าหนดให้ผู้บริหารรายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 
ทกุครัง้ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงโดยจดัท าเป็นรายงานน าสง่ ส าหรับข้อมลูเก่ียวกบังบการเงินและข้อมลูอื่นๆ ท่ีจะมี
ผลกระทบตอ่ราคาของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ก่อนท่ีจะเปิดเผยตอ่สาธารณชน จะมีเพียงผู้บริหารระดบัสงู
เท่านัน้ท่ีทราบ 

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ในปี 2559 บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย ออดิท จ ากดั เป็นบริษัทผู้สอบบญัชีท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุใหญ่สามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559  

 ในปี 2559 นี ้ บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย ออดิท จ ากดั คิดคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชีในอตัรา 1,300,000 
บาทตอ่ปี โดยแบ่งออกเป็น 

 คา่สอบบญัชีรายไตรมาส ไตรมาสละ 172,000 บาท รวมทัง้สิน้ 3 ไตรมาส 

 คา่สอบบญัชี รายปี ปีละ 784,000  บาท 

บริษัทผู้สอบบญัชีนีม้ิได้มีสว่นเก่ียวข้องกบักรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ แตอ่ย่างใด จงึไมม่ีลกัษณะของ
การควบคมุหรือการมีอิทธิพลตอ่บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย ออดิท จ ากดั แห่งนี ้

นอกจากนี ้ บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั มีการให้บริการในการจดัท ารายงานเพ่ือวตัถปุระสงค์
ของการจดัท างบการเงินรวมของบริษัท ชินพนูฯ ซึง่ถือเป็นการคิดคา่บริการอื่น (Non audit service fee) และ
มีคา่บริการ 341,000 บาท 

9.7 การปฏบิัตติามหลักการก ากับดูแลกจิการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

สิทธิของผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการได้เลง็เห็นความส าคญัและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายให้ได้รับสิทธิพืน้ฐานโดยเท่าเทียม
กนัดงันี ้

1.  สิทธิท่ีจะได้รับสารสนเทศท่ีเพียงพอ ทนัเวลาและในรูปแบบท่ีเหมาะสมในการตดัสินใจท่ีมีผลกระทบตอ่
บริษัทฯ และตนเอง 

2.  สิทธิเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือตดัสินใจในการเปลี่ยนแปลง
นโยบายท่ีส าคญัของบริษัทฯ และสิทธิในการเลือกตัง้และถอดถอนกรรมการและให้ความเห็นชอบใน
การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีอิสระ 

3.  สิทธิการได้รับหนงัสือเชิญประชมุและสารสนเทศเก่ียวกบัสถานท่ี เวลา วาระ และเร่ืองท่ีต้องพิจารณา 
โดยมีระยะเวลาในการพิจารณาอย่างเพียงพอ 
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 การประชุมผู้ถือหุ้น, สิทธิของผู้ถือหุ้นและความเท่าเทยีมกันของผู้ถือหุ้น 

 ในปี 2559 บริษัทฯ มีการประชมุผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 1 ครัง้โดยเป็นการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 จดั
ให้มีขึน้ท่ีโรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพ มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจ านวน 
31 ราย  รวมจ านวนหุ้นได้ 191,666,742  หุ้น บริษัทได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุท่ีมีวาระการประชมุ พร้อมทัง้
รายงานประจ าปีให้แก่ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 7 วนัท าการ รวมทัง้การเผยแพร่ข้อมลูประกอบ
วาระการประชมุผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าไว้ใน website ของบริษัทก่อนท่ีเอกสารจะไปถกูจดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้น ซึง่ในแต่
ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบ และมีการบนัทกึการประชมุถกูต้อง ครบถ้วน 
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและซกัถามได้  ทัง้นี ้ บริษัทได้เร่ิมด าเนินการเพ่ิมทางเลือกให้กบัผู้ ถือหุ้นโดย
ให้กรรมการอิสระ เป็นผู้ รับมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ตัง้แตปี่ 2546 
เป็นต้นมา 

 บริษัทฯ มิได้จดัให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามเข้ามายงับริษัทเป็นการลว่งหน้า เน่ืองจากโดยปกติ บริษัทฯ มกัจะได้รับ
โทรศพัท์จากท่านผู้ ถือหุ้นเข้ามาสอบถามในเร่ืองตา่งๆ อยู่เป็นประจ า บริษัทฯ จงึได้เรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้น
เหลา่นัน้เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือบริษัทฯ จะสามารถตอบค าถามในเร่ืองตา่งๆ ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุท่านอย่าง
ทัว่ถงึ มิได้เป็นการตอบข้อซกัถามกบัผู้ ถือหุ้นท่านใดท่านหนึง่เป็นการเฉพาะ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้มีการ
เตรียมการแถลงผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาอย่างละเอียด และผู้บริหารระดบัสงูก็เข้าร่วมการประชมุเพ่ือ
ตอบค าถามท่านผู้ ถือหุ้นในทกุข้อซกัถาม 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 5 ท่าน ซึง่รวมถงึ
คณะกรรมการตรวจสอบ  นอกจากนีย้งัมีผู้บริหาร 4 ท่านเข้าร่วมประชมุด้วย คือนายเฉิน จงุ คนุ กรรมการ
ผู้จดัการ (เข้าประชมุในฐานะกรรมการบริษัทด้วยเช่นกนั) นางลกัษณา ส าราญทิวาวลัย์ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี
และการเงิน นางจิตตมา เนยทอง ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายขายและการตลาด และนายชาติชาย สร้อยระย้า 
ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายทรัพยากรบคุคลและบริหารทัว่ไป โดยประธานในท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิ
อย่างเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีการยกมือพร้อมทัง้
สง่บตัรลงคะแนนให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุด้วย มีการลงคะแนนเสียงเพ่ือแตง่ตัง้คณะกรรมการที่ออกตาม
วาระแยกเป็นรายบคุคล เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุมีการซกัถามข้อสงสยัในเร่ืองตา่งๆ และแสดง
ความคิดเห็นตลอดจนเสนอข้อเสนอ แนะตา่งๆ รวมทัง้ได้บนัทกึประเดน็ซกัถามไว้ในรายงานการประชมุแล้ว 

 บริษัทฯ มิได้จดัให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเพ่ิมวาระการประชมุก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากในอดีตท่ีผ่านมา การ
ประชมุผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ มกัจะมีวาระการประชมุคล้ายๆ กนัทกุครัง้ และผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองมี
จ านวนไมม่ากนกั จงึไมม่ีวาระพิเศษเพ่ิมเติม ในทางตรงกนัข้าม บริษัทฯ ก็มิได้เพ่ิมวาระการประชมุโดยไมแ่จ้ง
ให้ถือหุ้นทราบลว่งหน้า เพราะบริษัทฯ เข้าใจในความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้นท่ีจะรับทราบและศกึษาข้อมลู
ตา่งๆ อย่างพอเพียงก่อนการประชมุ แตอ่ย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีต้องมีการเพ่ิมวาระ (ซึง่ไมเ่คยปรากฏมาก่อน) 
บริษัทฯ จะถือวา่เป็นวาระสดุท้าย (วาระอื่นๆ) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุได้เพ่ิมวาระในขณะ
ประชมุได้ทนัที นอกจากนี ้ บริษัทฯ มิได้จดัให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยมีโอกาสเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ 
เน่ืองจากธุรกิจแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเป็นธุรกิจเฉพาะท่ีต้องมีความรู้ความเข้าใจในอตุสาหกรรมประเภทนี ้ หรือ
อตุสาหกรรมตอ่เน่ืองจากอตุสาหกรรมนีเ้ป็นอย่างดี เพ่ือท่ีจะสามารถช่วยแนะน า ก าหนดแนวทาง และวางกล
ยทุธ์ทางธุรกิจ เพ่ือให้กิจการสามารถแข่งขนัและอยู่รอดได้ในตลาดโลกปัจจบุนั  
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ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

 คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ทัง้ท่ีเก่ียวกบัการเงินและ
ข่าวสารอื่นๆ ซึง่ข้อมลูเหลา่นีม้ีผลตอ่การตดัสินใจลงทนุของนกัลงทนุและผู้ ถือหุ้น จงึก าหนดให้ผู้บริหารของ
บริษัทฯ ด าเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูที่ครบถ้วน ตรงเวลา เช่ือถือได้ อย่างสม ่าเสมอและ
ทนัเวลา โดยผ่านระบบออนไลน์ของตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่ได้แก่ งบการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาส/รายปี 
ค าอธิบายผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากไตรมาส/ปี เดียวกนักบัปีท่ีผ่านมา ซึง่ผู้บริหาร
ของบริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัและยดึถือปฏิบตัิตลอดมา   

 ในสว่นงานด้านผู้ลงทนุสมัพนัธ์นัน้ บริษัทฯ ยงัมิได้จดัตัง้หน่วยงานสว่นนีข้ึน้ แตไ่ด้มอบหมายให้กรรมการ
ผู้จดัการ และผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ท าหน้าท่ีติดตอ่สื่อสารกบัผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ ถือหุ้น ตลอดจน
นกัวิเคราะห์และภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง เน่ืองจากกิจกรรมในเร่ืองดงักลา่วยงัมีไมม่ากนกั นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัมี
การเปิดเผยข้อมลูงบการเงิน จดหมายเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ไว้ใน website 
ของบริษัทฯ ซึง่สามารถเข้าชมได้ท่ี www.dracopcb.com 

 

http://www.dracopcb.com/
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ตระหนกัถงึบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้น 
และได้ปฏิบตัิตามข้อพงึปฏิบตัิท่ีดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้จดัท าขึน้ นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัได้มีการก าหนดแนวปฎิบตัิในเร่ือง CSR 
(Corporate Social Responsibility) โดยแบ่งได้เป็น 8 หวัข้อ ดงันี ้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ 
3. การเคารพสิทธิมนษุยชน 
4. การปฏิบตัิตอ่แรงงานอย่างเป็นธรรม 
5. ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 
6. การดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม 
7. การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 
8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึง่ได้จากการด าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม สิ่งแวดล้อม 

และผู้มีสว่นได้เสีย 

1. การประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม 

  บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัคูค้่าของบริษัทฯ โดยถือเสมือนหนึง่เป็นหุ้นสว่นของบริษัทฯ ด้วยเช่นกนั 
เน่ืองจากบริษัทฯ เช่ือวา่ความส าเร็จท่ีเกิดขึน้กบับริษัทฯ สว่นหนึง่จะเกิดจากความร่วมมืออย่างดีจากคู่
ค้า ดงันัน้ บริษัทฯ จงึถือปฏิบตัิตอ่คูค้่า/เจ้าหนีอ้ย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ไมเ่อารัดเอาเปรียบ โดย
ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทัง้สองฝ่าย 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีนโยบายท่ีปฏิบตัิตอ่คูแ่ข่งทางการค้าให้สอดคล้องกบัหลกัสากล ซึง่ในบางครัง้ท่ี
คูแ่ข่งของบริษัทฯ ประสบปัญหาขาดแคลนวตัถดุิบ (วตัถดุิบบางชนิดท่ีน าเข้ามาจากตา่งประเทศไม่
สามารถมาถงึได้ทนัเวลา) และติดตอ่ขอยืมวตัถดุิบของบริษัทฯ ก่อน ซึง่บริษัทฯ จะพิจารณาวา่วตัถดุิบท่ี
ต้องการขอยืมนัน้ บริษัทฯ มีเพียงพอในการผลิตในขณะนัน้หรือไม ่ ถ้าเพียงพอและสามารถให้ยืมได้ 
บริษัทฯ ก็จะให้คูแ่ข่งทางการค้ายืมวตัถดุิบนัน้ได้ แตจ่ะต้องสง่คืนบริษัทฯ ภายในระยะเวลาท่ีตกลงกนั
ไว้โดยเคร่งครัด และเน่ืองจากการแข่งขนัของผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าของผู้ผลิตภายในประเทศ ตัง้อยู่
บนพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ท่ีดี ดงันัน้ บริษัทฯ จงึมีนโยบายไมท่ าลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งทางการค้าทัง้
ภายในและภายนอกประเทศด้วยการกลา่วหาในทางร้าย  

2. การต่อต้านการทุจริต 

บริษัทฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคณุธรรม ตามจรรยาบรรณของการด าเนินธุรกิจท่ี
ก าหนดไว้ นอกจากนี ้ ยงัชกัชวนและให้ความรู้กบัพนกังานทกุฝ่ายท่ีจะปฏิบตัิงานตามนโยบายตอ่ต้าน
คอร์รัปชัน่ ดงันี ้

- กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังานทกุคนต้องไมเ่ข้าไปเก่ียวข้องกบัเร่ืองคอร์รัปชัน่ ไมว่า่โดย
ทางตรงหรือทางอ้อม 
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- พนกังานทกุคนต้องไมล่ะเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าใดๆ ท่ีเข้าข่ายทจุริต คอร์รัปชัน่ท่ี
เก่ียวข้องกบับริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

- บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองแก่พนกังานท่ีแจ้งเร่ืองคอร์รัปชัน่ และให้ความเป็นธรรมแก่พนกังาน
ท่ีถกูกลา่วหา ในระหวา่งการพิสจูน์หลกัฐานของการคอร์รัปชัน่นัน้จะเสร็จสิน้ 

- ผู้ ท่ีท าการคอร์รัปชัน่ เป็นการกระท าท่ีผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึง่จ าเป็นจะต้องถกูพิจารณา
ทางวินยัตามระเบียบของบริษัทฯ ท่ีก าหนดไว้ นอกจากนีอ้าจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการ
กระท านัน้ผิดกฎหมาย 

- บริษัทฯ ได้เน้นย า้ท่ีจะสร้างและรักษาวฒันธรรมองค์กรในอนัท่ีจะยดึมัน่ว่าคอร์รัปชัน่เป็นสิ่งท่ี
ยอมรับไมไ่ด้ทัง้การท าธุรกรรมกบัภาครัฐและเอกชนด้วยกนัเอง 

ในการตอ่ต้านการทจุริต จ าเป็นท่ีจะต้องเร่ิมต้นจากหน่วยงานของรัฐเป็นส าคญั เพราะถงึแม้บริษัทฯ จะ
มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม anti corruption แตใ่นการด าเนินงานตา่งๆ ของบริษัทฯ ท่ีมีสว่น
เก่ียวข้องกบัภาครัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะเป็นผู้ เรียกร้องเอง บริษัทฯ มิได้มีเจตนาจะหยิบย่ืนข้อเสนอใดๆ 
ให้เจ้าหน้าท่ีรัฐ แตเ่ม่ือเจ้าหน้าท่ีรัฐมิได้รับการตอบสนองในข้อเรียกร้องของตนเอง การท างานในด้าน
ตา่งๆ ก็จะติดขดั ลา่ช้า มีปัญหา และน าไปสูค่วามเสียหายของบริษัทฯ โดยรวม การที่บริษัทฯ จะ
หลีกเลี่ยงปัญหานีโ้ดยการจ้างการท างานผ่านนายหน้า ก็มิได้เป็นการตอ่ต้านการทจุริต แตเ่ป็นการ
หลีกเลี่ยงปัญหาโดยการกระท าการผ่านนายหน้าตวัแทนท่ีมิใช่เจ้าหน้าท่ีของรัฐโดยตรง บริษัทฯ จงึยงัไม่
สามารถจะลงนามในพนัธกิจของการตอ่ต้านการทุจริตกบัสถาบนัไทยพฒัน์ได้ เน่ืองจากการกระท า
ดงักลา่ว เป็นเพียงแคเ่อกสาร มิได้มีผลโดยตรงท่ีจะสะท้อนปัญหาการทจุริตในประเทศไทย ไมม่ี
มาตรการใดๆ ท่ีเป็นรูปธรรมท่ีจะท าให้การทจุริตหมดไปจากประเทศไทย 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ เน้นย า้ตอ่หน่วยงานภายในองค์กรทกุหน่วยงานมิให้มีการละเมิดสิทธิมนษุยชน โดยก าหนด
หลกัเกณฑ์ไว้ดงันี ้

