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ค าย่อ 
 
ช่ือเตม็ ช่ือยอ่ 
บริษัท  ดราโก้ พีซีบ ีจ ากดั (มหาชน) : บริษัทฯ หรือ กิจการ หรือ DRACO 
บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั : Chin-Poon หรือ ผู้ท าค าเสนอซือ้ 
นายวิพรรธ์ เริงพิทยา  
นางพิไลจิตร เริงพิทยา  
น.ส.ชญาพร เริงพิทยา  
นายพรรษา เริงพิทยา  

: ผู้ ถือหุ้นใหญ่เดิม หรือ กลุม่เริงพิทยา 

แบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (แบบ-247-3) 
ลงวนัท่ี  11 สงิหาคม 2559 

: แบบประกาศเจตนา หรือ แบบ 247-3 

ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (แบบ247-4) ของบริษัท ดราโก้ พีซีบ ีจ ากดั (มหาชน) 
ลงวนัท่ี  18 สงิหาคม 2559 

: แบบ 247-4 หรือ ค าเสนอซือ้ 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั : ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ Discover 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) : ผู้จดัเตรียมค าเสนอซือ้ และตวัแทนในการรับ 

ซือ้หลกัทรัพย์ หรือ IVG 
บริษัท เอส.แอล. สแตนดาร์ด แอพไพรซลั จ ากดั : ผู้ประเมินทรัพย์สนิอิสระ หรือ SLS 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ : ส านกังาน ก.ล.ต. 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย : ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือ SET 
ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ : ตลาดหลกัทรัพย์ mai 
ประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น : EGM 
หุ้นกู้แปลงสภาพ : DRACO-R, หุ้นกู้แปลงสภาพ 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย : BOT 
ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนิคส จ ากดั (มหาชน)  : HANA 
บริษัท เคซีอี อเีลคโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน)  : KCE 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  : SMT 

บริษัท ทีมพรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) : TEAM 

ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ : BOI 
บตัรสง่เสริมการลงทนุ : บตัรสง่เสริมฯ 
Single-sided PCB   : S/S 

Double-sided Non Paste Through Hole PCB : D/S 

Double-sided Silver/Copper Paste Through Hole PCB : STH/CPTH 

Double-sided Plated-through-hole PCB  : PTH 

Multi Layer PCB : Multi-Layer 
Multi Layer PCB แบบ Mass Lam  : Mass Lam 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระต่อการเพกิถอนหลกัทรัพย์ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนโดย
สมัครใจ ของ บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน)  

 
         วนัที่ 19 ธนัวาคม 2559 

 
เร่ือง: ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอ่การเพกิถอนหลกัทรัพย์ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนโดย

สมคัรใจ บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน)  
 
เรียน: คณะกรรมการอิสระ และ ผู้ ถือหุ้น บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 
 
อ้างถงึ:   
1. มติทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 6/2559 เมื่อวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2559 
2. รายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) (แบบ F10-6) 
3. แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2558 (แบบ 56-1) ของบริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 
4. งบการเงินตรวจสอบของบริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) ส าหรับงวด 12 เดือน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556-2558

และ งบการเงินสอบทานของ บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) งวด 9 เดือน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
5. แบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (แบบ-247-3)  
6. แบบค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (แบบ 247-4) ของผู้ท าค าเสนอซือ้ และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม 
7. รายงานการประเมินทรัพย์สนิของบริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) ซึง่จดัท าโดย บริษัท เอส.แอล. สแตนดาร์ด 

แอพไพรซลั จ ากดั (วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559) 
8. เอกสาร และสญัญาอื่นๆทีเ่ก่ียวข้อง 

 
Disclaimers:  

1. ผลการศึกษาของ บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “Discover”) ใน
รายงานฉบับนี ้อยู่บนพืน้ฐานของข้อมูลและสมมติฐานที่ได้รับจากผู้ บริหารของบริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากัด 
(มหาชน) และข้อมลูที่บริษัทเปิดเผยแก่สาธารณะ ในเว็บไซต์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (www.sec.or.th) เว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และข้อมลูที่
ประกาศต่อสาธารณะ ของผู้ท าเสนอซือ้ที่ประกาศในเว็บไซต์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (www.sec.or.th) และเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (www.set.or.th) 

2. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะไมรั่บผิดชอบตอ่ผลก าไรหรือขาดทนุ และผลกระทบตา่งๆ อนัเกิดจากการเข้าท า
รายการในครัง้นี ้

3. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระท าการศกึษาโดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมดัระวงั โดยตัง้มัน่อยูบ่น
พืน้ฐานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

4. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและให้ความเห็นภายใต้สถานการณ์และข้อมลูที่สามารถรับรู้ได้ในปัจจบุนั 
หากสถานการณ์และข้อมลูมีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการศกึษาของที่ปรึกษา
ทางการเงิน  
 

 

http://www.sec.or.th/
http://www.set.or.th/
http://www.sec.or.th/
http://www.set.or.th/
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ตามที่ทีป่ระชมุคณะกรรมการของ DRACO ครัง้ที ่ 6/2559 เมื่อวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2559 ได้มีมตอินมุตัิให้เรียก

ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพจิารณาอนมุตักิารขอเพิกถอนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยสมคัรใจ เนือ่งจากบริษัทฯ ได้รับหนงัสอืลงวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2559 จาก Chin-Poon ซึง่เป็นผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ของบริษัทฯ (ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559  Chin-Poon ถือหุ้นจ านวน 236,103,610 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 95.53 
ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ)  โดยหนงัสอืดงักลา่วระบวุา่ Chin-Poon มีเจตจ านงที่จะ
สนบัสนนุให้บริษัทฯ พิจารณาเพกิถอนหลกัทรัพย์ และ Chin-Poon จะให้การสนบัสนนุบริษัทฯ โดยจะเป็นผู้ท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ที่เหลอือยูข่องบริษัทฯ ทัง้หมด เพื่อการเพกิถอนหลกัทรัพย์ 

ในการขออนมุตัิการเพกิถอนหลกัทรัพย์จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ และต้องไมม่ผีู้ ถือหุ้นคดัค้านการเพิก
ถอนหลกัทรัพย์เกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ทัง้นีค้ณะกรรมการของบริษัทฯ ได้
แตง่ตัง้ บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ 
“Discover”) เพื่อเสนอแนะความเห็นตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพือ่ประกอบการพิจารณาขอเพิกถอนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ
ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยน าเสนอตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ซึง่จะ
ประชมุในวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2560 เวลา 10:00 น. ณ ห้องเจมนิี  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนน
ก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพ 10210 

 
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตัง้อยู่บนสมมติฐานว่าข้อมลู และเอกสารท่ีได้รับจากบริษัทฯ ตลอดจน

การสัมภาษณ์ผู้ บริหารของบริษัทฯ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริง โดยได้พิจารณาข้อมูลดังกล่าวด้วยความ
รอบคอบ และสมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพพึงกระท า โดยสามารถสรุปข้อมูลและผลการศึกษาได้
ดงัตอ่ไปนี ้
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1. สรุปความเห็นที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 
ตามที่ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ  ครัง้ที ่6/2559 เมื่อวนัที ่ 19 ธนัวาคม 2559 ได้มมีติอนมุตัิให้บริษัทฯ 

เรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการขอเพกิถอนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยสมคัรใจ โดยมี Chin-Poon ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ (ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559  
Chin-Poon ถือหุ้นจ านวน 236,103,610 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 95.53 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด
ของบริษัทฯ) เป็นผู้ท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จากผู้ ถือหุ้นเป็นการทัว่ไปในราคา 5.07 บาทตอ่หุ้น และมีเง่ือนไข
บงัคบัก่อนท่ีต้องบรรลผุลส าเร็จ คือ การเพกิถอนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ครัง้ที ่ 1/2560 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2560 รวมถึงต้องได้รับความเหน็ชอบ การผอ่นผนั การ
อนญุาต หรือความยินยอมจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ/หรือ หนว่ยงานท่ีมีอ านาจก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ เมื่อการ
ด าเนินการตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนดงักลา่วเสร็จสิน้ Chin-Poon จะท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ เพื่อการเพิกถอน
หลกัทรัพย์ ซึง่คาดวา่จะเร่ิมในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2560 ทีป่รึกษาทางการเงินอสิระมีความเห็นวา่การขอเพกิถอนหุ้น
สามญัของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในครัง้นี ้ ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาตอบ

รับค าเสนอซือ้ เนื่องจาก 
1. บริษัทฯ มีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนในการด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน โดย ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีผู้

ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 4.47 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่งไม่เป็นไปตามคุณสมบตัิ
ด้านการกระจายการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เร่ืองการรับหุ้ นสามัญหรือหุ้ น
บริุมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้อง
ด ารงคณุสมบตัิเร่ืองการ กระจายการถือหุ้น โดยต้องมีจ านวนผู้ ถือหุ้นสามญัรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ ถือ
หุ้นดงักลา่วต้องถือหุ้น รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 15.00 ของทนุช าระแล้วของบริษัทจดทะเบียน 

2. ราคาเสนอซือ้หลกัทรัพย์ที่ 5.07 บาทตอ่หุ้นเป็นราคาเหมาะสมซึง่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึง่อยูท่ี ่5.07 

บาทต่อหุ้น  อีกทัง้ราคาเสนอซือ้หลกัทรัพย์ดงักลา่ว ยงัเป็นราคาที่ไมต่ า่กวา่ราคาสงูสดุของราคาที่ค านวณได้ตาม
หลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดไว้ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้ในกรณีการท าค าเสนอซือ้
เพื่อการเพิกถอนหลกัทรัพย์ตามข้อ 56 ของประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ  

3. จากการท่ี Chin – Poon ได้เข้ามาถือหุ้นของบริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 95.53 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด และมคีวาม
ประสงค์ที่จะการเพกิถอนหลกัทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ จะท าให้ผู้ ถือ
หุ้นรายยอ่ยมีความเสีย่งดงัตอ่ไปนี ้: 
3.1. เนื่องจาก ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม  2559 Chin-Poon ถือหุ้นใน บริษัทฯ จ านวน 236,103,610 หุ้น หรือคิดเป็น

ประมาณร้อยละ 95.53 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ โดยสดัสว่นการถือหุ้น
ดงักลา่วมากกวา่ 3 ใน 4 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ สง่ผลให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยไมส่ามารถใช้สทิธิ
คดัค้านการเพิกถอนหลกัทรัพย์จากการเป็นบริษัทจดทะเบียน และภายหลงัจากการเพกิถอนหลกัทรัพย์ของ
กิจการออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว Chin-Poon จะสามารถควบคมุทิศทางการ
ด าเนินธุรกิจรวมถงึควบคมุการลงมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในเร่ืองส าคญั โดยที่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยไมส่ามารถ
รวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อคดัค้านการลงมติตอ่นโยบายการบริหารงาน นโยบายการจา่ยปันผล และ นโยบาย
อื่นๆ ที่ส าคญัของบริษัทฯ ได้  

3.2. ปัจจบุนัปริมาณการซือ้ขายหุ้นสามญัของบริษัทฯ เฉลีย่ตอ่วนัอยูใ่นระดบัต ่าเมื่อเทยีบกบัก่อนการเข้าท าค าเสนอ
ซือ้ของ Chin-Poon อนัอาจสง่ผลให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยได้รับผลกระทบจากการขาดสภาพคลอ่งในการซือ้ขาย
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หลกัทรัพย์ และอาจสง่ผลให้ไมส่ามารถขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ได้ในราคาที่เหมาะสม หรือ ในชว่งเวลาที่
ต้องการได้  