- สง่เสริมและดแูลด้านความเป็นอยู่ของพนกังานทัง้ทางด้านสขุภาพร่างกาย อาชีวอนามยั ความ
ปลอดภยัในการท างาน การได้รับคา่ตอบแทนและเงินชดเชย รวมถงึการพฒันาด้านบคุคลากร
และการเกษียณจากการท างาน 

- ปฏิบตัิกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด ไมเ่อาเปรียบพนกังาน นอกจากนีย้งัมีการจดังานร่ืนเริง
ประจ าปีและกิจกรรมกีฬาสีให้กบัพนกังานทกุปี โดยให้พนกังานสง่ตวัแทนของแตล่ะหน่วยงาน
วางแผนการจดังาน 

- สนบัสนนุให้พนกังานมีเสรีภาพในการเจรจาตอ่รอง หรือเสนอข้อร้องเรียน ในเร่ืองตา่งๆท่ีเป็นข้อ
ข้องใจของพนกังาน เสริมสร้างให้มีสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งผู้บริหารกบัพนกังาน หวัหน้างานกบั
พนกังาน และพนกังานกบัผู้ ร่วมงานด้วยกนัเอง 
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- ห้ามการบงัคบัพนกังานให้ท างานลว่งเวลา โดยมีการก าหนดให้พนกังานท่ีต้องการจะท างาน
ลว่งเวลา จะต้องมีการลงช่ือวา่จะเป็นผู้ท างานลว่งเวลาโดยสมคัรใจ ก่อนเวลาท างานจริง เพ่ือให้
พนกังานมีเวลาพกัผ่อนหรือท ากิจกรรมสว่นตวัได้ตามความต้องการ และพนกังานท่ีท างาน
ลว่งเวลา ก็จะได้รับคา่ตอบแทนการท างานลว่งเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนด 

- ห้ามการใช้แรงงานเดก็ โดยบริษัทฯ จะไมรั่บพนกังานท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 18 ปีเข้าท างาน 

- ห้ามเลือกปฏิบตัิตอ่พนกังาน บริษัทฯ มีการวา่จ้างแรงงานโดยพิจารณาจากความเหมาะสมกบั
ต าแหน่งงานท่ีต้องการรับ ไมม่ีการแบ่งแยกเพศ ศาสนา หรือเชือ้ชาติ  

- ป้องกนัมิให้ของเสียจากโรงงานท่ีเกิดจากการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า ไปก่อให้เกิดผลกระทบตอ่
ชมุชน ไมว่า่จะเป็นน า้เสียจากการบ าบดัแล้ว หรือกลิ่นของสารเคมี ซึง่บริษัทฯ ให้ความส าคญักบั
เร่ืองนีเ้ป็นอย่างมาก มีการแตง่ตัง้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมขึน้
โดยเฉพาะ และประสานงานอย่างใกล้ชิดกบับริษัทสวนอตุสาหกรรมบางกะดี ในการดแูล
สอดสอ่งเร่ืองการหกร่ัวไหลของมลพิษท่ีจะมีผลกระทบตอ่ชมุชนรอบต าบลบางกะดี 

- ตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ ทัง้การเรียกรับเงินจากคูค้่า รวมทัง้การใช้ข้อมลูภายในของ
ผู้บริหารหรือกรรมการ เพ่ือให้เกิดความเสียหายตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

4. การปฏบิัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

เน่ืองจากในกระบวนการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า จ าเป็นจะต้องอาศยัพนกังานการผลิตท่ีมีคณุภาพ 
เพ่ือผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพสง่ให้กบัลกูค้า ดงันัน้ บริษัทฯ จงึเลง็เห็นความส าคญัของการฝึกอบรมและ
พฒันาพนกังานของบริษัท โดยมีการจดัท าแผนการฝึกอบรมประจ าปี ซึง่รวบรวมจากความต้องการของ
ฝ่ายตา่งๆ ในบริษัท เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคมุคณุภาพ ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต ฝ่ายจดัซือ้ เป็นต้น ไมว่า่
จะเป็นความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลย่ีการผลิตใหม่ๆ  การน าหลกัสถิติมาใช้ในการผลิต การเพ่ิมประสิทธิ
ภายในการท างานในด้านตา่งๆ ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างย่ิงมีการฝึกอบรมซ า้ให้กบัพนกังานฝ่ายตรวจสอบ
คณุภาพทกุๆ 6 เดือน เพ่ือกระตุ้นเตือนวิธีการตรวจสอบแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า และข้อก าหนดใหม่ๆ  ท่ี
ลกูค้าของบริษัทฯ ให้ความส าคญั  

ในปี 2559 (สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559) บริษัทฯ จดัให้มีการฝึกอบรมพนกังานเพ่ือพฒันา
ความสามารถ ทกัษะเฉพาะด้าน เพ่ือให้พนกังานทกุต าแหน่งมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง 
โดยในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้จดัให้มีการฝึกอบรมพนกังาน จ านวนทัง้สิน้ 38  หลกัสตูร โดยเป็นการ
ฝึกอบรมให้พนกังานมีความสามารถในหลายๆ ด้าน (Multi skill) ซึง่แบ่งออกเป็น 4 ระดบั คือ ระดบัท่ี
ท างานท่ีได้รับมอบหมายได้ ระดบัท่ีท างานได้ 2 หน้าท่ีงาน ระดบัท่ีท างานได้มากกวา่ 2 หน้าท่ีงาน และ
ระดบัสดุท้ายคือระดบัท่ีท างานได้มากกวา่ 2 หน้าท่ีงานและสามารถฝึกสอนพนกังานคนอื่นให้ท างานได้     

นอกจากนี ้ ยงัมีการฝึกอบรมพนกังานในระดบัหวัหน้างาน, ระดบัผู้จดัการให้มีการพฒันาทกัษะในการ
บริหารงานพนกังานใต้บงัคบับญัชาของแตล่ะฝ่าย เพ่ือสามารถปฏิบตัิงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของ
บริษัทฯ ตลอดจนช่วยลดความขดัแย้งท่ีอาจจะเกิดขึน้จากสื่อสารที่ไมช่ดัเจนด้วย  นอกจากนี ้ บริษัทฯ 
ยงัให้ความร่วมมือกบัสถานศกึษาตา่งๆ ในบริเวณจงัหวดัปทมุธานีและจงัหวดัอ่ืนๆ ท่ีจะรับนกัศกึษาเข้า
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ฝึกงานในภาคฤดรู้อน เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจให้กบันกัศกึษาในการปฏิบตัิงานจริง ทัง้ในด้านการ
ผลิต วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมการซอ่มบ ารุง ตลอดจนการบริหารงานบคุคลและบญัชี  โดบบริษัทฯ 
จะเป็นผู้ให้คะแนนกบันกัศกึษาท่ีเข้ามาปฏิบตัิงานกบับริษัทฯ และสง่รายงานตา่งๆ ให้กบัสถานศึกษา
ต้นสงักดัของนกัศกึษาคนนัน้ๆ เพ่ือเป็นคะแนนเรียนของวิชานัน้ๆ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญัตอ่สขุภาพพลานามยัของพนกังาน โดย 

- จดัให้มีระเบียบความปลอดภยัในการท างานให้พนกังานยดึถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด เช่น สวม
หน้ากากป้องกนักลิ่นของสารเคมีหรือฝุ่ น ใสส่ายรัดหลงั ในการปฏิบตัิยกของหนกั เพ่ือป้องกนั
การยดึตวัของแผ่นหลงั สวมรองเท้าหุ้มส้นในการท างาน สวมรองเท้า Safety ในบริเวณและ
ลกัษณะงานท่ีมีความเสี่ยง ตลอดจนสวมใสท่ี่อดุหหูรืออปุกรณ์ป้องกนัเสียงส าหรับการปฏิบตัิงาน
ในบริเวณท่ีมีเสียงดงั  

- ก าหนดให้มีบริษัทผู้ เช่ียวชาญด้านความปลอดภยั เก่ียวกบัการระเหยของสารเคมีเข้ามา
ตรวจสอบระดบัการระเหยของสารเคมีท่ีใช้ในกระบวนการผลิตเป็นประจ าทกุ 6 เดือน  

- ก าหนดให้มีบริษัทผู้ เช่ียวชาญด้านแสงสวา่ง เข้ามาตรวจสอบระดบัของแสงสวา่งในแตล่ะพืน้ท่ี
ของโรงงาน เพ่ือปรับปรุงสภาพการท างานให้มีแสงสวา่งท่ีพอเหมาะ และไมเ่ป็นอนัตรายตอ่
สายตาของพนกังาน 

- มีการตรวจสขุภาพพนกังานประจ าปี เพ่ือให้พนกังานมีพลานามยัท่ีแข็งแรง สมบรูณ์อยู่เสมอ และ
เพ่ือให้พนกังานมีความมัน่ใจวา่บริษัทฯ ห่วงใยในสขุภาพของพนกังาน  

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัความพงึพอใจของลกูค้ารวมไปถงึผู้บริโภคท่ีเป็นผู้ใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าของบริษัทฯ เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่นอกจากจะได้รับสินค้าในราคายตุิธรรม และมีคณุภาพดีแล้ว 
บริษัทฯ ยงัตระหนกัถงึความปลอดภยัท่ีอาจจะสง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม  ดงันัน้ บริษัทฯ จงึมีนโยบาย
ท่ีจะสนองความต้องการของลกูค้าทัง้ในด้านคณุภาพ ปลอดสารพิษท่ีมีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม รวมถงึ
วสัดหุุ้มห่อเพ่ือการจดัสง่ท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม โดยมีการก าหนดเป็นนโยบายให้มีระบบและกระบวน 
การที่เปิดโอกาสให้ลกูค้าของบริษัทฯ ร้องเรียนเก่ียวกบัคณุภาพ โดยมีการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ
โดยตรง 

ในทกุๆ ไตรมาส บริษัทฯ ได้จดัท า Customoer Satisfaction Survey เพ่ือให้ลกูค้าประเมินความพงึ
พอใจท่ีมีตอ่บริษัทฯ ในด้านตา่งๆ ส าหรับส ารวจความพงึพอใจของลกูค้าในไตรมาสที่ผ่านมา เช่น 
คณุภาพของผลิตภณัฑ์ การสง่มอบ การให้บริการหลงัการขาย ความร่วมมือกบัลูกค้าในด้านตา่งๆ เป็น
ต้น ซึง่โดยสว่นใหญ่คะแนนท่ีบริษัทฯ ได้รับจะอยู่ในระดบั 80-100% แตก่็อาจจะมีบางลกูค้าท่ีให้
คะแนนต ่ากวา่ 80 คะแนน ซึง่บริษัทฯ ก็จะมีการประชมุกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและน าหวัข้อท่ีได้
คะแนนต ่ามาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงให้เป็นท่ีพงึพอใจกบัลกูค้ามากขึน้ 
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6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัชมุชนและสงัคม โดยให้ความส าคญัอย่างย่ิงตอ่สิ่งแวดล้อมท่ีจะมีผลกระทบ
ตอ่ชมุชนใกล้เคียง ถงึแม้วา่บริษัทฯ จะตัง้อยู่ในสวนอตุสาหกรรมบางกะดี ท่ีมีข้อก าหนดของการดแูล
และจดัการสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด เน่ืองจากบริษัทฯ ตระหนกัดีวา่ธุรกิจการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า
จะมีของเสียจากการผลิตท่ีเป็นวตัถมุีพิษ ดงันัน้ บริษัทฯ จงึปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ข้อบงัคบัของกระทรวงอตุสาหกรรมอย่างเคร่งครัด มีการบ าบดักากของเสียมีพิษโดยผ่านบริษัทท่ีได้รับ
อนญุาตด าเนินกิจการจากกระทรวงอตุสาหกรรม เช่น กระป๋องหมกึพิมพ์ เศษผ้าท่ีปนเปือ้นหมกึพิมพ์ 
เป็นต้น ซึง่ท าให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001 ย่อมเป็นหลกัประกนัถงึ
ความใสใ่จและห่วงใยตอ่คณุภาพของสิ่งแวดล้อม ท่ีจะเป็นผลกระทบตอ่สงัคม นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงั
ก าหนดให้มีหน่วยงานท่ีดแูลรับผิดชอบเร่ืองสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ เพ่ือให้มัน่ใจวา่การผลิตของบริษัทฯ 
จะไมม่ีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมของชมุชนและสงัคมใกล้เคียง 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

ในปี 2559 (สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559) บริษัทฯ และบริษัทอื่นๆ ในสวนอตุสาหกรรมบางกะดี ได้จดั
กิจกรรมท่ีจะช่วยพฒันาชมุชนและสงัคมในระแวกสวนอตุสาหกรรมบางกะดี โดยการจดัให้มีการฝึก
วิชาชีพเพ่ือพฒันาชมุชนและสงัคมโดยความร่วมมือของเทศบาลต าบลบางกะดีเป็นแมง่านหลกั 
นอกจากนีย้งัมีการบริจาคเงินเพ่ือเป็นทนุการศกึษานกัเรียน นิสิต นกัศกัษาท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ในต าบลบางกะดี 
ท่ีเรียนดี แตข่าดแคลนทนุทรัพย์ โดยผู้บริหารของแตล่ะบริษัทในบางกะดี จะเป็นผู้มอบทนุการศกึษา
ให้กบัเดก็นกัเรียนท่ีมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีก าหนดไว้ ซึง่ถือปฎิบตัิเป็นประจ าทกุๆ ปี 

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ได้ให้การสนบัสนนุหน่วยงานตา่งๆ ภายในองค์กร ให้มีการตื่นตวัในเร่ืองแนวความคิดเพ่ือการ
พฒันาปรับปรุงขัน้ตอนในกระบวนการการผลิต รวมถงึการลดการใช้วสัดสุิน้เปลือง วสัดจุ าเป็นตา่งๆ ท่ี
ใช้ในกระบวนการผลิต โดยเห็นวา่ “นวตักรรม” ท่ีพนกังานประดิษฐ์คิดขึน้ จะเป็นสิ่งท่ีช่วยให้บริษัทฯ 
สามารถลดต้นทนุการผลิต และมีผลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืน ซึง่ย่อมสง่ผลอนัเป็น
ประโยชน์ตอ่สงัคม สิ่งแวดล้อม และคูค้่าของบริษัทฯ การสง่เสริมให้พนกังานให้ความส าคญักบัการ
พฒันานวตักรรมตา่งๆ ภายในกระบวนการผลิต เพ่ือปรับปรุงการท างานรวมถงึคณุภาพของแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้า เป็นการเสริมสร้างให้พนกังานได้ใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และมีการระดมความคิดจาก
หน่วยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง จนท าให้เกิดวิธีการท างานใหม่ๆ  ท่ีมีประสิทธิภาพ และช่วยลดต้นทนุ 
การผลิตอย่างมีนยัส าคญั ซึง่พนกังานตา่งช่วยกนัเสนอแนวความคิดในการปรับปรุงคณุภาพอย่าง
ตอ่เน่ือง และช่วยลดอตัราสว่นสญูเสียลงได้เป็นอย่างมาก ถือเป็นการลดการผลิตมลพิษท่ีมีผลกระทบ
ตอ่สิ่งแวดล้อมได้ 

เน่ืองจากอตุสาหกรรมผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า จะมีของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ไมว่า่จะเป็น
มลภาวะทางอากาศ น า้เสีย ตะกอนทองแดงจากระบบบ าบดัน า้เสีย และแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีไมไ่ด้
คณุภาพ สิ่งเหลา่นีม้ีผลตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ีใกล้เคียง ดงันัน้ บริษัทฯ จงึมุง่เน้นนวตักรรมท่ี
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จะช่วยลดของเสียตา่งๆ ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต ตลอดจนการช่วยประหยดัการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติด้านตา่งๆ ได้แก่ ไฟฟ้าและน า้ เป็นล าดบัแรก  

ในปี 2559 (สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559) หลงัจากท่ีอาคารโรงงานสว่นตอ่ขยายเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
บริษัทฯ มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการย้ายสายการผลิตท่ีตอ่เน่ืองกนัให้อยู่ในบริเวณท่ี
ใกล้เคียงกนั เพ่ือลดระยะการเดินทางของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า ซึง่จะช่วยลดการกระเทือนของแผ่นฯ ใน
ระหวา่งการเดินทางไปยงัสายการผลิตตอ่ไป การกระเทือนนีจ้ะก่อให้เกิดรอยขีดข่วนบนพืน้ผิวของแผ่น
พิมพ์วงจรไฟฟ้า ซึง่ลกูค้าของบริษัทฯ ก าหนดให้แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าจะต้องไมม่ีรอยขีดข่วน เน่ืองจาก
รอยขีดข่วนจะท าให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจรบนแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าได้ โดยมีผลท าให้อตัราของเสียใน
กระบวนการผลิตลดลงได้มาก ในสว่นส านกังาน มีการเปลี่ยนระบบท าความเย็นในส านกังาน จากระบบ 
condensing coil เป็นระบบน า้หลอ่เย็น ซึง่ช่วยท าให้ประหยดัไฟฟ้า  

ในสว่นของน า้ มีการติดตัง้ระบบ sprinkle ส าหรับน าน า้ท่ีผ่านระบบบ าบดัน า้เสียของบริษัทฯ มาใช้
ส าหรับการรดน า้ต้นไม้ และหญ้าในบริเวณโรงงาน ซึง่เป็นการลดการใช้น า้ประปา  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 การควบคุมภายใน 

 บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัตอ่การควบคมุภายในทัง้ในระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิงาน จงึได้ก าหนดอ านาจ
การด าเนินการของผู้ปฎิบตัิงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มีการแบ่งแยกหน้าท่ี
ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ติดตามควบคมุและประเมินผลออกจากกนั เพ่ือให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบกนัอย่าง
เหมาะสม มีการก าหนดดชันีวดัผลการปฏิบตัิงาน (KPI) ในทกุฝ่ายงานอย่างชดัเจนและวดัผลได้อย่างเป็น
รูปธรรม เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการวางแผนและควบคมุการด าเนินงาน นอกจากนีย้งัมีการควบคมุภายในท่ี
เก่ียวกบัระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีการจดัท างบประมาณประจ าปีและจดัให้มีระบบรายงานทาง
การเงินเสนอผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ ซึง่จะมีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอเป็นประจ า มี
การจดัประชมุผู้บริหารเป็นประจ าทกุเดือน ส าหรับการรายงานผลการด าเนินงานในแตล่ะเดือนท่ีผ่านมาไมว่า่
จะเป็นในด้านคณุภาพ การตลาด การผลิต ตลอดจนต้นทนุการผลิตตอ่หน่วยท่ีผลิต  เพ่ือปรับปรุงการ
ด าเนินงาน ตลอดจนควบคมุคณุภาพและคา่ใช้จ่ายให้เหมาะสมกบัสถานการณ์มากขึน้ รวมถงึการวางแผน
ส าหรับการด าเนินงานในเดือนตอ่ไป 

บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึน้ ตัง้แตปี่ 2549 โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะขึน้ตรง 
ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชมุรายงานผลการตรวจสอบตามท่ีวางแผนไว้ให้กบัคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบเป็นประจ าทกุไตรมาส รวมทัง้มีการติดตามผลหลงัจากการตรวจสอบแล้ว เพ่ือให้มัน่ใจวา่
ข้อผิดพลาดท่ีพบได้รับการแก้ไข และยงัคงรักษาไว้ซึง่ระบบท่ีแก้ไขนัน้ๆ 

 บริษัทฯ ได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการจากบคุคลภายนอกจ านวน 3 ท่าน 
แตล่ะท่านไมไ่ด้เป็นเจ้าหน้าท่ีหรือลกูจ้างของบริษัทฯ   

 ในระหวา่งปี 2559 (สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559) ท่ีผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุรวม 3 
ครัง้ โดยได้พิจารณาเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

- พิจารณาสอบทานงบการเงินประจ าปี 2558 ไตรมาสที่ 1/2559, และ ไตรมาสที่ 2/2559 ก่อนน าเสนอให้
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ืออนมุตัิ 

- พิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอในแผนงานการตรวจสอบในปีท่ีผ่านมาและมอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายตรวจสอบภายใน จดัท าแผนงานการตรวจสอบภายใน ส าหรับปี 2559 

- พิจารณารายงานการตรวจสอบภายในที่ด าเนินการโดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายตรวจสอบภายใน เพ่ือน าเสนอให้
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ 

- พิจารณาและทบทวนระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

- สอบทานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

- พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนั หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็น
ผลประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 
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- มีการประเมินการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

- พิจารณาเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2559 และคา่ตอบแทนการตรวจสอบ 

- สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ี
ก าหนดโดยกฎหมาย อย่างถกูต้อง โปร่งใส เพียงพอ และเช่ือถือได้ 

และในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คือนายบญุญฤทธ์ิ ถนอม
เจริญ เพ่ือสอบถามความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้สอบบญัชีในเร่ืองตา่งๆ ของบริษัทฯ ในสายตาของผู้สอบ
บญัชี และได้น าข้อเสนอแนะตา่งๆ เสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะท่ีส าคญัๆ ของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ตอ่ไป 

 จากรายงานการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้คือ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่การด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 (สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559) ท่ี
ผ่านมา มีการด าเนินงานภายใต้การควบคมุภายในและการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและเหมาะสม มีการจดัการ
ความเสี่ยงท่ีพอเพียง และการด าเนินงานของบริษัทฯ ไมพ่บข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัหรือรายการที่เก่ียว
โยงกนัอนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีการปฎิบตัิตามข้อก าหนด  กฎเกณฑ์ภาครัฐอย่าง
ถกูต้องครบถ้วน มีการเปิดเผยข้อมลูที่มีความส าคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างครบถ้วน เท่าเทียมกนัและทนัเวลา มีการ
จดัท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบญัชี กฎหมายและประกาศของกลต.และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และไมพ่บข้อบกพร่องอนัเป็นสาระส าคญัในระบบควบคมุภายในด้านตา่งๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่
ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 

การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ตระหนกัถงึความส าคญัในการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างย่ิง ในการประชมุ
คณะกรรมการของบริษัทฯ ทกุครัง้ ได้มีการปรึกษาหารือและประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยได้รับทราบ
ความเคลื่อนไหว ตลอดจนความเป็นไปในเร่ืองเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าในตลาด
ตา่งประเทศจากกรรมการผู้มีประสบการณ์ซึง่เป็นผู้แทนของบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั เพ่ือเป็นข้อมลู
ในการบริหารความเสี่ยงท่ีอาจจะมีขึน้ของบริษัทฯ  เน่ืองจากบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั คือเป็นผู้ผลิต
แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าทกุประเภท และด าเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไต้หวนั (เป็นผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าครบ
วงจรท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 1 ในประเทศไต้หวนั) ท่ีมีผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าอยู่เป็นจ านวนมาก 
ตลอดจนมีการด าเนินธุรกิจในหลายประเทศทัว่โลก เช่น ประเทศจีน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในแถบ
ประชาคมยโุรป เป็นต้น ซึง่สามารถให้ข่าวสาร ข้อมลูภาวะตลาดตา่งๆ ตลอดจนสภาพการแข่งขนัในตลาดโลก
ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ทัง้ในด้านอตุสาหกรรมโดยรวม ราคาวตัถดุิบในตลาดโลก 
ลกูค้ากลุม่ใหม่ๆ  ท่ีมีความต้องการแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า รวมทัง้เทคโนโลย่ีการผลิตใหม่ๆ  เป็นต้น นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยงัได้มีการจดัท าคูม่ือในการบริหารความเสี่ยงในด้านตา่งๆ ไว้ เพ่ือใช้เป็นหลกัในการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ในกรณีท่ีอาจจะเกิดความเสี่ยงใดด้านตา่งๆ ขึน้ มีการก าหนดแผนการด าเนินงานส าหรับ 5 ปี และ 10 
ปี เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจในอนาคตและป้องกนัความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเลคโทรนิคส์ท่ีใช้แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเป็นวตัถดุิบหลกัในการผลิต 
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12. รายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัท ชนิพูน อนิดัสเตรียล จ ากัด 

รายการระหวา่งกนัของบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั กบักิจการในปี 2557-2558 และไตรมาส 3/2559 
สามารถสรุปได้ดงันี ้

หน่วย: ล้านบาท 2557 2558 
งวด 9 เดือน 
ปี 2559 

1.  คา่จ้างผู้ช านาญการพิเศษ 1.5 3.8 4.38 
2.  วสัดอุปุกรณ์จ าเป็นท่ีใช้ในการผลิต 1.2 1.7 0.23 
3.  การซือ้สินค้าส าเร็จรูป 0.4 91.5 135.9 
4.  Technical Fee 1.2 1.2 0.9 
5.  รายได้จากการขายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า 41.2 102.7 140.2 
6.  การซือ้วตัถดุิบ 0.6 1.8 - 
7.  ดอกเบีย้จ่าย (หุ้นกู้แปลงสภาพ) 8.4 13.8 10.4 

 ภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากสิน้สดุระยะเวลารับซือ้ รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ระหวา่งกิจการและ
บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั ท่ีมีอยู่เดิมยงัจะยงัเกิดขึน้ตอ่ไป โดย บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั  
ไมม่ีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขตามท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัของรายการดงักลา่ว ปัจจบุนั บริษัท ชินพนู 
อินดสัเตรียล จ ากดัถือหุ้นในกิจการคิดเป็นร้อยละ 89.37 ของทนุจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแล้วของกิจการ ดงันัน้ 
ตอ่จากนี ้ การท ารายการระหวา่งกนัระหวา่งบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดัและกิจการจะมีสดัสว่นเพ่ิมมาก
ขึน้ 

 อย่างไรก็ตาม บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั ยงัคงยดึถือนโยบายท่ีจะด าเนินการให้รายการระหวา่ง 
กนัดงักลา่วเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจการค้าปกติทัว่ไป โดยมีเง่ือนไขทางการค้าเทียบเท่ากบัการท ารายการ
ระหวา่งกิจการกบับคุคลท่ีไมเ่ก่ียวโยงกนั (Arm’s Length Basis) และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่กิจการ อีกทัง้ 
กิจการจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ 
ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมตลอดถงึการปฏิบตัิตาม
ข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัและการได้มาหรือจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีส าคญั
ของกิจการเท่าท่ียงัมีผลบงัคบัใช้กบักิจการในขณะนัน้ 

 12.1 การมีข้อตกลงหรือสัญญาอื่นๆระหว่างบริษัทฯและบริษัท ชนิพูน อนิดัสเตรียล จ ากัด 

 สญัญาบริการความช่วยเหลือด้านเทคนิค 

กิจการได้ท าสญัญาบริการความช่วยเหลือด้านเทคนิคกบับริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั ซึง่เป็นผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ โดยคูส่ญัญาจะให้ ข้อมลูด้านเทคนิคเพ่ือพฒันาการออกแบบ และการผลิตผลิตภณัฑ์ ใน
การนี ้ กิจการมีภาระผกูพนัท่ีจะต้องจ่ายคา่ธรรมเนียมซึง่ค านวณยอดตอ่ปีจากต้นทนุของเจ้าหน้าท่ีและ
คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคตามท่ีระบไุว้ในสญัญา สญัญานีม้ีผล
บงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 4 มกราคม 2541 และจะยกเลิกก็ตอ่เมื่อกิจการใดกิจการหนึ่งแจ้งความจ านงท่ีจะไม่
ตอ่อายสุญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าอย่างน้อย 2 เดือน 
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  สาระส าคญัของบนัทกึข้อตกลงกบัผู้ท าค าเสนอซือ้ มีสาระส าคญัดงันี ้

 คู่สัญญา : บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) และ 
   บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั (Chin-Poon Industrial Co., Ltd.)  

 สัญญาลงวันที่ : 4  มกราคม  2559 

 อายุสัญญา : 1 ปี นบัแตว่นัท่ี 3 มกราคม 2559 ถงึ 3 มกราคม 2560 และสามารถตอ่
อายสุญัญาได้ด้วยความยินยอมของทัง้ 2 ฝ่ายทกุ ๆ 1 ปี  

 เงื่อนไขที่ส าคัญ : 1. บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั จะให้ความช่วยเหลือทางด้าน
เทคโนโลยีการผลิต และพฒันาการใหม่ๆ  ท่ีเกิดขึน้หรือก าลงัจะเกิดขึน้ 
ให้กบักิจการ เพ่ือจะได้สามารถออกแบบ ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ท่ีทนัสมยัให้กบัลกูค้าได้ 

 2. บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั จะให้ความช่วยเหลือและสนบัสนนุ
ทางด้านบคุคลากร โดยจะสง่ทีมวิศวกรและ/หรือทีมบริหารเข้ามาดแูล
จากไต้หวนัเข้ามาดแูล และแนะน าเทคนิคการผลิต ตลอดจน
เคร่ืองจกัรตามท่ีบริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) ร้องขอ อาทิเช่น 
นาย เฉิน จงุ คนุ (ปัจจบุนั ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ) เป็นต้น 

 3. บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) สามารถท่ีจะสง่วิศวกรไปดงูาน 
และฝึกอบรมท่ี บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั ได้ 

 4.  บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั จะให้ค าแนะน าและช่วยเหลือใน
ด้านการตลาดแก่ บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 

 ค่าตอบแทน  : บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) จะจ่ายคา่ตอบแทนให้ บริษัท ชินพนู 
จ ากดั เป็นจ านวน 1,200,000 บาทตอ่ปี 

บริษัทฯ มีการติดตัง้เคร่ืองจกัรส าหรับการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ Multi-layer ซึง่บริษัทฯ ยงัไมม่ี
ประสบการณ์ในการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรประเภทนี ้ ดงันัน้ บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั จงึได้สง่
เจ้าหน้าท่ีระดบักลางท่ีมีความรู้ในด้านเทคโนโลยีการผลิต เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการผลิตเข้ามาให้ค าปรึกษา
และแนะน ากบับริษัทฯ รวมถงึการจดัท าเป็นวิธีการปฏิบตัิงานและฝึกอบรมเพ่ือเรียนรู้เทคนิคใหมข่อง
การผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า การใช้เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือตา่งๆ ในการผลิต การเรียนรู้วิธีการควบคมุ
คณุภาพการผลิต การเรียนรู้การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรให้กบัพนกังานในฝ่ายผลิต ร่วมกบัพนกังานทัว่ไป 
พนกังานระดบัหวัหน้างานและวิศวกรของบริษัทฯ ท่ีบริษัทฯ สง่ไปฝึกอบรมเทคนิคการผลิตแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer ท่ีบริษัท ชินพนูฯ เม่ือปี 2557  
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นอกจากนี ้ บริษัท ชินพูน อินดสัเตรียล จ ากดั ยงัได้สง่เจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้เร่ืองคณุภาพการผลิตเข้ามา
อบรมให้กบัวิศวกร ตลอดจนหวัหน้างานของบริษัทฯ เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ในด้านการผลิต ตลอดจน
เทคนิคการผลิตในด้านตา่งๆ วิธีการตรวจสอบคณุภาพในการผลิตด้วย ซึง่คา่จ้างผู้ช านาญพิเศษนี ้
รวมถงึคา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่เบีย้เลีย้ง ในระหวา่งท่ีอยู่ท่ี  บริษัทฯ เป็นต้น 

สิ่งตา่งๆ ท่ีบริษัทฯ ได้รับจากบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั ถือได้วา่เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรงของบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั ท าให้บริษัทฯ ทราบข้อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึน้ (บริษัท ชิน
พนู อินดสัเตรียล จ ากดั จะช่วยให้ค าแนะน าส าหรับการแก้ปัญหาในประเดน็ตา่งๆ ตลอดจนแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ให้กบับริษัทฯ) โดยท่ีบริษัทฯ ไมต้่องลองผิดลองถกูด้วยตนเอง และสิ่งส าคญัคือ
ประสบการณ์เหลา่นี ้ ไมส่ามารถหาได้ในหนงัสือหรือสถานท่ีอบรมสมัมนาใดๆ จงึถือได้วา่เป็นประโยชน์
อย่างย่ิงกบับริษัทฯ 

12.2  ข้อมูลเก่ียวกับบริษัท ชนิพูน อนิดัสเตรียล จ ากัด 

บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั เป็นบริษัทผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีใหญ่ในประเทศไต้หวนั  
นอกจากนี ้ บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั ยงัเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ของ
ประเทศไต้หวนัด้วย    

ธุรกิจหลกัของบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั ได้แก่ การเป็นบริษัทผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า
ประเภทตา่งๆ ซึง่ได้แก่ 

1. Single-sided PCB   
2. Double-sided PCB (Silver through hole) 
3. Alumimium PCB 
4. Multi layer PCB และ HDI 

 รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 20 มิถนุายน 2559 ได้แก่ 

 จ านวนหุ้น ร้อยละของทนุช าระแล้ว 
1. Fubon Life Insurance Co., Ltd.1/ 24,655,000 6.20 
2. Labor Pension Fund2/ 21,449,000 5.40 
3. Cathay Life Insurance Co., Ltd.3/ 19,226,000 4.84 
4. Huang, Wei-Jin Family 13,261,051 3.34 

4.1 Huang, Wei-Jin 13,238,409 3.33 
4.2 Huang Chu, Tain-Tain 22,642 0.01 

5. Cathay United Bank4/ 12,472,000 3.14 
6. Lin, Pi-Chi Family 11,277,488 2.84 

6.1 Lin, Pi-Chi 8,341,649 2.10 
6.2 Lin Hsieh, Yueh-hsiang 2,935,839 0.74 
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 จ านวนหุ้น ร้อยละของทนุช าระแล้ว 
7. Tseng Liu, Yu-Chih Family 11,263,701 2.84 

7.1 Tseng Liu, Yu-Chin 9,603,279 2.42 
7.2 Tseng Tai-Ping 1,660,422 0.42 

8. Invesco Greater China Fund5/ 10,468,000 2.63 
9. Norges Bank Investment 

Management6 
7,554,831 1.90 

10. Tung, Hsiao-Hung 6,344,043 1.60 
    รวม 137,971,114 34.73 

 หมายเหต ุ 1. Fubon Life Insurance Co., Ltd. คือ บริษัทประกนัชีวิต อนัดบั 3 ของไต้หวนั 
                  2. Labor Pension Fund คือ กองทนุบ านาญของรัฐบาลประเทศไต้หวนั 
 3. Cathay Life Insurance Co., Ltd. คือ บริษัทประกนัชีวิต อนัดบั 1 ของไต้หวนั 
 4. Cathay United Bank คือ ธนาคารพาณิชย์ อนัดบั 8 ของไต้หวนั 
 5. Invesco Greater China Fund คือ กองทนุลงทนุระยะยาว เน้นลงทนุในประเทศจีน 

ฮ่องกง ไต้หวนั และมาเก๊า จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ NASDAQ 
 6. Norges Bank Investment Management คือ กองทนุลงทนุของรัฐบาลประเทศ

นอร์เวย์ 
 รายช่ือกรรมการ (ณ วนัท่ี 24 กรกฏาคม 2559) ประกอบด้วยกรรมการชาวไต้หวนั จ านวน 7 ท่าน ได้แก่ 

1.  Mr. Huang, Wei-Jin (หรือ Mr.Vincent Huang) ประธานกรรมการ 
2.  Mr. Tung, Hsiao-Hung กรรมการ  
3.  Mr. Lin, Pi-Chi กรรมการ 
4.  Mr. Tseng-Liu, Yu-Chih กรรมการ 
5. Mr. Hsiao, Hsien-Jen (หรือ Mr. Fred Shiau) กรรมการ 
6.  Mr. Tseng Wen-Hsieh กรรมการ 
7.  Ms. Chen Shu-Chen กรรมการ 

 นโยบายการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคตจะเป็นรายการท่ีด าเนินธุรกิจตามปกติ เน่ืองจากลักษณะธุรกิจท่ี
เก่ียวเน่ืองกนั โดยบริษัทฯ จะยดึหลกัของความเหมาะสม และมีเหตผุลทัง้ในด้านราคาและเง่ือนไขอื่นๆ เพ่ือให้
ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายตามนโยบาย
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

ในกรณีท่ีอาจจะเกิดรายการระหวา่งกนัอื่นๆ นอกเหนือจากรายการปกติในการท าธุรกิจ รายการระหวา่งกนันัน้ 
ก็จะต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทและน าเร่ืองดงักลา่วเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการ นอกจากนี ้ จะต้องพิจารณากฎ 
ระเบียบและข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ด้วยเช่นกนั 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

13. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ค าอธิบายการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ 

 งบแสดงฐานะการเงนิ 

รายการ 
(หน่วย : พันบาท) 

งวดสิน้สุด         
31 ธ.ค. 56 

งวดสิน้สุด 
31 ธ.ค. 57 

งวดสิน้สุด 
31 ธ.ค. 58 

งวดสิน้สุด 
30 ก.ย. 59 

สินทรัพย์         
สินทรัพย์หมุนเวียน         
  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 108,775  123,138  163,459  167,679 
  เงินลงทนุชัว่คราว 80,915  550,933  946  - 
  ลกูหนีก้ารค้า 186,907  225,111  326,773  352,726 
  ลกูหนีอ้ื่น 68,888  13,929  15,192  10,050 
  ภาษีมลูคา่เพิ่มรอรับคืน  -    57,269  69,577  7,388 
  ภาษีเงินได้นิติบคุคลรอรับคืน  -    1,033  1,571  1,835 
  สนิค้าคงเหลอื  191,533  272,242  340,050  525,951 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 637,018  1,243,654  917,568  1,065,629 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        

  
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค า้
ประกนั 72,000  2,000  2,000  2,000 

  ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์  702,156  898,018  1,165,296  1,149,636 
  สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 6,402  16,238  12,090  12,907 
  สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 128  125  125  144 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 780,686  916,380  1,179,511  1,164,687 
รวมสินทรัพย์ 1,417,704  2,160,034  2,097,080  2,230,316 
หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น        
หนีส้ินหมุนเวียน        
  เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  89,737  101,372  37,442  115,759 
  เจ้าหนีก้ารค้า 116,904  177,037  282,096  454,197 

  
สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงินท่ีครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี  - 11,000  46,440  46,440 

  เจ้าหนีอ้ื่น 26,252  81,914  99,309  108,794 
  ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 2,929   -     -    - 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 235,821  371,323  465,287  725,190 
หนีส้ินไม่หมุนเวียน        
  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  82,000  101,670  66,840 
  หุ้นกู้แปลงสภาพ  -  556,343  400,612  405,835 
  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 16,598  4,195  12,791  13,334 
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รายการ 
(หน่วย : พันบาท) 

งวดสิน้สุด         
31 ธ.ค. 56 

งวดสิน้สุด 
31 ธ.ค. 57 

งวดสิน้สุด 
31 ธ.ค. 58 

งวดสิน้สุด 
30 ก.ย. 59 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 16,598  642,538  515,073  486,009 
รวมหนีส้ิน 252,419  1,013,861  980,360  1,211,199 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น        
  ทนุเรือนหุ้น        
  ทนุจดทะเบียน   240,000  323,241  323,241  323,241 
  ทนุท่ีออกและช าระแล้ว   215,830  215,830  247,158  247,158 
  สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั  405,721  405,721  543,299  543,299 
  ก าไรสะสม        
      ทนุส ารองตามกฎหมาย  30,000  30,000  30,000  30,000 
      ยงัไมไ่ด้จดัสรร  513,734  452,222  266,230  168,627 
  สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้   -    42,400  30,033  30,033 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,165,285  1,146,173  1,116,720  1,019,117 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,417,704  2,160,034  2,097,079  2,230,316 

 งบก าไรขาดทุน 

 

รายการ 
(หน่วย : พันบาท) 

งวดสิน้สุด         
31 ธ.ค. 56 

งวดสิน้สุด 
31 ธ.ค. 57 

งวดสิน้สุด 
31 ธ.ค. 58 

งวดสิน้สุด 
30 ก.ย. 59 

รายได้         
  รายได้จากการขาย  848,025   1,046,046   1,286,991  1,277,416 
  ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น  3,635   4,872   205  10,329 
  รายได้อื่น  32,788   33,915   35,411  19,211 

  
รายได้เงินชดเชยจากการประกนัภยัธุรกิจ

หยดุชะงกั  74,583   -     -    - 
รวมรายได้ 959,030  1,084,832  1,322,607  1,306,956 
ค่าใช้จ่าย        
  ต้นทนุขาย  801,876   1,048,082   1,330,338  1,265,173 
  คา่ใช้จ่ายในการขาย  21,178   29,207   38,481  33,046 
  คา่ใช้จ่ายในการบริหาร  48,749   53,332   83,005  83,600 
  คา่ใช้จ่ายในการฟืน้ฟโูรงงาน  52,980   -     -    - 
  ต้นทนุทางการเงิน  3,108   19,706   22,999  23,557 
รวมค่าใช้จ่าย 927,890  1,150,326  1,474,823  1,405,376 
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่าย(ประโยชน์)ภาษีเงนิ
ได้  31,140   (65,494) (152,216) (98,420) 
คา่ใช้จ่าย (ประโยชน์) ภาษีเงินได้  7,781   (12,811)  5,131  (817) 
ขาดทุนส าหรับปี  23,359   (52,683) (157,347) (97,603) 
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งบกระแสเงนิสด 

รายการ  
(หน่วย : บาท)  

งวดสิน้สุด         
31 ธ.ค. 56 

งวดสิน้สุด 
31 ธ.ค. 57 

งวดสิน้สุด 
31 ธ.ค. 58 

งวดสิน้สุด 
30 ก.ย. 59 

กระเเสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรม
ด าเนินงาน  264,523   (38,806)  (259,938) 88,157 
กระเเสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ  (316,787)  (616,516)  372,451  (110,149) 
กระเเสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจดัหา
เงิน  33,549   669,768   (72,212) 26,405 
เงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ  (18,716)  14,446   40,301  4,413 

 อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

รายการ  
งวดสิน้สุด         
31 ธ.ค. 56 

งวดสิน้สุด 
31 ธ.ค. 57 

งวดสิน้สุด 
31 ธ.ค. 58 

งวดสิน้สุด 
30 ก.ย. 59 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 2.70 3.35 1.97 1.47 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 1.89 2.62 1.24 0.73 
อตัราก าไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 5.44 (0.52) (3.36) 0.96 
อตัราก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 2.75 (5.04) (12.22) -7.47 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ) 2.00 (4.60) (14.09) -15.44 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์รวม (ร้อยละ) 1.65 (2.44) (7.50) -6.27 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.22 0.88 0.88 1.19 

  

รายการ 
(หน่วย : พันบาท) 

งวดสิน้สุด         
31 ธ.ค. 56 

งวดสิน้สุด 
31 ธ.ค. 57 

งวดสิน้สุด 
31 ธ.ค. 58 

งวดสิน้สุด 
30 ก.ย. 59 

ก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 
   

 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับ
โครงการผลประโยชน์พนกังาน  -     15,904   (4,912) - 

ผลประโยชน์ (คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้เก่ียวกบั
องค์ประกอบของก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น  -     (3,181)  982  - 

ก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น  -     12,723   (3,929) - 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  23,359   (39,960) (161,277) (97,603) 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 0.11 (0.24) (0.64) (0.39) 
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 1.   ผลการปฏบิัตติามแผนการด าเนินธุรกจิ 

ปี 2558 บริษัทฯ มีผลประกอบการต ่ากวา่เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ในอตัราร้อยละ 17.5 ซึง่บริษัทมีการ
ตัง้เป้าหมายของการด าเนินธุรกิจไว้ โดยคาดวา่ยอดขายส าหรับแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Double-
sided Plate Through Hole จะเพ่ิมสงูขึน้แตเ่น่ืองจากสภาพเศรษฐกิจโลกโดยรวมยงัอยู่ในสภาวะซบเซา 
ค าสัง่ซือ้สินค้าอิเลก็ทรอนิกส์ยงัคงลดลงจากปีท่ีผ่านมาลกูค้าสว่นใหญ่ของบริษัทฯ ท่ีเป็นผู้ผลิตชิน้สว่น
อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองเสียงติดรถยนต์ ตา่งประสบปัญหาค าสัง่ซือ้จาก
ตา่งประเทศลดลง นอกจากนีร้ะยะเวลาในการพฒันาลกูค้ารายใหมข่องบริษัทฯก็ใช้ระยะเวลานานขึน้ 
ลกูค้าบางรายท่ีเลื่อนแผนการผลิตออกไป เน่ืองจากเศรษฐกิจของยโุรปและสหรัฐยงัไมฟื่น้ตวัตามท่ีคาด
ไว้ แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าตวัอย่างท่ีสง่ให้ลกูค้าอนมุตัิเพ่ือการผลิตใช้เวลาในการพิจารณานาน ท าให้แผน
ธุรกิจท่ีตัง้ไว้ไมเ่ป็นไปตามท่ีบริษัทฯคาดการณ์ไว้ ในขณะท่ีต้นทนุการผลิตเพ่ิมมากขึน้จากการวางแผน
ทรัพยากรด้านตา่งๆ เพ่ือรองรับค าสัง่ซือ้ท่ีคาดวา่จะได้รับในปี 2558 เช่นเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ แรงงานใน
การผลิต และวตัถดุิบตา่งๆ 