3.3. หากผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยยงัคงถือหุ้นบริษัทฯ ตอ่ไปจนสิน้สดุกระบวนการการเพกิถอนหลกัทรัพย์ของกิจการออก
จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้วอาจจะได้รับผลกระทบเนือ่งจากหุ้นสามญัของบริษัทฯ 
จะไมม่ีตลาดรองในการซือ้ขายสง่ผลให้ ไมม่ีราคาตลาดอ้างอิงและไมส่ามารถซือ้ขายได้สะดวกเหมือนกบัการ
ซือ้ขายผา่นตลาดหลกัทรัพย์ฯ อยา่งเช่นในอดตีจึงอาจสง่ผลให้โอกาสที่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยจะได้รับผลตอบแทน
จากก าไรจากการขายหุ้น (Capital Gain) ลดลง นอกจากนีผู้้ ถือหุ้นบคุคลธรรมดาจะไมไ่ด้รับยกเว้นภาษีทีเ่กิด
จากก าไรจากการขายหุ้น (Capital Gain Tax)  

3.4. ช่องทางในการได้รับขา่วสารข้อมลูของบริษัทฯ อาจลดลง เนื่องจาก ภายหลงัจากที่หุ้นของบริษัทฯ ไมไ่ด้เป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบยีนแล้วและประกอบกบัในปัจจบุนั Chin-Poon ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 95.00 ของจ านวน
สทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ ดงันัน้ท าให้บริษัทฯ ไมม่ีหน้าที่ท่ีจะต้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ซึง่จะท าให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยไมส่ามารถเข้าถึงข้อมลูที่ส าคญัของบริษัทฯ ได้ 

 
ด้วยเหตผุลที่กลา่วมาข้างต้น ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรอนุมัติการเพกิถอนหุ้น 

สามัญของบริษัทฯ ทัง้นีก้ารตดัสนิใจลงคะแนนเสยีงอนมุตัใินการเข้าท ารายการในครัง้นี ้ อยูใ่นดลุพินิจของผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ โดยผู้ ถือหุ้นควรศกึษาข้อมลูในเอกสารตา่งๆ ที่แนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ใน
ครัง้นีด้้วย เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาตดัสนิใจลงมติได้อยา่งเหมาะสม 
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2. การเข้าท ารายการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
2.1. ลักษณะ และรายละเอียดของรายการ 

ตามที่บริษัทฯ ได้รับหนงัสอืลงวนัที่ 16 ธนัวาคม 2559 จาก Chin-Poon ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (ถือ
หุ้นจ านวน 236,007,610 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 95.53 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ) โดย
หนงัสอืดงักลา่วระบวุา่ Chin-Poon มเีจตจ านงที่จะสนบัสนนุให้บริษัทฯ พิจารณาการเพิกถอนหลกัทรัพย์ซึง่ Chin-Poon 
จะให้การสนบัสนนุโดยจะเป็นผู้ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ ในสว่นท่ีมิได้ถือโดย Chin-Poon เพื่อการเพิก
ถอนหลกัทรัพย์ เนื่องจากตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ืองการรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีน 
พ.ศ. 2558 (รวมถึงทีม่ีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ต้องมีผู้ ถือหุ้นสามญัราย
ยอ่ยไมน้่อยกวา่ 150 ราย และผู้ ถือหุ้นดงักลา่วต้องถือหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 15 ของทนุช าระแล้วทัง้หมดของบริษัท
จดทะเบยีน (“หลกัเกณฑ์การกระจายการถือหุ้น”) อยา่งไรก็ตาม ณ วนัที่ปิดสมดุทะเบียนเพื่อรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นครัง้ลา่สดุ
ของบริษัทฯ ในวนัที่ 15 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 4.47 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระ
แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ อีกทัง้ Chin-Poon ไมม่ีแผนการท่ีจะลดสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ จงึท าให้บริษัทฯ มีข้อก าหนด
ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ด ารงสถานะ ซึง่จะท าให้บริษัทฯ ต้องช าระคา่ธรรมเนียมสว่นเพิ่มนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมรายปี 
ตามแนวทางด าเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนกระจายการถือหุ้นรายยอ่ยไมค่รบถ้วน ซึง่การเพกิถอนหลกัทรัพย์ออกจาก
การเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนจะช่วยลดคา่ใช้จ่ายและคา่ธรรมเนยีมที่เก่ียวข้องกบัการด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไมม่คีวามจ าเป็นในการระดมทนุผา่นตลาดหลกัทรัพย์ฯ อีกตอ่ไป เนื่องจากบริษัทฯ สามารถ
ร้องขอความช่วยเหลอืทางการเงินจาก Chin-Poon ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นบริษัทแมท่ี่ด าเนินธุรกิจคล้ายกนัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศไต้หวนั (TPEx) ได้หากบริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงินในอนาคต อีกทัง้การเพิก
ถอนหลกัทรัพย์จะชว่ยเพิ่มความคลอ่งตวัในการบริหารงาน ลดภาระหน้าที่และคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ ในการปฎิบตัิตาม
กฎหมายและระเบียบหรือข้อบงัคบัใดๆ ทีเ่ก่ียวข้องได้ ดงันัน้ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที ่6/2559 ซึง่จะจดัขึน้ใน
วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2559 จงึมมีติอนมุตัใิห้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาขอเพกิถอนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ออก
จากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยอนมุตัิให้ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ซึง่
จะประชมุในวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2560 เวลา 10:00 น. ณ ห้องเจมินี  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนน
ก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพ 10210 

 

2.2. สรุปข้อมูลของ บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 
(รายละเอียดตาม เอกสารแนบ 1) 
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3. ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระต่อการขอเพกิถอนหลกัทรัพย์ 
3.1. เหตุผลและความเหมาะสม 

การขอเพิกถอนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยสมคัรใจ
เป็นความประสงค์ของ Chin-Poon ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เนื่องจากตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ืองการรับหุ้นสามญั
หรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ต้องมีผู้ ถือหุ้นสามญัรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ ถือหุ้นดงักลา่วต้องถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 15 ของทนุช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทจดทะเบียน (“หลกัเกณฑ์การกระจายการถือหุ้น”) อยา่งไรก็ตาม ณ วนัที่ปิด
สมดุทะเบียนเพื่อรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นครัง้ลา่สดุของบริษัทฯ ในวนัที่ 15 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเป็นสดัสว่น
ประมาณร้อยละ 4.47 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ อีกทัง้ Chin-Poon ไม่มีแผนการที่จะลดสดัสว่นการ
ถือหุ้นในบริษัทฯ จึงท าให้บริษัทฯ มีคณุสมบตัิไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ด ารงสถานะ ซึง่จะท าให้บริษัทฯ ต้องช าระคา่ธรรมเนียม
สว่นเพิ่มนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมรายปี ตามแนวทางด าเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนกระจายการถือหุ้นรายยอ่ยไม่
ครบถ้วน ซึ่งการเพิกถอนหลกัทรัพย์ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่
เก่ียวข้องกบัการด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ได้ 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไมม่ีความจ าเป็นในการระดมทนุผา่นตลาดหลกัทรัพย์ฯอีกตอ่ไป เนื่องจากบริษัทฯ สามารถ
ร้องขอความช่วยเหลอืทางการเงินจาก Chin-Poon ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นบริษัทแมท่ีด่ าเนินธุรกิจคล้ายกนัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศไต้หวนัได้ถ้าหากบริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงินในอนาคต อีกทัง้การเพิกถอน
หลกัทรัพย์จะชว่ยเพิม่ความคลอ่งตวัในการบริหารงาน ลดภาระหน้าที่และคา่ใช้จา่ยของบริษัทฯในการปฎิบตัิตาม
กฎหมายและระเบียบหรือข้อบงัคบัใดๆทีเ่ก่ียวข้อง ได้ 

Chin-Poon จึงเห็นสมควรท่ีจะสนบัสนนุให้บริษัทฯ พิจารณาการเพิกถอนหลกัทรัพย์ซึง่ Chin-Poon จะเป็นผู้ท า
ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ ในสว่นท่ีมิได้ถือโดย Chin-Poon เพื่อการเพิกถอนหลกัทรัพย์ ทัง้นีก้ารท าค า
เสนอซือ้โดย Chin-Poon จะเกิดขึน้หลงัจากเงื่อนไขดงัตอ่ไปนี:้ 

1. การได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิกถอน
หลกัทรัพย์  

2. การได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เพิกถอนหลกัทรัพย์ ซึง่ก าหนดวนัประชมุเพื่อชีแ้จงตอ่ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่  1/2560 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10:00 น. ณ ห้องเจมินี  
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ กรุงเทพ 
10210 ในการขอเพิกถอนดงักลา่วจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือผ้รัูบมอบฉนัทะของผู้
ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของหุ้นที่ 
ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหุ้นเกินร้อยละ 10 ของ
จ านวน หุ้นท่ีออกจ าหนา่ยแล้วทงัห้มดของบริษัท และ 

3. การได้รับความเห็นชอบหรืออนมุตัิการด าเนินการเพิกถอนหลกัทรัพย์ (ในกรณีที่จ าเป็น) จากหน่วยงานที่มี
อ านาจก ากบัดแูลและหนว่ยงานตา่ง ๆ อื่นท่ีเก่ียวข้อง  และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ทัง้นี ้เมื่อการด าเนินการตามเง่ือนไขข้างต้นเสร็จสิน้ทาง Chin-Poon จะท าค าเสนอซือ้หุ้นของบริษัทฯ เพื่อเพิก
ถอนหลกัทรัพย์จากผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นการทัว่ไป ในราคาซือ้เสนอ 5.07 บาทตอ่หุ้น ซึง่คาดวา่จะเกิดขึน้ในช่วงคร่ึงปี
แรกของปี 2560 

อยา่งไรก็ดีการท่ี Chin – Poon สามารถท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการครัง้ถดัไปซึง่ถือเป็นการท าค าเสนอ
ซือ้หลกัทรัพย์ครัง้ที่ 2 ในรอบระยะเวลา 12   เดือนนบัจากการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์รอบแรกเสร็จสิน้ไปเมื่อวนัท่ี  22 
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กนัยายน 2559 ได้ เนื่องจาก Chin – Poon   มีนโยบายที่จะเพิกถอนหลกัทรัพย์ของกิจการ ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  โดยเปิดเผยไว้ในแบบท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (แบบ 247-4) ณ วนัที่ 18   สงิหาคม 2559 
โดยก่อนท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ในครัง้แรก Chin – Poon ได้ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 75.61   ของหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ 
โดยตอ่มาสง่ผลให้ ณ ปัจจบุนั  Chin – Poon ได้ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 95.53   ของจ านวนหุ้นทัง้หมด  
 

3.2. ผลกระทบของการเพกิถอนต่อบริษัทฯ 
 

ภายหลงัการเพิกถอนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว 
บริษัทฯ จะยงัคงด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยแผงวงจรไฟฟา้ PCB ตอ่ไป และจะเป็นบริษัทลกูของ Chin-Poon ซึง่เป็น
บริษัทท่ีด าเนินธุรกิจคล้ายคลงึกนัท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ประเทศไต้หวนั (TPEx) และจะเป็นผู้ท าค าเสนอซือ้
ในครัง้นี ้โดยคาดวา่จะมีสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ เพิม่ขึน้จากการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ อยา่งไรก็ดี  
ปัจจบุนั Chin-Poon มีอ านาจควบคมุบริษัทฯ ได้อยา่งสมบรูณ์ เนื่องจากถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 90 ของจ านวนทนุช าระแล้ว
ทัง้หมดของบริษัทฯ โดยการเพิกถอนหลกัทรัพย์ฯของกิจการออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์จะ
ท าให้บริษัทฯ จะมีข้อจ ากดัในการใช้ประโยชน์จากการเป็นบริษัทจดทะเบียน ดงัตอ่ไปนี ้

 

3.2.1. บริษัทจะไม่สามารถระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ภายหลงัจากที่บริษัทฯ พ้นสภาพจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว จะท าให้บริษัทฯ ไม่

สามารถรระดมทนุผา่นตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือการเสนอขายหลกัทรัพย์ตอ่ประชาชน เพื่อน าเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจ
เพิ่มเติมในอนาคต (ถ้าม)ี 

 

3.2.2. การไม่ได้รับสทิธิของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากเงนิปันผล 
การไมไ่ด้รับสทิธิของบริษัทจดทะเบียนท่ีได้รับการยกเว้นไมต้่องน าเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทไทยหรือกองทนุ

รวมมารวมเป็นรายได้ในการค านวณเพื่อเสยีภาษี หากระยะเวลาการถือหุ้นหรือหนว่ยลงทนุเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด  
 
3.2.3. การสูญเสียภาพลกัษณ์ในการเป็นบริษัทจดทะเบียนฯ 
ภายหลงัจากที่บริษัทฯ พ้นสภาพจากการเป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้วอาจจะสง่ผลตอ่

ภาพลกัษณ์ ความนา่เช่ือถือตอ่คูค้่า และสถาบนัการเงิน ซึง่อาจจะสง่ผลตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตได้ 

 

ทัง้นีแ้ม้วา่การเพิกถอนหลกัทรัพย์ฯของกิจการออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์จะท า
ให้บริษัทฯ จะมีข้อจ ากดัในการใช้ประโยชน์จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนดงัที่กลา่วไปข้างต้น แตค่าดวา่บริษัทฯ จะไมไ่ด้
รับผลกระทบดงักลา่วอยา่งมีนยัส าคญัเมือ่เปรียบเทียบกบัประโยชน์ที่ได้จากการสนบัสนนุด้านตา่งๆ จาก Chin-Poon ร่วม
ทัง้การจดัโครงสร้างภายในบริษัทฯ และการบริหารงานให้มีความคลอ่งตวัมากขึน้หลงัจากที่บริษัทฯ ท าการเพิกถอน
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

 

3.3. ผลกระทบของการเพกิถอนบริษัทฯ ต่อผู้ถอืหุ้น 
ภายหลงัจากที่บริษัทฯ พ้นสภาพจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้วผู้ถือหุ้นรายยอ่ยที่ยงัคง

ถือหุ้นบริษัทฯ อยูต่อ่ไปจะได้รับผลกระทบ ดงันี:้ 
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3.3.1. ขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายหลักทรัพย์ 
หลงัจากพ้นสภาพการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนแล้ว หุ้นของบริษัทฯ จะไมม่ีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ

หรือตลาดรองอื่นๆ ที่เป็นท่ียอมรับโดยกว้างขวางอีกตอ่ไปสง่ผลให้ไมม่ีราคาตลาดอ้างอิงในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ และไม่
สามารถซือ้ขายได้คลอ่งเหมือนกบัการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 

3.3.2. ผลตอบแทนการลงทุนถกูจ ากดัลง 
ผลกระทบจากการไมม่ีตลาดรองและสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ท าให้โอกาสทีผู่้ ถือหุ้นจะได้รับ

ผลตอบแทนในรูปก าไรจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ทีเ่กิดขึน้จากสว่นตา่งของราคาซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Capital Gain) ถกู
จ ากดัลงสง่ผลให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยจะไมส่ามารถได้รับผลตอบแทนในการลงทนุนอกจากบริษัทฯ จะมีการจ่ายเงินปันผล 

ส าหรับเงินปันผลโดยทัว่ไปผู้ ถือหุ้นอาจได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ในแต่ละปี อย่างไรก็ดีเนื่องจาก Chin-Poon ถือหุ้นมากวา่ร้อยละ 90 ดงันัน้ Chin-Poon  จึงสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบาย
จ่ายเงินปันผลให้ไมม่ีการจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต 

ทัง้นีจ้ากเหตผุลข้างต้นหลงัจากบริษัทฯ ท าการเพิกถอนหลกัทรัพย์ฯ จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนผู้ ถือหุ้นราย
ย่อยอาจไม่สามารถได้รับผลตอบแทนในการลงทุนจากบริษัทฯ เลยไม่ว่าจะเป็น 1) สว่นต่างของราคาซือ้ขายหลกัทรัพย์
เนื่องจากไมม่ีตลาดรอง และ 2) เงินปันผลเนื่องจากบริษัทฯ อาจมีการเปลีย่นแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอนาคต 
 

3.3.3. ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี 
ผู้ ถือหุ้นที่เป็นบคุคลธรรมดาจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ ส าหรับก าไรจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Capital 

Gains Tax) อีกต่อไป นอกจากนี ้ในกรณีที่บริษัทศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ไม่ได้ท าหน้าที่เป็นนาย
ทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ การโอนหุ้นของบริษัทผู้ โอนหุ้นทัง้ที่เป็นบคุคลธรรมดาและนิติบุคคลจะไม่ได้รับยกเว้นค่าอากร
แสตมป์ซึ่งค านวณในอัตราร้อยละ 0.1 ของจ านวนเงินที่คิดตามราคาหลกัทรัพย์ที่ช าระแล้วหรือตามราคาในตราสาร
แล้วแตอ่ยา่งใดจะมากกวา่ซึ่งถ้าหากผู้ ถือหุ้นขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือขายให้กบัผู้ท าค าเสนอซือ้อนัเนื่องมากจาก
การเพิกถอนหลกัทรัพย์ออกจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ ครัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นจะไม่มีภาระต้องเสยีภาษีเงินได้ 
 

3.3.4. ได้รับข่าวสารหรือข้อมูลบริษัทลดลงอย่างมนัียส าคัญ 
แม้ว่าบริษัทฯ จะคงสภาพเป็นบริษัท มหาชนจ ากัด แต่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับข่าวสารหรือข้อมูลของบริษัทฯ ลดลง 

ภายหลงัจากที่หุ้นของบริษัทฯ ไมไ่ด้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนแล้ว เนื่องจากภาระหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศในฐานะ
บริษัทจดทะเบียนตามที่ก าหนดโดยกฎเกณฑ์ ประกาศ ข้อบงัคบั ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อบงัคบัของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตัิการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน
ยอ่มสิน้สดุลง นอกจากนี ้ในปัจจบุนั Chin-Poon ถือหุ้นในสดัสว่น 95.53 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด
ของบริษัทฯ จึงท าให้มีผู้ ถือหุ้นรายอื่นซึง่มิใช่ผู้ท าค าเสนอซือ้ หรือบคุคลที่กระท าการร่วมกบัผู้ซือ้ (acting in concert) และ
บคุคลตามมาตรา 258 ของบคุคลเหลา่นัน้ถือหุ้นรวมกนัไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ 
สง่ผลให้  (1) บริษัทฯ จะสิน้สดุหน้าที่ในการจดัท าและน าสง่งบการเงิน และรายงานเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงาน ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศ คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์  และ (2) 
ผู้บริหารและผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ จะสิน้สดุหน้าที่ในการจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ ตามประกาศ
ส านกังาน ก.ล.ต.ที่ สจ.12/2552 เร่ือง การจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบ
บญัชีหลงัจากที่บริษัทฯ ท าการเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ของจ านวนหุ้นท่ีออกและ
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จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ผู้ ถือหุ้นรายย่อยยงัสามารถขอคดัลอกเอกสารส าคญัของบริษัทฯ เช่น 
หนงัสอืรับรอง รายช่ือผู้ ถือหุ้น และงบการเงินประจ าปีของบริษัทฯ จากกระทรวงพาณิชย์ได้ 

 
3.3.5. ไม่สามารถถ่วงดุลอ านาจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 
ณ วนัที่ 15 ธันวาคม 2559 Chin-Poon ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 95.53 สง่ผลให้ Chin-Poon สามารถควบคุม

และมีอ านาจในการตดัสินใจด าเนินการด้านต่างๆในเร่ืองที่ส าคัญ ผู้ ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ  จะไม่สามารถรวบรวม
คะแนนเสยีงเพื่อคดัค้านถ่วงดลุเร่ืองที่ Chin-Poon เสนอให้พิจารณาได้ นอกจากนีจ้ากการท่ี Chin-Poon ถือหุ้นในบริษัทฯ 
ร้อยละ 95.53 จะท าให้บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ตามหลกัเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. ตอ่ผู้ ถือหุ้นรายอื่นอีกตอ่ไป 
 

3.4. เงื่อนไขของการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ 
3.4.1. การได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การเพิกถอนหลกัทรัพย์  
โดย ณ วนัท่ี 19   ธนัวาคม 2559   คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมตใิห้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณา

อนมุตัิการเพิกถอนหุ้นของกิจการ ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
3.4.2. การได้รับความเหน็ชอบจากที่ประชุมผู้ถอืหุ้นของบริษัท 
ตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ฯ การขอเพิกถอนหลกัทรัพย์ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน จะต้อง 

ได้รับมติเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท และจะต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นคดัค้าน การ
เพิกถอนเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท บริษัทจะต้องจดัสง่รายงานความเห็นที่
ปรึกษาทางการเงิน ความเห็นของกรรมการอิสระและหนงัสอืเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้น ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกว่า 
14 วนั และต้องจดัการประชุมชีแ้จง (Presentation) ร่วมกบัที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อเสนอแนะความเห็นเก่ียวกบัการขอ
เพิกถอนหลกัทรัพย์ ณ วนัประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้บริษัทฯจะจัดการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิการขอเพิกถอนหลกัทรัพย์ 
ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10:00 น. ณ ห้องเจมินี  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่  99 ถนน
ก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพ 10210 โดยก าหนดให้วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้า
ร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น  ครัง้ที่ 1/2560 เป็นวันที่ 9 มกราคม 2560 โดยจะรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกั
การโอนหุ้นในวนัท่ี 10 มกราคม 2560 
 

3.4.3. การได้รับอนุมัตกิารเพกิถอนหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ภายหลงัจากที่บริษัทฯ ได้รับอนมุตัิการขอเพิกถอนหลกัทรัพย์ฯ จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะต้องยื่นค า

ขอเพิกถอนหลกัทรัพย์ตอ่คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพกิถอนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ตอ่ไป 
ซึง่คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะพิจารณาค าขอและแจ้งผลการพิจารณาให้บริษัททราบภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ี
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้รับเอกสารครบถ้วน 
 

3.4.4. การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 
เมื่อบริษัทฯ ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในการเพิกถอนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจาก

การเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมทัง้ได้ด าเนินการอื่นๆ ตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนเป็นผลส าเร็จแล้ว 
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ข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์ เร่ือง การเพิกถอนหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดให้
บริษัทฯ ต้องจดัให้มีการท าค าเสนอซือ้หุ้นของบริษัทฯ จากผู้ ถือหุ้นทัง้หมด โดยมีระยะเวลารับซือ้หุ้น 45 วนัท าการ ทัง้นี ้ใน
วนัที่ 16 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับหนงัสือจาก Chin-Poon ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่แสดงเจตจ านงที่จะท าค าเสนอซือ้
หุ้นของบริษัทฯ ในครัง้นี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ.12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการ
ในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ในราคาเสนอซือ้เทา่กบั 5.07 บาทตอ่หุ้น 

 
4. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระต่อราคาเสนอซือ้หลักทรัพย์ 
4.1. ความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ 
 ในการประเมินมลูค่ายตุิธรรมหุ้นสามญัของ DRACO ในครัง้นีท้ี่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาโดยใช้ข้อมลู
จากการสมัภาษณ์ ผู้บริหาร งบการเงินตรวจสอบของ DRACO รายงานการประเมินราคาสนิทรัพย์เพื่อประโยชน์สาธารณะ 
โดยบริษัทประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนข้อมลูที่เผยแพร่ตอ่สาธารณะ
ทัว่ไปอยา่งไรก็ตาม ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตัง้อยู่บนสมมติฐานว่าข้อมลู และเอกสารสาคญัดงักลา่วเป็น
ข้อมลูที่สมบรูณ์ ครบถ้วนและถกูต้อง รวมทัง้ พิจารณาจากสถานการณ์ และข้อมลูที่สามารถรับรู้ได้ในปัจจบุนั  

ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ การประเมินมูลค่าหุ้นของ 
DRACO รวมถึงการตดัสินใจของผู้ ถือหุ้นในการพิจารณาราคายตุิธรรมของมูลค่ารายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทัง้นีท้ี่
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินมลูคา่หุ้นของ DRACO ด้วยวิธีการตา่งๆ จ านวน 6 วิธี ได้แก่ 