ในสว่นของธุรกิจซือ้มา-ขายไป บริษัทฯ ยงัคงด าเนินธุรกิจประเภทนีอ้ยู่ เน่ืองจากเป็นรายได้เพ่ิมให้กบั 
บริษัทฯ และสว่นใหญ่จะเป็นแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer ท่ีบริษัทฯลงทนุในปี 2558 และ 
Aluminium PCB ซึง่รายได้จากธุรกิจซือ้มา-ขายไปนี ้มีประมาณ 238 ล้านหรือประมาณร้อยละ 18 ของ
ยอดขายรวมของปี 2558 ซึง่เพ่ิมสงูขึน้จากปี 2557 ท่ีมียอดขายส าหรับธุรกิจซือ้มา-ขายไป จ านวน 157 
ล้านบาทหรือร้อยละ 15 ของยอดขายรวมในปี 2557  

ส าหรับการด าเนินงานปกติบริษัทฯยงัคงมีผลขาดทนุจากการด าเนินงานจากเหตผุลท่ีได้กลา่วมาแล้วใน
ตอนต้น คือยอดขายท่ีมีไมเ่พียงพอไมส่ามารถครอบคลมุต้นทนุและคา่ใช้จ่ายคงท่ีท่ีเกิดขึน้ท าให้บริษัทฯ
มีขาดทนุสทุธิในปี 2557 จ านวน 52.7 ล้านบาทและในปี 2558 จ านวน 157 ล้านบาท 

ในขณะท่ีงวด 9 เดือน ปี 2559 แม้วา่บริษัทฯมียอดขายท่ีเพ่ิมสงูขึน้กวา่ช่วงเดียวกนัของปีก่อน แตจ่าก
สาเหตขุองค าสัง่ซือ้ท่ียงัมีไมเ่พียงพอส าหรับแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Single-sided และการเร่ิมต้น
การผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer ซึง่ยงัมีจ านวนลกูค้าไมม่ากรายนกั และปริมาณค าสัง่
ซือ้ก็มีเพียงร้อยละ 10 ของก าลงัการผลิตท่ีจะผลิตได้ ดงันัน้ จงึท าให้บริษัทฯผลิตไมถ่งึจดุคุ้มทนุ และมี
ผลประกอบการขาดทนุสทุธิ 97.60 ล้านบาท  

2. ผลการด าเนินงาน 

 ยอดขายและขาดทนุสทุธิ  

 ในปี 2558 บริษัทฯมีรายได้จากการขายทัง้สิน้ 1,287 ล้านบาท ซึง่สงูกวา่ยอดขายของบริษัทฯในปี 
2557 ร้อยละ 23 และมีผลขาดทนุสทุธิ 157.3 ล้านบาท ในขณะท่ีงวด 9 เดือนปี 2559  บริษัทฯมี
รายได้จากการขาย 1,277 ล้านบาท  ซึง่สงูกวา่ยอดขายของบริษัทฯในช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
308.77 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึน้ของยอดขายถงึร้อยละ 31.88 แตบ่ริษัทฯ ยงัคงมีผล
ขาดทนุสทุธิ 97.60 ล้านบาท บริษัทฯ สามารถวิเคราะห์ถงึการเปลี่ยนแปลงในด้านยอดขาย 
รายได้รวม ต้นทนุขาย ตลอดจนขาดทนุสทุธิของบริษัทฯ ได้ดงันี ้
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 ยอดขาย  

 ในปี 2558 บริษัทฯ มียอดขายจากแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีผลิตเพ่ิมขึน้ร้อยละ 19 จากยอดขายในปี 
2557 โดยสามารถแยกตามชนิดของผลิตภณัฑ์ได้ดงันี ้

 

ชนิดของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า 
อัตราร้อยละของยอดขาย 

ที่เพิ่มขึน้/(ลดลง) 
Single-sided PCB (4.26)% 
Double-sided non Through Hole 85.63% 
Double-sided Silver /Copper Paste Through Hole 13.41% 
Double-sided Plate Through Hole 87.56% 

 และยอดขายจากธุรกิจซือ้มา-ขายไปเพ่ิมขึน้ร้อยละ 51  

 ในขณะท่ี ยอดขายส าหรับในงวด 9 เดือนปี 2559 บริษัทฯมียอดขายจากแผ่นวงจรไฟฟ้าท่ีผลิต
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 31.88 จากยอดขายในงวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมีการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า
ประเภท Multi-layer เพ่ิมขึน้มาใน 9 เดือนนี ้จ านวนประมาณ 50.19 ล้านบาท ส าหรับผลิตภณัฑ์
เดิมสามารถแยกตามชนิดของผลิตภณัฑ์ได้ดงันี ้

ชนิดของแผ่นพมิพ์วงจรไฟฟ้า 
อัตราร้อยละของยอดขาย 

ที่เพิ่มขึน้/(ลดลง) 
Single-sided PCB (8.35)% 
Double-sided non Through Hole 22.43% 
Double-sided Silver /Copper Paste Through Hole 14.01% 
Double-sided Plate Through Hole 118.96% 

  และยอดขายจากธุรกิจซือ้มา-ขายไปเพ่ิมขึน้ร้อยละ 20.05  

 ต้นทนุขาย 

 ในปี 2558 บริษัทฯมีอตัราสว่นต้นทนุขายตอ่ยอดขายร้อยละ 103.3 สงูขึน้กวา่ปี 2557 ท่ีมี
อตัราสว่นต้นทนุตอ่ยอดขายร้อยละ 100.2 เน่ืองจากการที่บริษัทฯมีแผนการขยายการผลิตไปยงั
แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer ซึง่ในระหวา่งนี ้บริษัทฯจ าเป็นต้องเพ่ิมจ านวนพนกังาน
ด้านวิศวกรการผลิต วิศวกรควบคมุคณุภาพและพนกังานฝ่ายผลิตตา่งๆเพ่ิมมากขึน้ เพ่ือท าการ
ฝึกอบรมและเตรียมพร้อมส าหรับการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภทนีท่ี้จะเร่ิมด าเนินการผลิต
ในปี 2559 จงึท าให้คา่แรงถกูบนัทกึเป็นต้นทนุการผลิตเพ่ิมสงูขึน้ นอกจากนีก้ารแข่งขนัด้านราคา
เพ่ือการแย่งค าสัง่ซือ้จากผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ Single-sided, Double-sided Silver/ 
Copper Paste Through Hole ซึง่ความต้องการแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภทนีใ้นตลาดโลก
ลดลง ท าให้อตัราก าไรขัน้ต้นของผลิตภณัฑ์เหลา่นีล้ดลงอย่างมาก จงึมีผลท าให้อตัราสว่นต้นทนุ
ขายตอ่ยอดขายสงูขึน้กวา่อดีตท่ีผ่านมา  
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 ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2559 บริษัทฯมีอตัราสว่นต้นทนุขายตอ่ยอดขายอยู่ท่ีร้อยละ 99.04 ลดลง
เลก็น้อยจากช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2558 ท่ีอยู่ท่ีระดบัร้อยละ 100.81 เน่ืองจากการผลิต
แผ่นวงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer เร่ิมมีรายได้เข้ามาถงึแม้ยงัไมถ่ึงจดุคุ้มทนุ นอกจากนีจ้ากการ
ท่ียอดขายแผ่นวงจรไฟฟ้าประเภท Single-sided ท่ีลดลงอย่างตอ่เน่ือง และการแข่งขนัทางด้าน
ราคาท าให้บริษัทฯ มีสดัสว่นต้นทนุตอ่ยอดขายท่ีลดลงเพียงเลก็น้อยจากปีก่อน 

 ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 

 ปี 2558 บริษัทฯมีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนลดลงจากปี 2557 เน่ืองจากการออ่นตวัของคา่ 
เงินบาท และบริษัทฯมีการจ่ายช าระหนีแ้ก่เจ้าหนีเ้คร่ืองจกัรส าหรับการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า
ประเภท Multi-layer ซึง่สว่นใหญ่เป็นเงินสกลุเหรียญสหรัฐ สง่ผลให้ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนใน
ปี 2558 ต ่ากวา่ปี 2557 เป็นจ านวน 4.7 ล้านบาท  

 ส าหรับงวด 9 เดือนปี 2559  บริษัทฯมีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน จ านวน 10.24 ล้านบาท จาก
การที่บริษัทฯมีการจ าหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าไปยงัตา่งประเทศมากขึน้ และเน่ืองจากใน
ระหวา่งช่วงคร่ีงปี 2559 คา่เงินบาทมีการออ่นตวั และบริษัทฯได้รับการช าระหนีจ้ากลกูค้าเป็น
เงินตราตา่งประเทศมากขึน้ จงึท าให้เกิดก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดขึน้จริง และ ณ วนัสิน้
งวดบญัชีของงวด 9 เดือนปี 2559 อตัราแลกเปลี่ยนของเงินดอลลา่ร์สหรัฐตอ่เงินบาทแข็งคา่ขึน้ 
บริษัทฯจงึมีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไมไ่ด้เกิดขึน้จริงจากเจ้าหนีก้ารค้าตา่งประเทศ จงึท า
ให้บริษัทฯมีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนในงวด 9 เดือนปี 2559 สงู ในขณะท่ีช่วงเดียวกนัของปีท่ี
ผ่านมาบริษัทฯ มีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนจ านวน 1.37 ล้านบาท 

 รายได้อื่น  

 ปี 2558 รายได้อื่นของบริษัทฯ ประกอบด้วยดอกเบีย้รับ รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์พลอยได้ 
และรายได้จากการขายของเสียท่ีเกิดจากการผลิต ซึง่อยู่ในระดบัใกล้เคียงกบัปี 2557 ท่ีผ่านมา 

 ส าหรับรายได้อื่นในงวดคร่ึงปี 2559 ประกอบด้วยดอกเบีย้รับ รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์พลอย
ได้ และรายได้จากการขายของเสียท่ีเกิดจากการผลิต ซึง่งวด 9 เดือนปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้
ดอกเบีย้รับจากเงินลงทนุระยะสัน้ในสถาบนัการเงิน โดยเป็นเงินสดท่ีได้รับจากการออกหุ้นกู้
แปลงสภาพท่ียงัไมไ่ด้น าไปช าระคา่เคร่ืองจกัร ในขณะท่ีงวด9 เดือนปี 2559 บริษัทฯ ได้ช าระคา่
เคร่ืองจกัรส าหรับการลงทนุในการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer แล้ว รายได้จาก
ดอกเบีย้รับใน งวด 9 เดือนปี 2559 จงึน้อยกวา่งวดเดียวกนัของปีก่อน นอกจากนี ้ราคาทองแดง
ในตลาดโลกลดลง จงึท าให้รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์พลอยได้ และ copper sludge ลดลง 
สง่ผลให้รายได้อื่นในงวด 9 เดือนปี 2559 ลดลงต ่ากวา่งวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 9.50 ล้าน
บาท 
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 คา่ใช้จ่ายในการขาย  

 ในปี 2558 บริษัทฯมีคา่ใช้จ่ายในการขายทัง้สิน้ 38.48 ล้านบาท มีจ านวนสงูขึน้จากปี 2557 ท่ีมี
จ านวน 29.21 ล้านบาท เน่ืองจากในปี 2558 บริษัทฯ มีการขายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าไปยงั
ตา่งประเทศเพ่ิมมากขึน้ ลกูค้ารายใหม่ๆ  ของบริษัทฯ สว่นใหญ่เป็นบริษัทในตา่งประเทศ ท าให้
คา่ใช้จ่ายการขนสง่ไปยงัตา่งประเทศเพ่ิมสงูขึน้กวา่ปี 2557 เป็นจ านวน 9.27 ล้านบาท 
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ต้องจดัหาเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการตลาดท่ีมีความสามารถสื่อสารและดแูลลกูค้า
ตา่งประเทศเพ่ิมขึน้ มีการเดินทางไปยงัประเทศตา่งๆ เพ่ือเย่ียมเยียน ติดตามและให้บริการหลัง
การขาย เพ่ือให้ลกูค้าตา่งประเทศมีความพงึพอใจทัง้ในด้านคณุภาพและบริการของบริษัทฯ จงึ
ท าให้คา่ใช้จ่ายในการขายเพ่ิมสงูขึน้  

 ทัง้นี ้ งวด 9 เดือนปี 2559 บริษัทฯมีคา่ใช้จ่ายในการขายจ านวน 33.05 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 
จากระยะเวลาเดียวกนัของปีท่ีผ่านมาจ านวน 3.84 ล้านบาท เน่ืองจากสดัสว่นการขายไป 
ยงัตา่งประเทศเพ่ิมมากขึน้กวา่ช่วงเดียวกนัของปีก่อน สง่ผลให้คา่ใช้จ่ายในการขายเพ่ิมสงูขึน้
เช่นเดียวกนักบัเหตผุลท่ีคา่ใช้จ่ายในการขายปี 2558 เพ่ิมขึน้ดงัท่ีอธิบายไว้ข้างต้น  

 คา่ใช้จ่ายในการบริหาร   

 ในปี 2558 บริษัทฯ มีการบนัทกึขาดทนุจากการด้อยคา่ของทรัพย์สิน (Impairment Loss) โดย
บนัทกึรับรู้ในคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ านวน 16.1 ล้านบาท คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบับคุลากร
เพ่ิมขึน้จากปี 2557 จ านวน 3.4 ล้านบาท ซึง่คา่ใช้จ่ายสว่นใหญ่ ได้แก่ สวสัดิการตา่งๆของ
พนกังาน การตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรับลกูหนีก้ารค้าท่ีมียอดหนีค้งค้างมากกวา่ 12 เดือน 
จ านวน 1.5 ล้านบาท และคา่ใช้จ่ายส าหรับการฝึกอบรม พฒันาบคุลากรเพ่ือเตรียมความพร้อม
ส าหรับการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer จ านวน 1.6 ล้านบาท 

 ส าหรับงวด 9 เดือนปี 2559 เน่ืองจากค าสัง่ซือ้ท่ีบริษัทฯ ได้รับมีไมเ่พียงพอจนถงึจดุคุ้มทนุ ท าให้
ปริมาณการผลิตน้อยกวา่ก าลงัการผลิตของเคร่ืองจกัรของบริษัทฯ ดงันัน้ จงึมีการค านวณ
คา่ใช้จ่ายการผลิตท่ีต ่ากวา่ก าลงัการผลิตปกติ (Idle cost) เพ่ือมิให้คา่ใช้จ่ายการผลิตนีร้วมเป็น
ต้นทนุการผลิตของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า ในงวด 9 เดือนปี 2559 จ านวน 25.19 ล้านบาท โดยถกู
บนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ ในขณะท่ีปีก่อนไมม่ีรายการในสว่นนี ้ สง่ผลให้
คา่ใช้จ่ายในการบริหารในงวดนีม้ีสดัสว่นท่ีสงูขึน้กวา่ปกติ 