1. วิธีมลูคา่ตามบญัชี (Book Value Approach) 
2. วิธีปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) 
3. วิธีมลูคา่ตามราคาตลาด (Market Price Approach) 
4. วิธีอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชี (Price to Book Value Ratio Approach or P/BV Ratio) 
5. วิธีอตัราสว่นราคาตอ่ก าไรสทุธิตอ่หุ้น   (Price-to-Earnings Ratio Approach) 
6. วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

 
ทัง้นีใ้นการประเมินมลูค่าหุ้น DRACO ทกุวิธีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการมลูคา่หุ้นของบริษัท

ฯ ตามมูลค่าบริษัทฯ ณ ปัจจุบันเป็นมูลค่าที่เหมาะสม โดยมิได้ประเมินมูลค่ากรณีที่เกิด Fully Diluted (กรณี Fully 
Diluted เกิดจากการค านวณมลูค่าหุ้นของบริษัทฯ ค านวณจากหุ้นสามญัที่ออกและช าระแล้ว และหุ้นสามญัที่จะออกเพื่อ
รองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ทัง้นีท้ี่ปรึกษาทางการเงินมิได้ประเมินมลูคา่ของบริษัทฯในกรณีที่มีการแปลง
สภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ) เนื่องจาก 3 เหตผุลหลกั ดงันี:้  

1) ผู้ท าค าเสนอซือ้มิได้ท าค าเสนอซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพของบริษัทฯ เนื่องจากผู้ท าค าเสนอซือ้ได้รับการ
ยกเว้นการท าค าเสนอซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพ DRACO-R ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ 
ทจ. 12/2554 ข้อ 7 วรรค (3) เนื่องจากอตัราการแปลงสภาพของหุ้นกู้ดงักลา่วมีอตัราสงูกวา่ราคาเสนอ
ซือ้ที่ผู้ท าค าเสนอซือ้ในเสนอในครัง้นี ้ 

2) DRACO-R มีก าหนดไถ่ถอนคืน ณ วนัที่ 19 สิงหาคม 2562 หรืออีก 2 ปีข้างหน้า อีกทัง้อตัราดอกเบีย้
ของ DRACO-R ที่ร้อยละ 5.19 สงูกวา่อตัราดอกเบีย้ 6 – 24 เดือนของธนาคารพานิชย์ประมาณ 5 เท่า 
(อตัราเงินฝากส าหรับบคุคลธรรมดาของธนาคารพาณิชย์ วนัที่ 2 ธนัวาคม 2559 โดย BOT อยูร่ะหวา่ง 
ร้อยละ 0.1 – 1.80) นอกจากนีผู้้ ถือหุ้ นใหญ่เดิมยังมีหนังสือรับรองการไม่แปลงสภาพ DRACO-R 
จ านวน 674,799 หน่วยคิดเป็นร้อยละ 15.88  ของหุ้ นกู้ แปลงสภาพ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 
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ส่งผลให้อัตราการแปลงสภาพของ DRACO-R มีความไม่แน่นอนสูงซึ่งถ้าพิจารณาราคาหุ้ นของ 
DRACO ในกรณีเกิด Fully Diluted อาจท าให้มลูคา่ของหุ้น DRACO ไมส่ะท้อนถึงมลูคา่ที่แท้จริง  

3) เนื่องจากการเพิกถอนหลกัทรัพย์จากออกจากการเป็นบริษัทฯจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์มีความ
ชดัเจน และผู้ ถือหุ้นรายย่อยไม่สามารถคดัค้านได้เนื่องจาก (ณ วนัที่ 15 ธันวาคม 2559  Chin-Poon 
ถือหุ้นจ านวน 236,103,610 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 95.53 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ย
ได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ) ซึ่งการกระท าดงักลา่วจะมีผลต่อการตดัสินใจในการใช้สิทธิแปลงสภาพ
ของผู้ ถือหน่วย DRACO-R ทัง้นีหุ้้ นสามัญของบริษัทฯ หลังการแปลงสภาพจะไม่มีสภาพคล่อง
เนื่องจากบริษัทฯ จะไมอ่ยู่ในสถานะบริษัทจดทะเบียนท าให้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ไมม่ีราคาตลาดและ
ไม่มีสภาพคล่อง และเมื่อบริษัทฯไม่อยู่ในสถานะบริษัทจดทะเบียนผู้ ท าค าเสนอซือ้จะมีอ านาจ
เบ็ดเสร็จในการบริหารงาน และก าหนดนโยบายต่างๆ รวมทัง้นโยบายการจ่ายเงินปันผลซึ่งจะท าให้ผู้
ถือหุ้นรายยอ่ยอาจไมไ่ด้รับผลตอบแทนการลงทนุในรูปของการจ่ายเงินปันผล และประสทิธิภาพในการ
ตรวจสอบการท างานของบริษัทฯ มีน้อยลง 
 

4.1.1. วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach) 
 การประเมินมลูคา่หุ้นโดยวิธีนีเ้ป็นการประเมินจากมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์สทุธิ (สนิทรัพย์รวมหกัหนีส้นิ 
รวม) หรือเทา่กบัสว่นของผู้ ถือหุ้นของกิจการและน ามาหารด้วยจ านวนหุ้น จะได้เป็นมลูคา่หุ้นตามบญัชี โดยอ้างอิงข้อมลู
จากงบการเงินรวมที่ผา่นการสอบทานของกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 มีรายละเอียดดงันี:้ 
 
ล าดบั รายละเอียด มลูคา่ (ล้านบาท) 

1 ทนุจดทะเบียนที่ช าระแล้ว  247.16  
2 สว่นเกินมลูคา่หุ้น  543.30  
3 ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 198.63  
4 สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้  30.03  
5 รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (5) = (1)+(2)+(3)+(4) 1,019.12  
6 จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ล้านหุ้น)1/ 247.16  
7 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 4.12  

หมายเหต:ุ 1/ มลูคา่หุ้นที่ตราไว้เทา่กบัหุ้นละ 1.00 บาท ทัง้นี ้ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 กิจการมีหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้หมดที่ออกจ าหน่ายแล้ว
และยงัมิได้มีการใช้สิทธิตามสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ จ านวน 4,250,000 หน่วย, ราคาตอ่หน่วย 100.00 บาท, อตัราดอกเบีย้ร้อย
ละ 5.19 ตอ่ปี, ราคาแปลงสภาพ 5.40 บาทตอ่ 1 หุ้นสามญัโดยมีอตัราแปลงสภาพ 1: 17.901852 คือ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพจะ
สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้เทา่กบั 17.901852 หุ้น และจะช าระคืนเป็นเงินสด 3.33 บาท 

 

การประเมินมลูคา่หุ้นด้วยวิธีมลูคา่หุ้นตามบญัชี (Book Value Approach) สะท้อนฐานะทางการเงินของกิจการ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เทา่นัน้ โดยไมไ่ด้สะท้อนมลูคา่ตลาดของสนิทรัพย์ที่เป็นปัจจบุนั รวมทัง้ยงัไมไ่ด้สะท้อน
ความสามารถในการท าก าไรของกิจการในอนาคต และความสามารถในการแขง่ขนัของกิจการ 

จากการประเมินราคาหุ้นด้วยวิธีมลูคา่หุ้นตามบญัชี (ทนุช าระแล้วปัจจบุนั) จะได้ราคาหุ้นของกิจการที ่ 4.12 
บาทตอ่หุ้นซึง่ (ต า่กวา่) ราคาเสนอซือ้ที่ 5.07 บาทตอ่หุ้น อยู ่(0.95)  บาท หรือ (ต า่กวา่) ราคาเสนอซือ้ร้อยละ  (18.74) 
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4.1.2. วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 
 การประเมินมลูคา่หุ้นด้วยวิธีนีเ้ป็นการน าสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ หกัด้วยหนีส้นิทัง้หมด รวมทัง้ภาระผกูพนั 

และหนีส้นิที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต (Commitments and Contingent Liabilities) ซึง่ปรากฏตามงบการเงิน ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2559 และปรับปรุงด้วยรายการตา่งๆ ที่เกิดขึน้ภายหลงัจากวนัท่ีปิดงบการเงิน หรือรายการท่ีมีผลกระทบท าให้
มลูคา่ตามบญัชีสะท้อนมลูคา่ที่แท้จริงมากขึน้ เช่น สว่นเพิ่มหรือสว่นลดจากการประเมินราคาทรัพย์สนิท่ียงัไมไ่ด้บนัทกึใน
งบการเงิน รายการบวกกลบัหนีส้งสยัจะสญูหรือหนีส้ญูที่ได้รับช าระคืน มลูคา่ใบอนญุาตประกอบธุรกิจ กู๊ดวิลล์ 
(Goodwill) สทิธิบตัร (Patent) มลูคา่ตราสนิค้า (Brand Value) หรือรายการขาดทนุท่ีสามารถน ามาลดภาษีได้ในอนาคต 
(Losses Carried Forward) เป็นต้น หลงัจากนัน้ จึงน าผลลพัธ์ที่ค านวณได้หารด้วยจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วทัง้หมดของ
บริษัทฯ 

ในการประเมินมลูคา่หุ้นของบริษัทฯโดยวิธีนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้มลูคา่ตามบญัชีซึง่ปรากฏตามงบ
การเงินลา่สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ที่สอบทานโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและปรับปรุงด้วยสว่นเพิ่มหรือสว่นลดของ
ราคาประเมินใหมข่องสนิทรัพย์ถาวรตามรายงานการประเมินมลูราคาทรัพย์สนิ ณ วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 จดัท าโดยผู้
ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ คือ บริษัท เอส.แอล. สแตนดาร์ด แอพไพรซลั จ ากดั ซึง่เป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระท่ี
ได้รับความเห็นชอบจากสมาคมผู้ประเมินคา่ทรัพย์สนิแหง่ประเทศไทย (“VAT”) และเป็นบริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิใน
ตลาดทนุและผู้ประเมินหลกัที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. โดยวตัถปุระสงค์การประเมินคือเพื่อใช้ประการ
พิจารณาด้านวตัถปุระสงค์สาธารณะ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการปรับปรุงมลูคา่ทางบญัชี จากรายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของผู้
ประเมินทรัพย์สนิอิสระ โดยราคาที่ดินใช้วิธีเปรียบเทยีบราคาตลาด ราคาประเมินใหมข่องสิง่ปลกูสร้าง เคร่ืองจกัร และ
อปุกรณ์ ใช้วธีิวเิคราะห์จากมลูคา่ต้นทนุทดแทนและหกัคา่เสือ่มราคาแล้ว สามารถสรุปเปรียบเทียบกบัมลูคา่ตามบญัชี
ของบริษัท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ทัง้นีก้ารประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิในครัง้นีผู้้ประเมินทรัพย์สนิอิสระได้ประเมินทรัยพ์
สนิหลกัทัง้หมด (มเีพียงทรัพย์สนิมลูคา่ 11.87 ล้านบาทท่ีมิได้ประเมิน) โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

I. การประเมินราคาที่ดิน 

ที่ดินของบริษัทฯ ประกอบด้วยทีด่ินรวม 4 แปลงโดยที่ดินแปลงที ่1 และ 2 อยูใ่นบริเวณเดียวกนั เลขที่ 152 และ 
191 หมู ่5 สวนอตุสาหกรรมบางกะดี ถนน ติวานนท์ ต าบลบางกะดี อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี ที่ดินแปลงที ่3 
อยูเ่ลขที่ 2/24 หมู ่5 ซอยสภุาพ 1 ถนนติวานนท์ ต าบลบางกะดี อ าเภอเมอืงปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี และที่ดินแปลงที ่4 
อยูเ่ลขที่ 84/92 - 93 หมู ่2 ซอยหมูบ้่านสีไ่ชยทอง ถนนติวานนท์ ต าบลบางกะดี อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี ซึง่
มีมลูคา่ตามบญัชีเทา่กบั 82.56 ล้านบาท โดยใช้วิธีเปรียบเทยีบราคาตลาด  

II. การประเมินราคาอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

 ทรัพย์สินที่ประเมิน ได้แก่ อาคารโรงงานพร้อมส านกังาน อาคารโรงงาน สว่นปรับปรุงพฒันาอื่นๆ ที่ตัง้อยู่บน
ที่ดิน ของบริษัทฯ มีมลูคา่ตามบญัชีสทุธิ 214.59 ล้านบาท โดยใช้วิธีต้นทนุทดแทนหกัด้วยค่าเสือ่มราคา (Replacement 
Cost) อ้างอิงจากมาตรฐานราคาคา่ก่อสร้างอาคาร ปี พ.ศ. 2559 ของสมาคมผู้ประเมินคา่ทรัพย์สนิแหง่ประเทศไทย  

III. การประเมินราคาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

เคร่ืองจกัรของบริษัทฯ ได้แกเ่คร่ืองจกัรพเิศษทีใ่ช้ในโรงงาน ซึง่มจี านวนรวมมากกวา่ 450 รายการ ผู้ประเมิน
ทรัพย์สนิอิสระท าการประเมินเฉพาะเคร่ืองจกัรที่ส าคญัของบริษัทฯ ซึง่มีมลูคา่ตามบญัชีเทา่กบั 840.62 ล้านบาท โดยใช้
วิธีต้นทนุทดแทนหกัด้วยคา่เสือ่มราคา (Replacement Cost) ผู้ประเมินทรัพย์สนิอิสระก าหนดอายกุารใช้งานของ
เคร่ืองจกัรระหวา่ง 5-10 ปี และปัจจบุนัแคร่ืองจกัรเกือบทัง้หมดมีสภาพการใช้งานสมบรูณ์และมีการบ ารุงรักษาอยา่งดี 
ทัง้นีเ้คร่ืองจกัรสว่นใหญ่เป็นเคร่ืองจกัรใหมท่ี่มกีารใช้งานประมาณ 3-4 ปี เนื่องมาจากบริษัทฯ ได้รับความเสยีหายอยา่ง
หนกัจากอทุกภยัปี 2554 ท าให้บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องซือ้เคร่ืองจกัรใหมเ่กือบทัง้หมดเพื่อทดแทนเคร่ืองจกัรที่เสยีหาย
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จากอทุกภยัดงักลา่ว (ทัง้นีท้รัพย์สนิท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างสว่นใหญ่ได้น าเข้ามารวมค านวณแล้วยกเว้นสนิทรัพย์
บางสว่นซึง่มมีลูคา่ทางบญัชีประมาณ 11.87 ล้านบาท) 

ผลจากการประเมินราคาทรัพย์สนิประเภทตา่งๆดงักลา่ว มีข้อมลูสรุป ดงันี:้ 
 

รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม ราคาตามบัญชี 
ณ 30 กันยายน 
2559 (ล้านบาท) 

ราคาประเมินโดยผู้
ประเมินทรัพย์สิน
อิสระ (ล้านบาท) 

เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 
(ล้านบาท) 

ท่ีดนิแปลงที1่ โฉนดเลขท่ี 22829,22830 และ 66487 (เนือ้
ท่ีรวม 20-1-41.2 ไร่) 

54.91 142.50 87.59 

สิง่ปลกูสร้างบนท่ีดนิแปลงที่ 1 สิง่ปลกูสร้างบนท่ีดนิโฉนดเลขท่ี 
22829,22830 และ 66487 

196.00 222.50 26.50 

ท่ีดนิแปลงที2่ โฉนดเลขท่ี 22826 (เนือ้ท่ีรวม 7-0-88 ไร่) 27.65 52.00 24.35 
สิง่ปลกูสร้างบนท่ีดนิแปลงที่ 2 สิง่ปลกูสร้างบนท่ีดนิเลขท่ี 22826  18.04 5.70 (12.34) 
ท่ีดนิและสิง่ปลกูสร้างแปลงที่ 3 อาคารบ้านพกัอาศยั โฉนดเลขท่ี 23292 

(เนือ้ท่ีรวม 0-0-40 ไร่) 
0.28 1.30 1.02 

ท่ีดนิและสิง่ปลกูสร้างแปลงที่ 4 อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ โฉนดเลขท่ี 27902 
และ 27903 (เนือ้ท่ีรวม 0-0-38 ไร่) 

0.27 2.40 2.13 

เคร่ืองจกัร เคร่ืองจกัร มากกว่า 450 รายการ 840.62 946.00 105.38 
ทรัพย์สนิอ่ืน ไม่มีการประเมิน 11.87 11.87 0 

 รวม 1,137.76 1,372.40 234.64 

ที่มา: รายงานผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ และงบการเงินสอบทาน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 

 
ผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระประเมินราคาทรัพย์สินสงูกว่ามลูค่าทางบญัชี 234.64 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่มาจาก

การประเมินราคาที่ดิน และสิง่ปลกูสร้างในท่ีดินที่เพิ่มขึน้เนื่องจากบริษัทฯได้ซือ้ที่ดินทัง้หมดมานานกวา่ 10 ปีดงันัน้ราคา
ตลาดในปัจจบุนัของที่ดินจึงเพิ่มขึน้มาก อยา่งไรก็ดีในสว่นของสิง่ปลกูสร้างในท่ีดินแปลงที่ 2 ที่ผู้ประเมินทรัพย์สนิอิสระได้
ประเมินมลูคา่ต ่าวา่มลูคา่ทางบญัชีเนื่องจากสิง่ปลกูสร้างในท่ีดินแปลงที่ 2 ได้รับผลกระทบจากอทุกภยัในปี 2554 และยงั
ไม่มีการซ่อมแซมผู้ ประเมินทรัพย์สินอิสระจึงมีการปรับปรุงราคาประเมินในส่วนค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก สร้างเพิ่มเติม  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 

ส าหรับเคร่ืองจกัร ผู้ประเมินทรัพย์สนิอิสระประเมินราคาเคร่ืองจกัรเพิ่มขึน้จากมลูคา่ทางบญัชีเนื่องจากบริษัทฯ
บนัทกึค่าเสือ่มราคาเคร่ืองจกัรโดยก าหนดอายกุารใช้งานระหวา่ง 3-15 ปี ท าให้มลูคา่ทางบญัชีของเคร่ืองจกัรลดลงอยา่ง
รวดเร็วอย่างไรก็ดีเคร่ืองจกัรเกือบทัง้หมดเป็นเคร่ืองจักรใหม่เนื่องจากเคร่ืองจักรเดิมได้รับความเสียหายจากอทุกภยัปี 
2554 ดงันัน้เคร่ืองจกัรสว่นใหญ่จึงมีการใช้งานมาแล้วเพียงประมาณ 3-4 ปี และได้รับการบ ารุงรักษาอยา่งทัว่ถึง ท าให้ผู้
ประเมินทรัพย์สินอิสระประเมินสภาพการใช้งานของเคร่ืองจักรส่วนใหญ่ที่ร้อยละ 97  นอกจากนีต้้นทุนทดแทนของ
เคร่ืองจักรก็ยงัมีมูลค่ามากกว่ามลูค่าทางบญัชี ท าให้มูลค่าของเคร่ืองจักรที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระมีมูลค่าสงูกว่า
มลูคา่ทางบญัชี 
 ดงันัน้ จากการประเมินมลูคา่หุ้นโดยวิธีปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชี โดยน ารายการท่ีกลา่วไว้ข้างต้นมาพิจารณา จะ
ได้มลูคา่หุ้นของบริษัทฯ ดงันี ้       

 
ล าดับ รายละเอียด มูลค่า (ล้านบาท) 

1 รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  1,019.12 
2 บวก - รายการสว่นเพ่ิม (สว่นลด) จากการประเมินราคาทรัพย์สิน 234.64 
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3 สว่นของผู้ ถือหุ้นสทุธิหลงัปรับปรุงมลูคา่ที่ดิน อาคาร และเคร่ืองจกัร 1,253.76 
4 จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น)1/ 247.16 

5 มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุ้นภายหลงัการปรับปรุง (บาท) 5.07 

หมายเหต:ุ 1/ มลูคา่หุ้นที่ตราไว้เทา่กบัหุ้นละ 1.00 บาท ทัง้นี ้ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 กิจการมีหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้หมดที่ออกจ าหน่ายแล้ว
และยงัมิได้มีการใช้สิทธิตามสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ จ านวน 4,250,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 100.00 บาท มีดอกเบีย้ร้อยละ 
5.19 ตอ่ปี มีราคาแปลงสภาพ 5.40 บาทตอ่ 1 หุ้นสามญัโดยมีอตัราแปลงสภาพ 1: 17.901852 คือ1 หน่วย จะสามารถใช้สิทธิ
แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้เทา่กบั 17.901852 หุ้น และจะช าระคืนเป็นเงินสด 3.33 บาท 
 

การประเมินมลูคา่หุ้นด้วยวิธีปรับปรุงมลูคา่หุ้นตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) สะท้อนฐานะทาง
การเงินของกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และมลูคา่ปรับปรุงรายการ แตไ่มไ่ด้สะท้อนความสามารถในการท าก าไร
ของกิจการในอนาคต และความสามารถในการแขง่ขนัของกิจการ จากการประเมินราคาหุ้นด้วยวธีิปรับปรุงมลูคา่หุ้นตาม
บญัชีจะได้ราคาหุ้นของกิจการที่ 5.07 บาทตอ่หุ้น ซึง่เทา่กบัราคาเสนอซือ้ที่ 5.07 บาทตอ่หุ้น 

 
4.1.3. วิธีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Price Approach) 

การประเมินมลูคา่หุ้นโดยวิธีนี ้ จะใช้ราคาตลาดถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกั จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ (ราคาตลาด คือราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นท่ีมีการซือ้ขายกนัในตลาดหลกัทรัพย์ฯไมน้่อยกวา่ 7 
วนัติดตอ่กนัแตไ่มเ่กิน 15 วนัท าการติดตอ่กนั) ในอดีต ณ ช่วงเวลาตา่งๆ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาราคา
ตลาดถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ (มลูคา่การซือ้ขายหุ้นของบริษัท / ปริมาณการซือ้ขายหุ้นของบริษัท) 
ย้อนหลงัในชว่งเวลา 7 วนั 15 วนั  อยา่งไรก็ดีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของ
หุ้นของบริษัทฯ เพิม่เตมิในช่วงเวลา 30 วนั 60 วนั 90 วนั 120 วนั 180 วนั และ 360 วนั เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระมีความเห็นวา่ช่วงเวลาดงักลา่วสามารถสะท้อนให้เห็นแนวโน้มและการเคลือ่นไหวของมลูคา่หุ้นตามราคาตลาดได้
อยา่งเหมาะสมและสอดคล้องความเป็นจริงในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ในการประเมินมลูคา่หุ้นโดยวิธีนีท้ี่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาข้อมลูถงึวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2559 (หนึง่วนั
ท าการก่อนวนัคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดวนัประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการเพิกถอนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ จากการ
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ) ดงันัน้ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ จากการประเมินด้วยวิธี
มลูคา่หุ้นตามราคาตลาดสามารถค านวณได้ดงันี:้ 

 

(หน่วย: บาท) 
ค่าเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของ DRACO (Weighted Average) (วัน) 

7 15 30 60 90 120 180 360 

High 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45 

Low 4.30 4.30 4.29 3.82 3.82 2.74 2.74 2.74 
Average 4.56 4.56 4.95 4.95 4.94 4.94 4.93 4.92 

ที่มา: SETSMART 

 
การประเมินมลูคา่หุ้นโดยวิธีมลูคา่หุ้นตามราคาตลาด จะได้มลูคา่ของหุ้นบริษัทฯจะอยูท่ี ่ 4.56 บาทตอ่หุ้น 