 ต้นทนุทางการเงิน  

 ส าหรับปี 2558 ต้นทนุทางการเงินของบริษัทฯ ได้แก่ ดอกเบีย้เงินกู้ ยืมระยะสัน้และดอกเบีย้เงิน
กู้ ยืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน เพ่ือใช้ส าหรับการก่อสร้างอาคารโรงงานและซือ้เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ส าหรับการขยายการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer ดอกเบีย้จากการหุ้น
แปลงสภาพและต้นทนุทางการเงินอื่นๆจ านวนทัง้สิน้ 40.6 ล้านบาท ซึง่ต้นทนุทางการเงิน
บางสว่นได้ถกูบนัทกึเป็นต้นทนุของทรัพย์สินระหวา่งก่อสร้าง จ านวน 17.6 ล้านบาท  
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 ต้นทนุทางการเงินส าหรับงวด 9 เดือนปี 2559 ได้แก่ คา่ธรรมเนียมธนาคาร ดอกเบีย้เงินกู้ ยืมระยะ
ยาวกบัสถาบนัการเงิน ส าหรับการซือ้เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ส าหรับการขยายการผลิตแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer ดอกเบีย้จากหุ้นกู้แปลงสภาพและต้นทนุทางการเงินอื่นๆ มี
จ านวนทัง้สิน้ 19.30 ล้านบาท ซึง่เพ่ิมสงูขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2558 จ านวน 4.26 ล้านบาท 
เน่ืองจากดอกเบีย้ในปี 2558 บางสว่นมีการบนัทกึบญัชีไปเป็นต้นทนุเคร่ืองจกัรผลิตวงจรไฟฟ้า
ประเภท Multi-layer ท่ีอยู่ระหวา่งติดตัง้ 

 ขาดทนุสทุธิ  

 แม้วา่ยอดขายในปี 2558 จะเพ่ิมสงูขึน้กวา่ปี 2557 แตจ่ากสาเหตท่ีุสดัสว่นต้นทนุขายท่ีเพ่ิมสงูขึน้ 
เน่ืองจากการเตรียมความพร้อมส าหรับการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer ตลอด 
จนการแข่งขนัทางด้านราคาของผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า ท าให้บริษัทฯ มีผลประกอบการ
ขาดทนุ 

 ทัง้นีใ้นงวด 9 เดือนปี 2559 ยอดขายยงัคงเพ่ิมสงูขึน้ แตใ่นสว่นของการผลิต Single-sided PCB 
ท่ีมีสดัสว่นรายได้ และการผลิตลดลง จากแนวโน้มความต้องการ และการแข่งขนัด้านราคาท่ี
สงูขึน้ ท าให้บริษัทฯ มีผลขาดทนุในธุรกิจสว่นนี ้และในสว่นของ Multi-layer ท่ีเพ่ิงเร่ิมผลิตมีลกูค้า
ยงัไมม่ากพอ มีก าลงัการผลิตสว่นเกิน และต้องตดัจ่ายคา่ใช้จ่ายการผลิตต ่ากวา่ก าลงัปกติ สง่ผล
ให้บริษัทยงัคงมีผลการด าเนินท่ีขาดทนุ 

 อตัราสว่นทางการเงิน  

 ปี 2558 มีอตัราก าไรขัน้ต้นมีอตัราติดลบท่ีร้อยละ 3.36 เน่ืองจากยอดขายของบริษัทฯ มีไมเ่พียง
พอท่ีจะครอบคลมุต้นทนุการผลิตคงท่ี เช่น คา่เสื่อมราคาเคร่ืองจกัร คา่แรงงาน และหลงัจาก
พิจารณาอตัราก าไรจากการด าเนินงาน ก็ยงัคงเป็นตวัเลขติดลบอยู่ร้อยละ 4.38 และร้อยละ 
12.22 เน่ืองจากบริษัทฯ มีภาระต้นทนุทางการเงินจากการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินและการ
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เพ่ือการลงทนุขยายการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer และ
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นมีผลติดลบอยู่ร้อยละ 4.60 และร้อยละ 14.09 ในปี 2557 และปี 2558 
ตามล าดบั 

 ในงวด 9 เดือนปี 2559 มีอตัราก าไรขัน้ต้นอยู่ท่ีร้อยละ 0.96 เพ่ิมสงูขึน้กวา่ช่วงเวลาเดียวกนัของปี 
2558 ท่ีมีผลขาดทนุขัน้ต้นอยู่ท่ีร้อยละ 0.81 ในขณะท่ีอตัราก าไรจากการด าเนินงานยงัคงติดลบ
อยู่ร้อยละ 6.57 ใกล้เคียงจากงวดเดียวกนัของปี 2558 ท่ีติดลบร้อยละ 6.52 ทัง้นี ้เน่ืองจากในปีนี ้
บริษัทฯเร่ิมมีรายได้จากการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer เพ่ิมเข้ามา  ในขณะท่ี
สดัสว่นดอกเบีย้จ่ายท่ีลดลงจากภาระหนีท้างการเงินท่ีลดต ่าลง  ตามงวดก าหนดช าระคืน อตัรา
ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นจงึมีผลติดลบอยู่ร้อยละ 15.44 สงูขึน้จากงวดเดียวกนัของปี  2558 ท่ีอยู่ท่ี
อตัราติดลบร้อยละ 9.11  
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3. ฐานะทางการเงนิ 

3.1 สินทรัพย์ 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  

 ในปี 2558 บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากบั 163.46 ล้านบาทเพ่ิมขึน้จากปี 
2557 จ านวน 40.32 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 32.74 เน่ืองจากบริษัทฯ มีการคงเงินทนุ
หมนุเวียนเพ่ือการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 ในไตรมาส 3/2559 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินทนุหมนุเวียนเพ่ือการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เป็น
จ านวน 167.68 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2559 เลก็น้อยจ านวน 4.22 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ
2.58 สว่นใหญ่มาจากเงินฝากธนาคารที่เพ่ิมขึน้ 

เงนิลงทุนระยะสัน้  

 ในปี 2558 บริษัทฯ มีเงินลงทนุระยะสัน้เท่ากบั 0.95 ล้านบาทลดลงจากปี 2557 จ านวน 550 ล้าน
บาทหรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 99.86 เน่ืองจากบริษัทฯได้น าเงินสดท่ีได้จากการออกหุ้นกู้แปลง
สภาพฝากไว้กบัสถาบนัการเงินตัง้แตปี่ 2557 จ่ายช าระคา่เคร่ืองจกัร ตลอดจนสาธารณปูโภค
ตา่งๆ ส าหรับการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer เช่น ระบบน า้เพ่ือใช้ใน
กระบวนการผลิต ระบบแสงสวา่ง ระบบอดัอากาศ ระบบท าความเย็น ห้องปลอดฝุ่ น และระบบ
ไฟฟ้าส าหรับเคร่ืองจกัร เป็นต้น   

 ในไตรมาส 3/2559 บริษัทฯน าเงินสดไปใช้ในการช าระคา่เคร่ืองจกัรส าหรับการผลิตแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer PCB งวดสดุท้ายหลงัจากท่ีติดตัง้และเร่ิมผลิต ท าให้ไมม่ีเงินลงทนุ
ระยะสัน้คงเหลือ ณ วนัสิน้งวด 

ลูกหนีก้ารค้า 

 ในปี 2558 บริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้าจ านวน 326.77 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2557 จ านวน 101.66 
ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 45.16 เน่ืองจากปัจจบุนับริษัทฯ มียอดขายไปยงัตา่งประเทศกวา่ 
ร้อยละ 57 ซึง่โดยสว่นใหญ่เป็นลกูค้าท่ีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และมีระยะเวลาขนสง่ยาวนาน
กวา่การจ าหน่ายในประเทศหรือในประเทศแถบเอเชีย ดงันัน้ ระยะเวลาช าระเงินจ าเป็นต้องรวม
ระยะเวลาขนสง่ด้วย จงึท าให้บริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 45 ของยอดลกูหนีก้ารค้าในปี 
2557 และมีระยะเวลาในการได้รับช าระเงิน 93 วนั เพ่ิมขึน้จากปี 2557 ท่ีมีระยะเวลาการได้รับ
ช าระเงินท่ี 78 วนั 

 ในไตรมาสที่ 3/2559 บริษัทฯ มียอดขายท่ีเพ่ิมขึน้ และมีสินค้าเพ่ิมขึน้จากการผลิตแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer ท่ีเร่ิมจ าหน่ายตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2559 ท่ีผ่านมา จงึท าให้ 
บริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้ 25.95 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 7.94 ของยอด
ลกูหนีก้ารค้า ณ สิน้ปี 2558 และมีระยะเวลาในการได้รับช าระเงิน 79.84 วนั ใกล้เคียง ณ สิน้ปี 
2558 ท่ีมีระยะเวลาการได้รับช าระเงินท่ี 79.97 วนั 
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ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน  

 ในปี 2558 บริษัทฯ มีภาษีมลูคา่เพ่ิมรอเรียกคืนจ านวน 69.58 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2557 
จ านวน 12.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.49 เน่ืองจากบริษัทฯ มียอดคงเหลือของ
ภาษีมลูคา่เพ่ิมสะสมอยู่เป็นจ านวน 69 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้ด าเนินการขอเรียกคืนจาก
กรมสรรพากรแล้ว ซึง่อยู่ในระหวา่งการพิจารณาของกรมสรรพกร และคาดวา่กรมสรรพากรจะ
สามารถพิจารณาแล้วเสร็จในปี 2559 

 ในไตรมาส 3/2559 เน่ืองจากบริษัทฯ มียอดคงเหลือของภาษีมลูคา่เพ่ิมสะสมอยู่เป็นจ านวน 7.39 
ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิน้ปี 2558 จ านวน 62.17 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ขอเรียกคืนจาก
กรมสรรพากร 

สินค้าคงเหลือ  

 ในปี 2558 บริษัทฯมีสินค้าคงเหลือจ านวน 340.05 ล้านบาท เพ่ิมขึน้เป็นจ านวน 67.81 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 24.91 เน่ืองจากบริษัทฯ ได้รับค าสัง่ซือ้มากขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 จงึ
จ าเป็นต้องมีสินค้าคงเหลือเพ่ิมขึน้ สินค้าคงเหลือสว่นใหญ่ ได้แก่วตัถดุิบ วสัดโุรงงาน และสินค้า
ส าเร็จรูปท่ีผลิตซึง่เตรียมจดัสง่ให้กบัลกูค้าในตอนต้นปี 2559 โดยมีจ านวนเป็นอตัราสว่นร้อยละ 
41 และ 27 ของปริมาณสินค้าคงเหลือทัง้หมดตามล าดบั และมีงานระหวา่งผลิตอยู่ร้อยละ 27 
นอกจากนีย้งัมีสินค้าระหวา่งทางอยู่ร้อยละ 5  

 ในไตรมาส 3/2559 สินค้าคงเหลือจ านวน 525.95 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จ านวน 185.90 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 54.67  สว่นใหญ่ได้แก่ สินค้าส าเร็จรูป, งานระหวา่งท าและวตัถดุิบ 
เน่ืองจากบริษัทฯ จ าเป็นต้องสต๊อควตัถดุิบไว้ เพ่ือเตรียมการผลิตส าหรับค าสัง่ซือ้ท่ีจะต้องสง่มอบ
สินค้าให้กบัลกูค้าในต้นไตรมาสถดัไป สินค้าคงเหลือสว่นใหญ่ได้แก่ สินค้าส าเร็จรูปท่ีผลิตซึง่
เตรียมจดัสง่ให้กบัลกูค้าในตอนต้นไตรมาสที่ 4/2559 วตัถดุิบ+วสัดโุรงงาน และ สินค้าระหวา่ง
ผลิต โดยมีจ านวนเป็นอตัราสว่นร้อยละ 38, 36 และ 26 ของปริมาณสินค้าคงเหลือทัง้หมด
ตามล าดบั นอกจากนีย้งัมีสินค้าระหวา่งทางอยู่ร้อยละ 4 และมีคา่เผ่ือราคาสินค้าลดลงเพ่ิมขึน้จาก
สิน้ปี 2558 จ านวน 6.8 ล้านบาท ซึง่คา่เผ่ือราคาสินค้าลดลงนีจ้ะเป็นคา่เผ่ือฯ ของสินค้าส าเร็จรูป 
เน่ืองจากมีโอกาสที่ราคาขายของสินค้าส าเร็จรูปจะลดลงจากการแข่งขนัด้านราคาในตลาด 

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  

 ในปี 2558 บริษัทฯ มีท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์จ านวน 1,165.30 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2557 
จ านวน 267.28 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 29.76 ส าหรับการขยายการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า
ประเภท Multi-layer ซึง่ระหวา่งปี 2558 บริษัทฯ ได้ท าการติดตัง้และอยู่ในระหวา่งการทดลอง
เคร่ืองจกัร  

 ในไตรมาสที่ 3/2559 มีท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์จ านวน 1,149.64 ล้านบาท ลดลงโดยประมาณ 
15.66 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ มีการซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เพ่ือใช้ในการผลิตเพ่ิมขึน้ เพียง
เลก็น้อย เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ สิน้ปี 2558 



 

67 
 

ภาระผกูพนัในอนาคต จากการทีบ่รษิทัฯ ถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ี ฉบบัที ่ 19 
เรือ่งผลประโยชน์พนกังาน ท าใหบ้รษิทัฯ มภีาระผกูพนักบัผลประโยชน์พนกังาน โดย ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และวนัที ่30 กนัยายน 2559 บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัของโครงการ
ผลประโยชน์พนกังานเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 12.791 ลา้นบาท และ 13.334 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 

  
 

 3.2 สภาพคล่อง  

ในปี 2558 ทีผ่่านมา จากงบกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ จะพบว่ามกีระแสเงนิสดสุทธเิพิม่ขึน้จ านวน 40.301 
ลา้นบาท และเงนิสดคงเหลอืสุทธปิลายงวดคงเหลอืเท่ากบั 163.459 ลา้นบาท โดยกระแสเงนิสดสุทธทิีเ่พิม่
ขึน้มาจากเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมลงทนุ โดยม ีรายละเอยีดของกระแสเงนิสดแต่ละกจิกรรม มดีงันี้ 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
เงนิสดสุทธใิชไ้ปจากกจิกรรมด าเนินงาน 259.938 
เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมลงทุน 372.451 
เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ 72.212 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เพิม่ขึน้สุทธ ิ 40.301 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 123.138 
ผลกระทบจากการถอืเงนิตราต่างประเทศ 0.020 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 163.459 
 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงานลดลงประมาณ 260 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกดิจากผลขาดทุนจากการ
ด าเนินงานจ านวน 157 ลา้นบาท และการเพิม่ขึน้ของลกูหนี้การคา้และสนิคา้คงเหลอื  
ในส่วนของเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมลงทุนมาจากการถอนเงนิฝาก(เงนิลงทุนระยะสัน้) จ านวนเงนิ 550 
ลา้นบาท ซึง่เงนิดงักล่าวเป็นเงนิทีไ่ดร้บัจากการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ  และบรษิทัฯ ไดซ้ือ้เครือ่งจกัร
ส าหรบัการผลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer จ านวน 185 ลา้นบาท ส่วนเงนิสดจากกจิกรรม
จดัหาเงนิ บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิกูร้ะยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจ านวน 225 ลา้นบาท นอกจากนี้ใน
ระหว่างปี ไดช้ าระหนี้เงนิกูค้นืสถาบนัการเงนิ จ านวน 234 ลา้นบาท รวมทัง้ไดม้กีารจา่ยช าระดอกเบีย้ และ
จา่ยเงนิปนัผล จ านวน 32 ลา้นบาท และ 25 ลา้นบาท ตามล าดบั 
ส าหรบัในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2560 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธเิพิม่ขึน้จ านวน 4.413 ลา้นบาท และเงนิ
สดคงเหลอืสุทธปิลายงวดคงเหลอืเท่ากบั 167.679 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 88.157 
เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน 110.149 
เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 26.405 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เพิม่ขึน้สุทธ ิ 4.413 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 163.459 
ผลกระทบจากการถอืเงนิตราต่างประเทศ 0.193 
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 หน่วย : ลา้นบาท 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 167.679 
 