(ราคา 7 – 15 วนั) ซึง่ (ต า่กวา่) ราคาเสนอซือ้ที่ 5.07 บาทตอ่หุ้นที ่ (0.51) บาท หรือ (ต ่ากวา่) ราคาเสนอซือ้คดิเป็นร้อยละ 
(10.08) 

 
ทัง้นีใ้นชว่งระยะเวลา 3 ปีย้อนหลงัลา่สดุ มลูคา่หุ้นของบริษัทฯสงูสดุอยูท่ี่ 5.45  
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ราคาสงูสดุและต ่าสดุของหุ้นของกิจการแตล่ะไตรมาสในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา 

ปี รายไตรมาส 
ช่วงราคาสูงสุดและต ่าสุด (บาทต่อหุ้น) 

ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 

2559 ตลุาคม – 16 ธันวาคม 5.50 3.82 
 กรกฎาคม – กนัยายน 4.86 3.70 
 เมษายน ถึง มิถนุายน 4.06 3.42 
 มกราคม ถึง มีนาคม 4.10 3.44 

2558 ตลุาคม ถึง ธันวาคม 4.10 3.80 
 กรกฎาคม ถึง กนัยายน 4.26 3.46 
 เมษายน ถึง มิถนุายน 4.40 3.92 
 มกราคม ถึง มีนาคม 4.90 4.02 

2557 ตลุาคม ถึง ธันวาคม 4.86 3.90 
 กรกฎาคม ถึง กนัยายน1/ 4.80 3.52 
 เมษายน ถึง มิถนุายน 3.82 3.34 
 มกราคม ถึง มีนาคม 3.32 2.96 

2556 ตลุาคม ถึง ธันวาคม 3.20 2.92 
 กรกฎาคม ถึง กนัยายน 3.92 2.82 

 หมายเหต:ุ 1/ วนัที่ 15 กรกฎาคม 2557 ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติให้กิจการออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ จ านวน 6,000,000 
หน่วย ราคาหน่วนละ 100.00 บาท มีดอกเบีย้ร้อยละ 5.19 ต่อปี มีราคาแปลงสภาพ 5.40 บาทต่อ 1 หุ้น
สามัญโดยมีอตัราแปลงสภาพ 1: 17.901852 คือ1 หน่วย จะสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้
เทา่กบั 17.901852 หุ้น และจะช าระคืนเป็นเงินสด 3.33 บาท 

   2/ ที่มา www.setsmart.com 
กราฟแสดงราคาหุ้น DRACO กอ่นและหลงัวนัท่ีเปิดเผยประกาศเจตนาในการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียน 

ที่มา: www.setsmart.com  
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ราคาตลาดเป็นกลไกที่ถกูก าหนดโดยอปุสงค์และอปุทานของนกัลงทนุท่ีมีตอ่หุ้นของบริษัทฯ ซึง่สามารถสะท้อน

ถึงมลูคา่หุ้นในขณะนัน้ๆ รวมทัง้สะท้อนถึงปัจจยัพืน้ฐาน และความต้องการของนกัลงทนุทัว่ไปท่ีมีตอ่ศกัยภาพและการ
เติบโตของบริษัทในอนาคตได้ดีพอสมควร ในบางกรณีราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ในอดีตจึงสามารถใช้เป็นราคา
อ้างองิเพื่อสะท้อนมลูคา่หรือราคาที่แท้จริงของหุ้นของบริษัทได้ อยา่งไรก็ดีเนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ หลงัจากทีม่ีการท าค า
เสนอซือ้ในครัง้แรกมีสภาพคลอ่งน้อยลงกวา่เดิมอยา่งมีนยัส าคญั (สาเหตหุลกัมาจาก Chin-Poon ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่โดย
ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 95.53 และไมม่ีนโยบายในการขายหุ้น ท าให้บริษัทฯ ไมม่ีหุ้นท่ีซือ้ขายกนัในตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 
โดยเมื่อเปรียบเทียบกบัการซือ้ขายเฉลีย่ตอ่วนัเป็นระยะเวลา 1 ปี (10 สงิหาคมม 2558 – 10 สงิหาคม 2559) ก่อนวนัยื่น
แบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (แบบ 247-3) เมื่อวนัท่ี 11 สงิหาคม 2559  หุ้นของบริษัท
ฯ มีการซือ้ขายเฉลีย่ร้อยละ 0.19 ของจ านวนหุ้นจดทะเบยีนที่ช าระแล้วตอ่วนั อยา่งไรก็ดีหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการท า
ค าเสนอซือ้จนถงึ 1 วนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการเพื่อเพกิถอนหลกัทรัพย์จากการเป็นบริษัทฯจดทะเบียน (23 กนัยายน 
2559 – 16 ธนัวาคม2559) หุ้นของบริษัทฯ มีการซือ้ขายเฉลีย่ร้อยละ 0.001 ของจ านวนหุ้นจดทะเบียนที่ช าระแล้วตอ่วนั   
หรือลดลงร้อยละ 99.39 จากการซือ้ขายเฉลีย่เดมิ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไ่ด้ค านวณปริมาณการซือ้ขายระหวา่ง 
Chin-Poon กบั นายพิชยั วิจกัขณ์พนัธ์ และนางสาวอรสา ไตรตรึงษ์ทศันา ณ วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 ที่ราคา 4.95 
บาท รวมจ านวน 15,109,100 หุ้น ซึง่ถือเป็นการซือ้ขายแบบการซือ้ขายหลกัทรัพย์รายใหญ่ (Big Lot)  
 
4.1.4. วิธีอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach or P/BV Ratio) 

การประเมินราคาโดยวธีินี ้เป็นการน ามลูคา่ตามบญัชีของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมลา่สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2559 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ซึ่งมีค่าเท่ากับ 4.12 
บาทต่อหุ้น คณูกบัมฐัยฐานของคา่เฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 120 วนั 180 วนั 
และ 360 วนั ของอตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าตามบญัชีเฉลี่ย (P/BV) ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งมี
ธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัทฯ คือหมวดชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จนถึงวันที่  16 ธันวาคม  2559 (หนึ่งวันท าการก่อนวัน
คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดวนัประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการเพิกถอนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ) โดยคา่เฉลีย่เคลือ่นที่ของอตัราสว่นราคาปิดต่อมลูค่าตามบัญชีของบริษัทจดทะเบียนที่
น ามาเปรียบเทียบ ค านวณจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของบริษัทดงักลา่ว ตามช่วงระยะเวลาข้างต้นหารด้วยมลูค่าตามบญัชี
ของบริษัทนัน้ๆ ตามงบการเงินล่าสุด ณ วนัที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งปัจจุบนัหมวดชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มีทัง้หมด 11 
บริษัท แต่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใช้เฉพาะบริษัทที่มีธุรกิจเก่ียวข้องโดยตรงกบัการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า โดย
หลงัจากพิจารณาแล้วจึงสรุปได้วา่บริษัทท่ีมีความใกล้เคียงมากทีส่ดุ 4 บริษัท คือบริษัท ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จ ากดั 
(มหาชน) บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
และ บริษัท ทีมพรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) อย่างไรก็ดี HANA KCE และ SMT มีสินทรัพย์ และรายได้ที่แตกต่างจากบริษัทฯ 
ค่อนข้างมาก นอกจากนี ้HANA SMT และ TEAM ยงัมีธุรกิจด้านการประกอบผลิตภณัฑ์ในกลุ่มไมโครอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง
เป็นธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ แต่ไม่เหมือนธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นีม้ีแต่ KCE เท่านัน้ที่มีธุรกิจใกล้เคียงกับ
บริษัทฯ ที่สุด นอกจากนีบ้ริษัทฯ ที่น ามาเปรียบเทียบทัง้ 4 บริษัทยังมีผลการด าเนินงานที่มีก าไรสุทธิซึ่งในปัจจุบัน 
DRACO มีผลการด าเนินงานขาดทนุ ดงันัน้การใช้อตัราสว่นราคาตามมูลคา่ตามบญัชีอาจมีความคลาดเคลือ่นได้ 
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 รายช่ือบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจใกล้เคียงกบับริษัทฯ เปรียบเทียบสรุปได้ดงันี ้

บริษัท ชื่อยอ่ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ 

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากดั (มหาชน) HANA ให้บริการผลิตผลิตภณัฑ์อิเล็คทรอนิกส์แบบครบวงจร 
(Electronic Manufacturing Service-EMS) 

SET 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน)  KCE เป็นผู้ผลิตและจ าหนา่ยแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ PCB ซึง่
เป็นแผ่น Epoxy Glass ที่มีสื่อน าไฟฟา้ เชน่ ตะกัว่ ทองแดง
เคลือบอยู ่และผลิตแผ่น PCB หลายชัน้  

SET 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์  
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

SMT เป็นผู้ผลิตและประกอบชิน้สว่นอิเล็กทรกนิกส์ ส าหรับ Hard Disk,  
PCB และอปุกรณ์อ่ืนๆ 

SET 

บริษัท ทีมพรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) TEAM พฒันา ออกแบบ ผลิต ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA) และ
ผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ส าเร็จรูป รวมทัง้ให้บริการจดัหาวตัถดุิบ
และจดัสง่ โดยให้บริการกบัลกูค้าที่ผลิตผลติภณัฑ์หลากหลาย
ประเภท เชน่ อตุสาหกรรมการแพทย์ สินค้าอตุสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม อปุกรณ์เครือข่ายการสื่อสารไร้สายตา่งๆ 
อตุสาหกรรมยานยนต์ อตุสาหกรรมโทรคมนาคม และ สินค้า
อปุโภคและบริโภค 

SET 

ที่มา: SET 

 
ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดของบริษัทฯท่ีน ามาเปรียบเทียบ (ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559) 

ชื่อยอ่  รายได้ (1 ม.ค. – 30 
ก.ย.  2559) (ล้านบาท)  

 สินทรัพย์รวม  
(ล้านบาท)  

 หนีส้ินรวม 
(ล้านบาท)  

 Market Cap ณ วนัที่ 16 
ธันวาคม 2559 (ล้านบาท) 

DRACO 1,306.96 2,230.32 1,211.20 1,112.21 
HANA 15,351.0 23,807.12 3,936.81 27,365.88 
KCE 10,780.76 17,152.06 7,828.59 72,090.89 
SMT 2,864.28   3,436.1 1,582.49 5,688.04 

TEAM 798.28 1,025.53 351.94 866.41 
ที่มา: SETSMART 

 
 รายละเอียดสามารถสรุปได้ดงันี:้  

P/BV: (เทา่) 
คา่เฉลี่ย (Average) (วนั) (ตามงบการเงิน ณ วนัที่ 30/09/2559) 

7 15 30 60 90 120 180 360 
HANA 1.34 1.31 1.32 1.33 1.29 1.26 1.29 1.33 

KCE 7.89 7.81 7.50 7.22 6.89 6.66 6.24 5.60 
SMT 3.27 3.22 3.16 3.04 2.97 3.04 3.09 2.84 
TEAM 1.27 1.21 1.20 1.19 1.22 1.24 1.24 1.31 
Median 2.30 2.26 2.24 2.18 2.13 2.15 2.19 2.09 

มูลค่าหุ้น DRACO (บาท/หุ้น) ตามงบ
การเงนิงณ วันที่ 30   กันยายน 2559 

9.50 9.33 9.22 9.00 8.79 8.87 9.03 8.60 

ที่มา: SETSMART 
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จากการประเมินมลูคา่หุ้นโดยวธีินีจ้ะได้มลูคา่หุ้นของบริษัทฯ อยูร่ะหวา่ง 8.60 – 9.50 บาทตอ่หุ้น ซึง่สงูกวา่
ราคาเสนอซือ้ที่ 5.07 บาทตอ่หุ้นที ่  3.53 - 4.53    บาท หรือสงูกวา่ราคาเสนอซือ้ระหวา่งร้อยละ 69.66 – 75.29  

 
4.1.5. วิธีอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น   (Price-to-Earnings Ratio Approach) 