ทัง้นี้ กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงานเพิม่ขึน้จ านวน 88 ลา้นบาท ส่วนหนึ่งมาจากการเพิม่ขึน้ของ
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น ในขณะทีบ่รษิทัฯ ยงัคงมผีลขาดทุนจากการด าเนินงานเป็นจ านวน 98 ลา้นบาท 
ส าหรบัเงนิสดสุทธใิชไ้ปจากกจิกรรมลงทุน โดยส่วนใหญ่เป็นการซือ้เครือ่งจกัรและอุปกรณ์เพื่อการผลติ
เพิม่ขึน้ จ านวน 112 ลา้นบาท ส่วนเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิได ้บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิกูร้ะยะสัน้จากสถาบนั
การเงนิจ านวน 146 ลา้นบาท พรอ้มกนัน้ี บรษิทั ไดช้ าระหนี้เงนิกูค้นืสถาบนัการเงนิ จ านวน 102 ลา้นบาท 
และจา่ยช าระดอกเบีย้ 18 ลา้นบาท  
 

3.3 รายจ่ายลงทุน  
ในปี 2558 บรษิทัฯ มกีารลงทุนในเครือ่งจกัรใหมเ่พื่อขยายการผลติส าหรบัแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าประเภท 
Multi-layer มกีารตดิตัง้เครือ่งจกัรและสิง่อ านวยความสะดวก (Facilities) เช่น หอ้ง clean room พืน้ทีเ่คลอืบ 
epoxy resin ระบบอดัอากาศ ระบบความเยน็ ระบบน ้าบรสิุทธิ ์(ใชใ้นกระบวนการผลติบางกระบวนการ) ซึง่
เป็นเงนิลงทุนจ านวนทัง้สิน้ 356 ลา้นบาท  
ส าหรบัในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2559  บรษิทัฯ มกีารลงทุนในเครือ่งจกัรและอุปกรณ์การผลติเพื่อเสรมิ
เครือ่งจกัรหลกัเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้  112 ลา้นบาท 

 

3.4 แหล่งท่ีมาของเงินทุน  
ในปี 2557 บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 เมือ่วนัที ่15 กรกฎาคม 2557 เพื่อ
ขออนุมตัจิากทีป่ระชุมส าหรบัการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ จ านวนทัง้สิน้ 6,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท 
เป็นเงนิจ านวนทัง้สิน้ 600 ลา้นบาท โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการขยายการลงทุนเพื่อการผลติแผ่นพมิพ์
วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดข้อกูย้มืเงนิกูร้ะยะยาวกบัสถาบนัการเงนิส าหรบัการ
ก่อสรา้งอาคารโรงงานเพื่อรองรบัการแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าดงักล่าวเป็นเงนิจ านวนทัง้สิน้ 93 ลา้นบาท ซึง่เงนิ
ทัง้สองจ านวนน้ี บรษิทัฯ น าไปใชช้ าระค่าก่อสรา้งอาคารโรงงานแห่งใหม ่ ค่าเครือ่งจกัรเพื่อการผลติแผ่น
พมิพว์งจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer และเป็นเงนิทุนหมนุเวยีนบางส่วน 

ส าหรบัในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2559  บรษิทัไดร้บัวงเงนิกูย้มิเพิม่เตมิจากสถาบนัการเงนิ เป็นเงนิกูย้มืระยะ
สัน้ (4 เดอืน) วงเงนิ 70 ลา้นบาท ซึง่ไดท้ยอยเบกิใชว้งเงนิดงักล่าว 

3.5 หนีส้ิน 

 บริษัทฯมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ในปี 2558 จ านวน 980 ล้านบาท โดยลดลงจากปี 2557 เปรียบเทียบเท่ากบั 
33.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.30 เน่ืองจากการลดลงของเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (Trust 
Receipt) จ านวน 64 ล้านบาท และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัจ านวน 156 ล้านบาท ของบริษัท 
ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีหนีส้ินอื่นๆ เพ่ิมขึน้ ดงัตอ่ไปนี  ้

- เจ้าหนีก้ารค้า  จ านวน 95 ล้านบาท 
- เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี จ านวน 93 ล้านบาท 
- เจ้าหนีอ้ื่นๆ จ านวน 17 ล้านบาท 
- เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถงึก าหนดช าระมากกวา่ 1 ปี จ านวน 20 ล้านบาท 
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- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน จ านวน 9 ล้านบาท 

บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 อยู่เป็นจ านวน 1,211.20 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2558 
จ านวน 230.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.55 โดยหนีส้ินรวมท่ีเพ่ิมขึน้นีส้าเหตหุลกัเกิดจากการเพ่ิมขึน้ของ
เจ้าหนีก้ารค้าเป็นจ านวน 172.10 ล้านบาท เน่ืองจากการสัง่ซือ้วตัถดุิบเพ่ิมขึน้เพ่ือเตรียมผลิตจดัสง่ส าหรับไตรมาส 4 
ซึง่สอดคล้องกบัจ านวนสินค้างคงเหลือท่ีเพ่ิมสงูขึน้  ในขณะท่ีเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง 34.83 
ล้านบาท ซึง่เป็นไปตามงวดการผ่อนช าระปกติ 

3.6 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จ านวน 1,117 ล้านบาท โดยในปีดงักลา่วมีการ
จ่ายเงินปันผลในเดือนพฤษภาคม 2558 เป็นจ านวน 24.7 ล้านบาท ผลขาดทนุสทุธิเป็นจ านวน 161.3 ล้านบาท (รวม
รายการก าไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน)  
และการบนัทกึสิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ เป็นจ านวน 12.3 ล้านบาท ในปี 2558 บริษัทฯยงัคงมีอตัราสว่นหนีส้ิน
ตอ่ทนุ 0.88 เท่า ซึง่อยู่ในอตัราเฉลี่ยของอตุสาหกรรมชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์  

สิน้ไตรมาส 3/2559 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,019.12 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 2558 จากผลขาดทนุในงวด 9 
เดือน ของปี 2559 จ านวน 97.60 ล้านบาท โดยมีอตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุเพ่ิมขึน้จาก 0.88 เท่า เป็น 1.19 เท่า 
เน่ืองจากสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีลดลงจากผลขาดทนุ และภาระหนีส้ินท่ีเพ่ิมสงูขึน้โดยเฉพาะจากเจ้าหนีก้ารค้า  

3.7 งบกระแสเงนิสด 

 ในปี 2558 ท่ีผ่านมา จากงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ จะพบวา่มีกระแสเงินสดสทุธิเพ่ิมขึน้จ านวน 40.3 ล้าน
บาท และเงินสดคงเหลือสุทธิปลายงวดคงเหลือเท่ากบั 163.5 ล้านบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานลดลง
จ านวน 260 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากผลขาดทุนจากการด าเนินงานจ านวน 157 ล้านบาท และการเพ่ิมขึน้ของ
ลกูหนีก้ารค้าและสินค้าคงเหลือ ในส่วนของเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนเป็นการถอนเงินฝากท่ีได้รับจากการ
เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จ านวนเงิน 550 ล้านบาทจากเป็นเงินลงทนุระยะสัน้ และการซือ้เคร่ืองจกัรส าหรับการผลิต
แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer จ านวน 185 ล้านบาท ส่วนเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินได้เงินกู้ ระยะสัน้
และระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 225 ล้านบาท  

ส าหรับงวดสิน้สดุ ณ 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯมีกระแสเงินสดสทุธิเพ่ิมขึน้จ านวน 4.41 ล้านบาท และเงินสด
คงเหลือสทุธิปลายงวดคงเหลือเท่ากบั 167.68 ล้านบาท ทัง้นี ้กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานเพ่ิมขึน้จ านวน 88 
ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้า 175 ล้านบาท และการเพ่ิมขึน้ของสินค้าคงเหลือ 193 ล้าน
บาท ในสว่นของเงินสดสทุธิท่ีใช้ไปกบักิจกรรมลงทนุเป็นจ านวนเงิน 112 ล้านบาท เป็นการซือ้อปุกรณ์เพ่ือการผลิต
เพ่ิมขึน้ สว่นเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินได้แก่การจ่ายช าระคืนดอกเบีย้เงินกู้ระยะยาว และหุ้นกู้แปลงสภาพจ านวน 
18 ล้านบาท  
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ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงนิของบริษัทในอนาคต รวมถงึทศิทางการ
ด าเนินธุรกจิของบริษัทในอนาคต 

 ปัจจบุนั ความต้องการใช้แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าภายในประเทศยงัคงลดลงอย่างตอ่เน่ือง จากภาวะเศรษฐกิจของ
โลกและภายในประเทศ ปริมาณความต้องการสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเลคโทรนิคส์ลดลง นวตักรรมใหม่ๆ  ส าหรับ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเลคโทรนิคส์ยงัไมเ่กิดขึน้ จงึยงัไมส่ามารถท่ีจะสร้างความต้องการของผู้บริโภคได้  

เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถเติบโตและด าเนินธุรกิจอยู่ได้ การลงทนุในการผลิตผลิตภณัฑ์ใหมจ่งึเป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ 
เน่ืองจากแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ Single-sided, Double-sided Non Through Hole, Double-sided Silver Paste 
Through Hole และ Double-sided Copper Paste Through Hole ซึง่ในอดีตสามารถตอบโจทย์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเลค
โทรนิคส์ได้ แตปั่จจบุนัเทคโนโลย่ีเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมาก ความต้องการสินค้าอิเลคโทรนิคส์ต้องมีขนาดเลก็ 
แตม่ีประสิทธิภาพในการท างานได้หลายด้าน ดงันัน้ แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Double-sided Plate Through 
Hole และ แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ Multi-layer อย่างน้อย 4 ชัน้ขึน้ไป จงึเป็นอนาคตท่ียงัสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคท่ีต้องการเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเลคโทรนิคส์ท่ีมีเทคโนโลย่ีใหม่ๆ  ซึง่สินค้าเหลา่นีผู้้ผลิตมกัจะอยู่ใน
ตา่งประเทศ เช่น ตรุกี โปแลนด์ เยอรมนันี สเปน สหรัฐอเมริกา เป็นต้น  

จากการลงทนุในการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ Double-sided Plate Through Hole ในปี 2556 และการขยาย
การลงทนุเม่ือต้นปี 2559 ไปยงัแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer ท่ีใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีสงูขึน้ จงึเป็น
อนาคตของธุรกิจท่ียงัคงมีอนาคตสดใส ปริมาณความต้องการแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าทัง้ 2 ประเภทนีเ้พ่ิมสงูขึน้อย่าง
ตอ่เน่ือง จะดไูด้จากค าสัง่ซือ้แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าทัง้ 2 ประเภทนีข้องบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั (เป็น
บริษัทผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าทกุประเภทท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ในประเทศไต้หวนั) ท่ีมีเป็นจ านวนมาก ซึง่ปัจจบุนั 
บริษัท ชินพนูฯ (ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ)  ไมส่ามารถผลิตได้ทนัตามความต้องการของลกูค้า จงึพิจารณาขยาย
การลงทนุเพ่ิมในบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการขยายการลงทนุไปยงัการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าทัง้ 2 ประเภท
นี ้(โดยเฉพาะอย่างย่ิง แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ Multi-layer) จ าเป็นต้องใช้เงินลงทนุเป็นจ านวนมาก แตก่ารระดมทนุ
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยคงเป็นไปได้ยาก เน่ืองจากบริษัทฯ ยงัมีผลประกอบการขาดทนุอยู่ ดงันัน้ เพ่ือให้
บริษัทฯ สามารถเติบโตตอ่ไปในอนาคต บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั ผู้ซึง่มองเห็นศกัยภาพของบริษัทฯ จงึเข้าซือ้
หุ้นจากกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่อีกรายของบริษัทฯ คือกลุม่เริงพิทยา เพ่ือให้บริษัท ชินพนูฯ สามารถเพ่ิมทนุเพ่ือขยายก าลงั
การผลิตของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าทัง้ 2 ประเภทได้ในระยะเวลาอนัสัน้ ซึง่ในสิน้ไตรมาสที่ 3/2559 บริษัท ชินพนูฯ ถือ
ครองหุ้นสามญัของบริษัทฯ อยู่เป็นจ านวน ร้อยละ 89.73 และมีการท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญัจากผู้ ถือหุ้นรายย่อย ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยท่ีบริษัท ชินพนูฯ มีความตัง้ใจท่ี
จะใช้บริษัทฯ เป็นฐานส าคญัในการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าทัง้ 2 ประเภท เน่ืองจากประเทศไทยยงัมีข้อได้เปรียบใน
ด้านต้นทนุคา่แรงงานท่ีถกูกวา่ในหลายประเทศ ถงึแม้วา่ปัจจบุนั ประเทศไทยยงัคงประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน 
แตก่ารที่บริษัทฯ เร่ิมพิจารณาการใช้แรงงานตา่งชาติท่ีเข้ามาท างานอย่างถกูต้องตามกฎหมาย ก็ยงัคงท าให้ประเทศ
ไทยเป็นประเทศท่ีน่าลงทนุอยู่ 

จากการท่ีบริษัท ชินพนูฯ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ บริษัท ชินพนูฯ จะเป็นผู้ก าหนดนโยบายการด าเนินงาน
ตา่งๆ ในอนาคตของบริษัทฯ ซึง่เช่ือมัน่ได้วา่นโยบายการบริหารงานหลกัยงัคงไมเ่ปลี่ยนแปลง แตอ่าจจะมีการปรับปรุง
ผงัองค์กร เพ่ือให้เกิดความคลอ่งตวัในการด าเนินงานและมีประสิทธิภาพมากขึน้และมีแผนท่ีจะเพิกถอนหลกัทรัพย์
ของบริษัทฯ เน่ืองจากไมม่ีความจ าเป็นในการระดมทนุผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเพ่ือลดต้นทนุ
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คา่ใช้จ่ายและคา่ธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องกบัการด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ นอกจากนี ้ ยงั
เป็นการลดภาระ หน้าท่ีของบริษัทในการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องอีกด้วย 

 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2559 เพ่ือเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯใน
วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2560 ในการขอมติเพ่ืออนมุตัิการเพิกถอนหลกัทรัพย์ของกิจการตอ่ไป ทัง้นี ้ ซึง่หากท่ีประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นในวนัดงักลา่วมีมติอนมุตัิ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจะพิจารณาการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯออกจาก
การเป็นบริษัทหลกัทรัพย์ตอ่ไปภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีบริษัทฯได้ย่ืนค าขอเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรอง
วา่ ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมท่ าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั 
นอกจากนี ้ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี ได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย
แล้ว 

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพ่ือให้แน่ใจวา่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็นสาระส าคญัทัง้
ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว  

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และบริษัทได้
แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถงึข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคมุ
ภายใน รวมทัง้การกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

 ในการนี ้ เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมายให้ นายเฉิน จงุ คนุ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ 
นายเฉิน จงุ คนุ ก ากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายวิพรรธ์ เริงพิทยา ประธานกรรมการ ....................................................... 

2. นายเฉิน จงุ คนุ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ ....................................................... 

   

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

ผู้รับมอบอ านาจ   

นายเฉิน จงุ คนุ 

 

กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

 

....................................................... 
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เอกสารแนบ 

รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

ชื่อ ดร. วิพรรธ์ เริงพิทยา 

อายุ 78 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท ประธานกรรมการ (กรรมการซึง่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท) 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

วุฒกิารศึกษา ปริญญาเอก ด้านวิศวกรรม Imperial College of Science and Technology 
University of London  U.K. 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Directors Accreditation Program (DAP)  

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 27 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบัน o บริษัทจดทะเบียนอื่น 

- ไมม่ ี

o กิจการอื่น (ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 

- 1  แห่ง 

o การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัท 

-ไมม่ี - 

ประสบการณ์ - ประธานสภาท่ีปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (2546) 

- คณะกรรมการสภาท่ีปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (2541-2546) 

- อนกุรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (2536-2538) 

- ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงการคลงั (2534-2535) 

- กรรมการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (2530-2531) 

- ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงวิทยาศาสตร์ (2527-2528) 

การเข้าประชุม มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 4 ครัง้ 

การถือหุ้นในบริษัท -ไมม่ี- 

การถือหุ้นของคู่สมรส -ไมม่ี- 
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ชื่อ ดร. อดลุ อมตวิวฒัน์ 

อายุ 78 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

วุฒกิารศึกษา ปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมเคมี 
University of London  U.K. 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Directors Accreditation Program (DAP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 19 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบัน o บริษัทจดทะเบียนอื่น 

- 1  แห่ง 

- กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ไทยโอพีพี จ ากดั (มหาชน) 

o กิจการอื่น (ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 

- 3 แห่ง 

- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แหลมฉบงั อินเตอร์เนชัน่แนลคนัทรีคลบั 

- ประธานกรรมการ บริษัท เทอริเนกซ์สยาม จ ากดั 

- กรรมการ บริษัท ไทยทาโลว์ แอนด์ ออยล์ จ ากดั 

o การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัท 

 -ไมม่-ี 

ประสบการณ์ - ประธานบริหาร 
บริษัท เบอร์ลี่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 

- รองประธานบริหาร 
บริษัท เบอร์ลี่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 

การเข้าประชุม มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 4 ครัง้ 

มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 3 ครัง้ 

การถือหุ้นในบริษัท 200,000 หุ้น (คิดเป็นสดัสว่น 0.08%) 
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ชื่อ Mr. Vincent Huang 

อายุ 71 ปี 

สัญชาต ิ ไต้หวนั 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ (กรรมการซึง่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท) 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

วุฒกิารศึกษา ปริญญาตรี ด้านวรรณกรรมองักฤษ 
National Cheng Kung University, Taiwan 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Securities & Futures, Laws, Responsibility and the duty for Director, 
Securities & Futures Institute, Taiwan 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 27 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบัน o บริษัทจดทะเบียนอื่น 

- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั  
(เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศไต้หวนั) 

o กิจการอื่น (ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 

- กรรมการ 
VENT-TON International Corp. 

- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
Chin Poon (Chang-Su) Electronics Co., Ltd. 

o การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัท 

- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั  

เน่ืองจากบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั เป็นบริษัทท่ีแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า
มากวา่ 40 ปีในประเทศไต้หวนั ซึง่เป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลย่ีการผลิตท่ี
ส าคญัๆ ให้กบับริษัท ตลอดจนความช่วยเหลือในด้านตา่งๆ   

ประสบการณ์ - ผู้จดัการฝ่ายขายและการตลาด 
บริษัท ไทฟง เซอร์กิต จ ากดั แห่งประเทศไต้หวนั  

การเข้าประชุม มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 3 ครัง้ 

การถือหุ้นในบริษัท -ไมม่ี- 



 

76 
 

 

ชื่อ Mr. Lin Pi Chi 

อายุ 69 ปี 

สัญชาต ิ ไต้หวนั 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ (กรรมการซึง่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท) 

วุฒกิารศึกษา มธัยมศกึษา 
National Tao-Yuan Agricultural & Industrial Vocational High School 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Securities & Futures, Laws, Responsibility and the duty for Director, 
Securities & Futures Institute, Taiwan 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 12 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบัน o บริษัทจดทะเบียนอื่น 

- 2 แห่ง 

- กรรมการ บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั  

- กรรมการ บริษัท ยนิูพลสั อิเลคทรอนิคส์ จ ากดั 

(ทัง้ 2 แห่งนี ้เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศไต้หวนั) 

o กิจการอื่น (ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 

- 2 แห่ง 

- กรรมการ Hiller Aircraft Corporation, USA 

- กรรมการ Chin Poon (Chang-Su) Electronics Co., Ltd. China 

o การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัท 

- กรรมการ บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั 

ประสบการณ์ - ผู้จดัการฝ่ายซอ่มบ ารุงและวิศวกรรม 
บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั ซึง่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถใน
อตุสาหกรรมการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ามากวา่ 35 ปีโดยเฉพาะอย่างย่ิง
ทางด้านวิศวกรรม และเคร่ืองจกัรกลที่ใช้ในการผลิต 

การเข้าประชุม มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 2 ครัง้ 

การถือหุ้นในบริษัท -ไมม่ี- 
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ชื่อ Mr. Fred Shiau 

อายุ 65 ปี 

สัญชาต ิ ไต้หวนั 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ (กรรมการซึง่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท) 

วุฒกิารศึกษา ปริญญาตรี สาขา Nuclear Engineering National Tsing-Hua University, 
Taiwan 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Securities & Futures, Laws, Responsibility and the duty for Director, 
Securities & Futures Institute, Taiwan 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 27 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบัน o บริษัทจดทะเบียนอื่น 

- กรรมการ 
บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั (เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ของประเทศไต้หวนั) 

o กิจการอื่น (ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 

- 1  แห่ง 

- ประธาน Hiller Aircraft (USA) Co., Ltd., USA  

o การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัท 

- กรรมการ บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั 

ประสบการณ์ -  2539-2541 กรรมการผู้จดัการ Hiller Aircraft (Thailand) Co., Ltd. 

-  2532-2538 กรรมการผู้จดัการ บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 

-  2529-2532 กรรมการผู้จดัการ Pyramid Enterprise Co., Ltd., Taiwan 

การเข้าประชุม -  มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 1 ครัง้ 

การถือหุ้นในบริษัท -ไมม่ี- 
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ชื่อ นายออ่ง ทนุ 

อายุ 56 ปี 

สัญชาต ิ องักฤษ 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

วุฒกิารศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมจกัรกล, Imperial College, University of  London, 
England. 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Directors Accrediation Program (DAP)  

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 15 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบัน o บริษัทจดทะเบียนอื่น 

- 1 แห่ง 

- กรรมการบริษัท น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

o กิจการอื่น (ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 

- 6  แห่ง 

- กรรมการ Thai Strategic Partners II LP. 

- กรรมการ Thai Strategic Capital Management Co.,Ltd. 

- กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากดั  

- กรรมการ GHP Arbitrium Far East 

- กรรมการ Imperial Technology Management Services Ltd. 

- กรรมการ Thai Private Equity & Venture Capital Assoc. 

o การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัท 

-ไมม่-ี 

ประสบการณ์ - 2541-ปัจจบุนั : Executive Chairman &  Founder : Thai Strategic                             
Holdings Ltd. 

-   2539-2541 : Chief Executive & Founder : Seamico Securities Plc 

-   2525–2528 : Corporate Finance executive : Kleinwort Benson 

การเข้าประชุม -  มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 4 ครัง้ 

-  มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  3 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 3 ครัง้  

การถือหุ้นในบริษัท -ไมม่ี- 
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ชื่อ นายสรุพล ปลืม้อารมย์ 

อายุ 60 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

วุฒกิารศึกษา ปริญญาโท สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Directors Accreditation Program (DAP) 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 8 ปี 7 เดือน  

ต าแหน่งปัจจุบัน o บริษัทจดทะเบียนอื่น 

- ไมม่ ี

o กิจการอื่น (ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 

- 5  แห่ง 

- Managing Director / Professional Alliance Group Limited 

- Managing Director / Professional Alliance Legal Advisory 
Limited 

- Chairman / Professional Alliance Management Limited 

- Chairman / Professional Alliance Advisory Limited 

- บริษัท แมก่ลองการเกษตร จ ากดั 
Mae Klong Agriculture Co., Ltd.      

o การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัท 

-ไมม่-ี 

ประสบการณ์ - Managing Director 
Professional Alliance Legal Advisory Ltd. 

- Managing Director 
Crown Development Co., Ltd. 

- ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายและภาษีอากร 
Vice President, Legal & Tax Division 
บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 
Berli Jucker Public Co. Ltd. 

การเข้าประชุม - มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 4 ครัง้ 

- มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  3 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 3 ครัง้  

การถือหุ้นในบริษัท -ไมม่ี- 
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ชื่อ นายเฉิน จงุ คนุ* 

อายุ 54 ปี 

สัญชาต ิ ไต้หวนั 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ (กรรมการซึง่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท) 
กรรมการผู้จดัการ 

วุฒกิารศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
National Central University, Taiwan 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ ก าลงัอยู่ในระหวา่งการหา course การฝึกอบรมการเป็นกรรมการบริษัท 
จดทะเบียนในประเทศไต้หวนั เพ่ือความเข้าใจท่ีดีกวา่ภาษาไทยหรือภาษา 
องักฤษ 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 3.5 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบัน o บริษัทจดทะเบียนอื่น 

- ไมม่ ี

o กิจการอื่น (ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ไมม่ ี

o การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัท 

- ไมม่ี  

ประสบการณ์ - ผู้จดัการโรงงาน 
บมจ. ดราโก้ พีซีบี 

- ผู้ช่วยรองประธานบริษัท 
ACP Electronics Co., Ltd 

- ผู้จดัการทัว่ไป 
บมจ. ดราโก้ พีซีบี 

- กรรมการผู้จดัการ 
บมจ. ดราโก้ พีซีบี 

การเข้าประชุม มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 4 ครัง้ 

การถือหุ้นในบริษัท 520,000หุ้น (คิดเป็นสดัสว่น 0.21%) 
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ชื่อ นายพรรษา เริงพิทยา 

อายุ 37 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ (กรรมการซึง่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท) 

วุฒกิารศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
Imperial College, London UK. 

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
Stanford University, California, USA. 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ ส ารองท่ีนัง่ส าหรับการเข้าอบรมกรรมการ DAP รุ่นท่ี 126/2016 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 2 เดือน 

ต าแหน่งปัจจุบัน o บริษัทจดทะเบียนอื่น 

- ไมม่ ี

o กิจการอื่น (ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 

- บริษัท วิปเทล จ ากดั 

- บริษัท แอสเซท แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จ ากดั 

- บริษัท แวลเลย์่ เอวิเอชัน่ จ ากดั  

o การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัท 

- ไมม่ี  

ประสบการณ์ - กรรมการผู้จดัการ  
บริษัท วิปเทล จ ากดั 

- ผุ้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ  
World Hint Ltd./Practical Group of Companies, Hong Kong  

- พนกังานฝ่ายการตลาดและขาย  
บมจ. ดราโก้ พีซีบี 

การเข้าประชุม มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 4 ครัง้ 

การถือหุ้นในบริษัท -ไมม่ี- 
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ช่ือ-สกลุ/ 
ต าแหน่ง 

 

 

อาย ุ
(ปี) 

 

 

คณุวฒุทิาง 
การศกึษา 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหวา่ง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือบริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

*นางลกัษณา 
ส าราญทวิาวลัย์ 

55 ปริญญาโท สาขาบญัชี  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ไม่มี  2535 – 
ปัจจบุนั 

ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 
และการเงิน 

 

บมจ. ดราโก้ พีซีบี 

นายชาตชิาย  

สร้อยระย้า 

54 ปริญญาโท  
สาขาการบริหารและพฒันา
ทรัพยากรมนษุย์  
สถาบนับณัฑติ 
พฒันบริหารศาสตร์ 

ไม่มี  2541 – 
ปัจจบุนั 

 

 

 

ผู้จดัการอาวโุสฝ่าย
ทรัพยากรบคุคลและ

ธุรการ 

 

บมจ. ดราโก้ พีซีบี 

 

 

 

นางจิตตมิา
เนยทอง 

47 ปริญญาโท สาขาการตลาด 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑติ 

0.0037%  2547 – 
ปัจจบุนั 

ผู้จดัการอาวโุส 
ฝ่ายการตลาด 

บมจ. ดราโก้ พีซีบี 

2541 – 
2547 

เจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายการตลาดอาวโุส 

บมจ. ดราโก้ พีซีบี 

นางฮวง เหม่ย 
หยนุ 

47 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู 
สาขาวทิยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์  

Tamsui Oxford College – 
Taiwan  

0.006% เป็นคูส่มรส
ของนายเฉินจงุ
คนุ 

2547 – 
ปัจจบุนั 

ผู้จดัการอาวโุส 
ฝ่ายจดัซือ้ 

บมจ. ดราโก้ พีซีบี 

2544 – 
2547 

ผู้ช่วยผู้จดัการ 
ฝ่ายจดัซือ้ 

ACP Electronics  
Co., Ltd. 

นายอนชุิต 
พิชญธาดา 

47 ปริญญาโท  
สาขาวศิวกรรม  
วทิยาลยัเทคโนโลย่ี 
พระจอมเกล้า  
วทิยาเขตพระนครเหนือ 

ไม่มี  2555 - 
ปัจจบุนั 

ผู้จดัการโรงงาน บมจ. ดราโก้ พีซีบี 

2551 – 

2555 

ผู้จดัการฝ่ายเทคนิค
และคณุภาพ 

บมจ. ดราโก้ พีซีบี 

 

2548 – 
2551 

ผู้จดัการ 
ฝ่ายวศิวกรรม 

บมจ. ดราโก้ พีซีบี 

2547 – 
2548 

ผู้จดัการ 
ฝ่ายผลิตภณัฑ์ 

บริษัท มิลเลเน่ียม 

อนิเทค จ ากดั 

2536 – 
2545 

วศิวกรอาวโุส บริษัท เอลเลค 
แอนด์ เอลเทค 

จ ากดั 

นายประมวล 

ถือซื่อ 

  

48 ปริญญาตรี  
สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัราชภฏั 
วไลอลงกรณ์ 

ไม่มี  2553 – 

ปัจจบุนั 

ผู้จดัการอาวโุสฝ่าย
วางแผนการผลิต 

บมจ. ดราโก้ พีซีบี 

 

2548 – 
2553 

ผู้ช่วยผู้จดัการ 
ฝ่ายผลิต 

บมจ. ดราโก้ พีซีบี 
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ช่ือ-สกลุ/ 
ต าแหน่ง 

 

 

อาย ุ
(ปี) 

 

 

คณุวฒุทิาง 
การศกึษา 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหวา่ง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือบริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

นางกานดา 

โอภาศรี 

48 ปริญญาตรี สาขาส่งเสริม
และนิเทศน์ศาสตร์เกษตร 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ไม่มี  2553 – 

ปัจจบุนั 

ผู้จดัการอาวโุส 
ฝ่ายผลิต 

บมจ. ดราโก้ พีซีบี 

 

2548 – 
2553 

ผู้ช่วยผู้จดัการ 
วางแผนการผลิต 

บมจ. ดราโก้ พีซีบี 

*  นางลกัษณา ส าราญทิวาวลัย์ด ารงต าแหนง่เลขานกุารบริษัทด้วยอีกหนึง่ต าแหนง่ 

รายละเอียดคณุสมบตัิและหน้าที่รับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท โปรดอา่นจากสว่นท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการหวัข้อที่ 8 
และหวัข้อยอ่ยที่ 8.3 