การประเมินโดยวิธีนีเ้ป็นการน าก าไรตอ่หุ้น (Earnings per Share) 4 ไตรมาสลา่สดุ สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 
2559 ตามงบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. คณูกบัคา่เฉลี่ย
เคลือ่นท่ี (Moving Average) 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 120 วนั 180 วนั และ 360 วนั ของอตัราสว่นราคาปิดตอ่
ก าไรตอ่หุ้น (P/E) ของบริษัทท่ีจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่มีธุรกิจใกล้เคยีงกบับริษัทฯ โดยเป็นบริษัทท่ีมีธุรกิจ
เก่ียวข้องโดยตรงกบัการผลติแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟา้ หลงัจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาแล้วจึงได้ก าหนดให้บริษัท
ที่มีความใกล้เคยีงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 4.1.4. วิธีอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชี แตอ่ยา่งไรก็ดี เนื่องจาก 
DRACO มีผลการด าเนินย้อนหลงั 4 ไตรมาสลา่สดุขาดทนุสทุธิ จงึท าให้ไม่สามารถค านวณโดยวิธีนีไ้ด้ 
 
4.1.6. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) 

การประเมินมลูคา่หุ้นตามวิธีนีจ้ะพิจารณาถึงผลการด าเนินงานของ DRACO ในอนาคต โดยค านวณหามลูคา่
ปัจจบุนัของประมาณการกระแสเงินสดสทุธิ (Free Cash Flow: FCF) ด้วยอตัราสว่นลด (Discount Rate) ทีเ่หมาะสม ซึง่
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ค านวณหาอตัราต้นทนุทางการเงินถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกั (Weighted Average Cost of 
Capital: WACC) เพื่อใช้เป็นอตัราสว่นลด และค านวณหากระแสเงินสดสทุธิในอนาคตจากประมาณการทางการเงินของ
ของ DRACO ในระยะเวลา 8 ปีข้างหน้า (ปี 2559 - 2567) ซึง่เป็นระยะเวลาสิน้สดุการได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีจาก
คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (8 ปีข้างหน้า) โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานวา่ธุรกิจของ DRACO จะยงัคงด าเนินตอ่ไปอยา่ง
ตอ่เนื่อง (Going Concern Basis) ไมม่ีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัเกิดขึน้ และเป็นไปภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและ
สถานการณ์ในปัจจบุนั รวมทัง้ไมม่ีผลกระทบที่มีนยัส าคญัจากเหตกุารณ์ภยัพิบตัิทางธรรมชาตใินอนาคต 

ทัง้นี ้ ในชว่งปลายปี 2554 ถงึปี 2555 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากน า้ทว่มใหญ่ ท าให้ต้องมีการลงทนุซือ้
เคร่ืองจกัรสว่นใหญ่ใหม ่และมีการเพิ่มสายการผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ (Printed Circuit Board หรือ PCB) แบบหลาย
ชัน้ หรือ Multi-Layer PCB ซึง่ท าให้ปัจจบุนั DRACO มีสายการผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ทัง้แบบ Single-sided, Double-
Sided และ Multi Layer PCB   

ทัง้นีท้ี่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จดัท าประมาณการทางการเงินของ DRACO โดยอ้างอิงข้อมลู และสมมติฐาน
ที่ได้รับจาก DRACO และจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีห้ากภาวะเศรษฐกิจ และปัจจยั
ภายนอกอื่น ๆ ทีม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินงานของ DRACO รวมทัง้สถานการณ์ภายในของบริษัทณ มีการเปลีย่นแปลงไป
อยา่งมีนยัส าคญัจากสมมติฐานที่ก าหนด มลูคา่หุ้นท่ีประเมินได้ตามวิธีนีจ้ะเปลีย่นแปลงไปด้วยเช่นกนั 

สมมติฐานท่ีส าคญัของประมาณการทางการเงินของ DRACO สรุปได้ดงันี ้
 

a. รายได้จากการขายการผลิตและขายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า 
รายได้จากการขายส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน มาจากการขายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า (PCB) ซึ่งเป็น

สว่นประกอบขัน้พืน้ฐานท่ีส าคญัในผลติภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟา้ อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ตา่งๆ รวมถึงแผงหน้าปัทม์ควบคมุของ
รถยนต์ โดยแบ่งเป็น 6 แบบหลักๆ คือ  (1) แบบ Single-sided PCB  (“S/S”) (2) แบบ Double-sided Non Paste 
Through Hole PCB ( “D/S” )  (3)  Double-sided Silver/Copper Paste Through Hole PCB ( “STH/CPTH” ) , (4) 
Double-sided Plated-through-hole PCB (“PTH”)  (5) Multi Layer PCB (“Multi-Layer”) และ (6) Multi Layer PCB 
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แบบ Mass Lam (“Mass Lam”) Mass Lam เป็นสินค้าที่ใช้กระบวนการและสายการผลิตเดียวกันกับ Multi-Layer แต่
ไมไ่ด้ใช้กระบวนการผลติของ Multi-Layer ทัง้หมด Mass Lam จึงเป็นประเภทสนิค้าแบบ Multi-Layer ประเภทหนึง่) 

ทัง้นี ้ธุรกิจผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้ามีการแขง่ขนัคอ่นข้างสงู โดยเฉพาะการแขง่ขนัทางด้านราคา อย่างไรก็ตาม 
ที่ผา่นมา บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ที่อยูใ่นอตุสาหกรรมมายาวนาน และเป็นท่ียอมรับของลกูค้า โดยเฉพาะ
ผู้ ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชัน้น าที่เน้นคุณภาพ เช่น SONY, SAMSUNG, HITACHI, TOSHIBA, 
PANASONIC, KATATA, SHIHEN และ KAGA เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะเน้นคุณภาพในราคาที่เหมาะสม 
นอกจากนี ้กลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ Chin-Poon ก็เป็นผู้ ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าขนาดใหญ่ของประเทศไต้หวนั ท าให้มี
เครือขา่ยลกูค้าระดบัโลกสง่ผา่นมาให้บริษัทฯ จ านวนมาก 

 
ปริมาณการขาย 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (อ้างอิงจากข้อมลูของ DRACO) ก าหนดให้ในปี 2559 บริษัทฯ มีความสามารถใน
การผลติผลติภณัฑ์ PCB ทกุชนิด รวมกนัประมาณ 1,920,000 ตารางเมตรตอ่ปีและก าหนดให้คงที่จนสิน้สดุ
ระยะเวลาการประมาณการ และไมม่ีการลงทนุเคร่ืองจกัรเพือ่เพิ่มก าลงัการผลติ 

 เนื่องจากค าสัง่ซือ้ของผลติภณัฑ์ PCB ไมม่ีการสัง่ซือ้ลว่งหน้าระยะยาวเนื่องจากสนิค้าอเิลก็ทรอนิกส์มีการ
เปลีย่นแปลงตลอดเวลาดงันัน้บริษัทฯจงึไมส่ามารถประมาณการอตัราการผลติระยะยาวได้อยา่งแมน่ย า 

 ประมาณการอตัราการผลติในปี 2559 ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้ปริมาณการผลติสนิค้าแตล่ะประเภท
คิดเทียบจาก 9 เดือนแรกของปี 2559 จึงท าให้ อตัราการเติบโตของ D/S CPTH STH และ PTH เติบโตในอตัรา
ร้อยละ 30.00, 20.00 ,(10.00) และ 102.00 จากปี 2558 ตามล าดบั (Multi-Layer และ Mass Lam ไมส่ามารถ
เทียบอตัราการเติบโตจากปี 2558 ได้ เนื่องจากบริษัทฯ เพิง่ผลติและจ าหนา่ยสนิค้าในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559) 
ยกเว้นสนิค้าประเภท S/S ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้ไมม่ีการเติบโตจากปี 2558 ตามการคาดการณ์
ของบริษัท ซึง่สอดคล้องกบัอตัราการเติบโตของยอดขายของ S/S ที่มีอตัราการเติบโตตดิลบลดลงตอ่เนื่อง จาก
ติดลบร้อยละ (11.54) ในรอบ 6 เดือนแรก ปี 2559 เป็นตดิลบร้อยละ (4.81) ในรอบ 9   เดือนของปี 2559 เมื่อ
เทียบกบัปี 2558  

 ส าหรับการประมาณการอตัราก าลงัผลติและจ าหนา่ยในปี 2560 บริษัทฯ ได้คาดการอตัราการเติบโตของการ
ผลติและจ าหนา่ยของสนิค้าประเภท S/S D/S CPTH และ PTH ให้เติบโตเทา่กบัร้อยละ 30.00 , 10.00 , 5.00 
และ 85.00 จากปี 2559 ตามล าดบั เนื่องจากบริษัทฯ คาดวา่จะได้รับค าสัง่ซือ้แผง PCB จากผู้ผลติ
เคร่ืองใช้ไฟฟา้รายใหญ่เจ้าหนึง่ ซึง่ได้มกีารเจรจากนัไว้เบือ้งต้นแล้วในปลายปี 2559 ยกเว้น สนิค้าประเภท STH 
ทีบ่ริษัทฯ คาดวา่ ปริมาณการผลติและจ าหนา่ยในปี 2560 จะลดลงจากปี 2559 ในอตัราร้อยละ (10.00) 
เนื่องจากมีการยกเลกิค าสัง่ซือ้บางสว่น สว่นสนิค้าประเภท Multi-Layer และ Mass Lam ก าหนดให้อตัราการ
เติบโตของสนิค้าทัง้สองประเภทมีอตัราการเติบโตเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 100.00 จากปี 2559 เนื่องจาก Chin-
Poon ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในปัจจบุนันัน้ได้สง่ค าสัง่ซือ้สนิค้าเพิ่มเติมมาให้กบับริษัทฯ ได้ทดลองผลติและ
จ าหนา่ยเพื่อเพิ่มความเช่ียวชาญในการผลติสนิค้าประเภท Multi-Layer ซึง่เป็นสนิค้าประเภทใหมใ่ห้แก่ลกูจ้าง 
และอ้างองิจากข้อมลูจากปี 2559  สนิค้าประเภท Multi-Layer และ Mass Lam   เพิ่งเร่ิมมกีารผลติและจ าหนา่ย
ในช่วงคร่ึงปีหลงั ดงันัน้อตัราการเติบโตของการผลติและจ าหนา่ยในปี 2560   จะมีโอกาศเพิ่มเป็นเทา่ตวัได้ 

 ในปี 2561 -  2567 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ปรับอตัราการเติบโตของปริมาณการขายลดลงอยา่งตอ่เนื่อง
ตามตารางด้านลา่ง โดยจะปรับลดในสดัสว่นท่ีแตกตา่งกนัไปของแตล่ะประเภทผลติภณัฑ์ซึง่ขึน้อยู่กบัการ
คาดการณ์ของบริษัทฯ และเนื่องจากบริษัทฯ มีการใช้ก าลงัการผลติมากกวา่ร้อยละ 85 ซึง่ถือวา่เตม็ก าลงัการ
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ผลติแล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงก าหนดให้อตัราการเติบโตของอตัราการผลติเทา่กบัร้อยละ 1.50 ตาม
อตัราเงินเฟอ้ (Core Inflation) เฉลีย่ย้อนหลงั 10 ปีตัง้แตปี่ 2548 – 2558 

 นอกจากนีท้ี่ปรึกษาทางการเงินอสิระก าหนดให้ตัง้แตปี่ 2562 เป็นต้นไป บริษัทฯ ไมม่ีการผลติและจ าหนา่ย
สนิค้าประเภท Mass Lam  อีกตอ่ไป เพราะเนื่องจาก ณ ปัจจบุนัสนิค้าประเภท Mass Lam จะได้รับค าสัง่ซือ้มา
จาก Chin-Poon ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่เทา่นัน้ และเมื่อบริษัทฯ เร่ิมมีความสามารถและเช่ียวชาญในการผลติสนิค้า
ประเภท Multi-Layer มากขึน้  Chin-Poon จะเปลีย่นไปสัง่ซือ้สนิค้าประเภท Multi-Layer แทน Mass Lam 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้ผลติภณัฑ์แตล่ะชนดิมีการเติบโตดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
` 

อัตราการผลิตท่ี
เพิ่มขึน้ (ร้อยละ) 

2556A3/ 2557A 2558A 2559F 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

S/S 323.12% 26.90% 11.06% 0.00% 30.00% 10.00% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 

D/S N.A. 42.89% 54.84% 30.00% 10.00% 10.00% 5.00% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 

CPTH 3,593.71% 46.70% 34.56% 20.00% 5.00% 15.00% 10.00% 5.00% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 

STH 65.92% 0.15% -11.56% -10.00% -10.00% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 

PTH 2,2271.88% 568.72% 90.61% 102.00% 85.00% 5.00% 5.00% 1.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Multi-Layer N.A. 1/ N.A.1/ N.A.1/ N.A.1/ 100.00% 5.00% 15.00% 1.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Mass Lam N.A. 1/ N.A.1/ N.A.1/ N.A.1/ 100.00% 0.00% -100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

หมายเหต:ุ 1/ เน่ืองจากไม่มีการขายในปี 2558 
2/ อตัราการเติบโตของก าลงัการผลติแตล่ะปีหลงัจากปี 2564 ก าหนดให้เทา่กบัร้อยละ 1.50 ยกเว้น PTH และ Multi Layer  
ก าหนดให้ไมมี่การเติบโตเพราะเน่ืองจากบริษัทฯ ได้ผลติจนเต็มก าลงัการผลติ 
3/ ปี 2556 บริษัทมีอตัราการผลิตที่เตบิโตแบบก้าวกระโดดจากปี 2555 เน่ืองจากเพ่ิงพ้นวิกฤติเหตกุารณ์อทุกภยั ดงันัน้อตัราการ 
เติบโตของปริมาณการขายในปีดงักลา่ว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึไมน่ ามาใช้อ้างอิงอตัราการเติบโต  
4/อตัราการเติบโตของแตล่ะผลิตภณัฑ์ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ข้อมลูการผลิตในอดตีและประมาณการของบริษัทฯในอนาคต 

  
 โดยอ้างองิข้อมลูในอดีตและจากการประมาณการในอนาคตของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอสิระก าหนดให้มี

สมมติฐานอตัราการใช้งานของเคร่ืองจกัร (Utilization Rate) ในปี 2559 - 2567 โดยมีรายละเอียดตามตาราง
ด้านลา่ง (ทัง้นี ้ Utlization Rate มีผลโดยตรงตอ่คา่ใช้จา่ย Idel Cost ที่เกิดขึน้ซึง่จากการประมาณการข้างต้น
สง่ผลให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้บริษัทฯไมม่คีา่ใช้จ่าย Idel Cost ตัง้แตปี่ 2561) 

 ทัง้นีส้าเหตทุี่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเช่ือวา่บริษัทฯ จะมีอตัราการเติบโตอยา่งตอ่เนื่องจนสามารถม ี
Utilization Rate ได้ถึงร้อยละ 92.79 เนื่องจาก Chin-Poon ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นผู้ผลติ PCB 
รายใหญ่เป็นอนัดบั 23 ของโลก และเป็นอนัดบั 1 ด้าน PCB Automotive (ที่มา: Printed Circuit Design & Fab 
Magazine 2014) มคีวามเป็นไปได้สงูที่จะสง่ค าสัง่ซือ้ในสว่นของสนิค้า S/S และ D/S (บริษัทฯมกี าลงัผลติ S/S 
และ D/S สงูสดุในก าลงัการผลติสนิค้าทัง้หมดที่บริษัทฯ ผลติได้ เนื่องจากเคร่ืองจกัรในการผลติ S/S และ D/S 
ของบริษัทฯเป็นเคร่ืองจกัรใหม ่ และมีประสทิธิภาพสงูเมื่องเทยีบกบัเคร่ืองจกัรในการผิลต S/S และ D/S ใน
โรงงานอื่นของ Chin-Poon เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรในการผลติ S/S และ D/S ในปี 2555 จาก
เหตอุทุกภยัในปี 2554) ซึง่เป็นสนิค้าที่ใช้เทคโนโลยีต า่มาที่บริษัทฯ และยงัมีแนวโน้มในการท่ีจะใช้บริษัทฯ เป็น
โรงงานผลติหลกัของสนิค้า S/S และ D/S  
 

 
หน่วย 2556A 2557A 2558A 2559F 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

ก าลงัการผลติทัง้หมด1/ ล้าน ตร.ม.  1.92   1.92   1.92   1.92   1.92   1.92   1.92   1.92   1.92   1.92   1.92   1.92  
ก าลงัการผลติจริง ล้าน ตร.ม.  0.59   0.78   0.93   1.11   1.53   1.66   1.68   1.71   1.72   1.74   1.76   1.78  
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หน่วย 2556A 2557A 2558A 2559F 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

Utilization Rate ร้อยละ 30.50% 40.62% 48.19% 57.72% 79.61% 86.32% 87.37% 88.86% 89.82% 90.79% 91.78% 92.79% 

หมายเหต:ุ 1/ ข้อมลูแสดงการผลิตรวมของสินค้าทัง้หมดทกุประเภท เน่ืองจากการผลิตสินค้าแตล่ะชนิดมีสายการผลิตและกระบวนการที่ 
เก่ียวข้องกนั 

 

ราคาขายต่อตารางเมตร 
 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้อตัราการเติบโตของราคาขายตอ่ตารางเมตรของสนิค้าประเภท S/S D/S 

CPTH STH และ PTH  ในปี 2559 เทา่กบัราคาขายเฉลีย่ของแตล่ะสนิค้าในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 และ
ตัง้แตปี่ 2560 เป็นต้นไปก าหนดให้ไมม่ีอตัราการเติบโตของราคาขายเนื่องจากสนิค้าชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์นัน้มี
การแขง่ขนัทางด้านราคาคอ่นข้างสงู บริษัทฯ ต้องพยายามรักษายอดขายโดยการคงที่ราคาสนิค้า อีกทัง้
เคร่ืองใช้ไฟฟา้เป็นผลติภณัฑ์ที่มีการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีที่คอ่นข้างไวจงึท าให้แนวโน้มราคาชิน้สว่น
อิเลก็ทรอนิกส์นัน้ไมส่ามารถเติบโตได้มากนกั 

 ส าหรับสนิค้าประเภท Multi-Layer และ Mass Lam ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้อตัราการเติบโตของ
ราคาขายตอ่ตารางเมตร ในปี 2559 เทา่กบัราคาขายเฉลีย่ของแตล่ะสนิค้าในชว่ง 9 เดือนแรกของปี 2559 แตใ่น
ปี 2560 บริษัทฯ มกีารปรับลดประมาณการราคาขายลงในอตัราร้อยละ (8.19) และ (25.71) ตามล าดบัเมื่อ
เทียบกบัปี 2559 เนื่องจากสนิค้าประเภท Multi-Layer และ Mass Lam เพิง่เร่ิมผลติและจ าหนา่ยในช่วงไตรมาส 
3 ของปี 2559 ซึง่ราคาขายยงัไมไ่ด้สะท้อนราคาตลาดมากนกั และตัง้แตปี่ 2561 เป็นต้นไป ก าหนดให้ไมม่ีอตัรา
การเติบโตของราคาขายเนื่องจากสนิค้าชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์นัน้มีการแขง่ขนัทางด้านราคาคอ่นข้างสงู บริษัทฯ 
ต้องพยายามรักษายอดขายโดยการคงที่ราคาสนิค้า อกีทัง้เคร่ืองใช้ไฟฟา้เป็นผลติภณัฑ์ที่มีความเปลีย่นแปลง
ของเทคโนโลยีที่คอ่นข้างไวจึงท าให้แนวโน้มราคาชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์นัน้ไมส่ามารถเติบโตได้มากนกั 
 

สมมติฐานท่ีส าคญัเก่ียวกบัผลติภณัฑ์และราคาขาย สรุปได้ดงันี ้

 
หน่วย 2556A 2557A 2558A 2559F 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

รายได้จากการผลติและจ าหน่าย  ล้านบาท  582.07 853.66 1,022.71 1,401.16 2,030.87 2,180.20 2,248.38 2,287.25 2,304.52 2,322.05 2,339.83 2,357.89 

อตัราการเตบิโต  ร้อยละ   46.66% 19.80% 37.00% 44.94% 7.35% 3.13% 1.73% 0.75% 0.76% 0.77% 0.77% 

ยอดขาย PCB รวม  ล้านตร.ม.  0.59 0.78 0.93 1.11 1.53 1.66 1.68 1.71 1.72 1.74 1.76 1.78 

อตัราการเตบิโต ร้อยละ   32.20% 19.23% 19.77% 37.92% 8.43% 1.21% 1.71% 1.08% 1.09% 1.09% 1.09% 

ราคาขายเฉล่ีย PCB / ตรม  บาท/ตร.ม.  993.97 1,094.47 1,105.30 1264.33 1328.66 1315.51 1340.37 1340.68 1336.35 1332.06 1327.79 1323.55 

อตัราการเตบิโต ร้อยละ   10.11% 0.99% 14.39% 5.09% -0.99% 1.89% 0.02% -0.32% -0.32% -0.32% -0.32% 

สดัสว่นตอ่รายได้รวม (ไมร่วม
รายได้จากการซือ้มาขายไป) 

 ร้อยละ  60.69% 78.69% 77.33% 76.93% 81.92% 82.37% 82.38% 82.25% 82.00% 81.75% 81.50% 81.25% 

 

 ทัง้นีท้ี่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการภาพรวมอตัราการเตบิโตในด้านราคาขาย PCB ของบริษัทฯ วา่จะมี
อตัราการเติบโตร้อยละ 14.39 ในปี 2559 และร้อยละ 5.09 ในปี 2560 เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินคาดวา่ในปี 
2559 – 2560 PTH และ Multi-Layer จะมีอตัราการผลติที่เพิม่สงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญั โดยราคาตอ่ ตร.ม. ของ 
PTH และ Multi-Layer สงูกวา่ผลติภณัฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีในการผลติน้อยกวา่เช่น S/S D/S CPTH และ STH  
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b. รายได้จากการซือ้มาขายไป 
 รายได้จากการซือ้มาขายไปคือรายได้ที่เกิดจากการจ าหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า ในช่วงที่อาจผลิตไม่ทนั หรือ

ประสบปัญหาการผลิต รวมทัง้แผนพิมพ์วงจรไฟฟ้าบางประเภทที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถผลิตได้ และบริษัท
จ าเป็นต้องใช้ชิน้สว่นดงักลา่วเป็นสว่นประกอบของผลติภณัฑ์เพื่อสง่มอบให้กบัลกูค้าให้ทนัตามก าหนด 

 พิจารณาจากอตัราการเติบโตของปริมาณการขายสนิค้าซือ้มาขายไปย้อนหลงัในปี 2556- Q3/2559 สนิค้าซือ้มา
จ าหนา่ยไปมีอตัราการการเติบโตเฉลีย่ลดลงร้อยละ (8.34) ตอ่ปี อยา่งไรก็ดีจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารเช่ือวา่ใน
อนาคตบริษัทฯ อาจมีสนิค้าซือ้มาขายไปเพิ่มมากขึน้โดยสงัเกตได้จาก 9 เดือนแรกของปี 2559 ที่เติบโตในอตัรา
ร้อยละ 9.53 จากปี 2558 (เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีสว่นในการซือ้สนิค้า Chin-Poon เพื่อน าไปขายตอ่) เพิ่มขึน้จาก
การที่ Chin-Poon เข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ และประกอบกับบริษัทฯ ได้รับค าสัง่ซือ้สินค้าประเภทอลูมิเนียม
เพิ่มขึน้ ดงันัน้ในปี 2559 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงก าหนดให้มีอตัราการเติบโตในร้อยละ 10.00 ต่อปี โดย
เทียบจากอตัราการเติบโตของ 9 เดือนแรก ปี 2559 และตัง้แต่ปี 2560 เป็นต้นไป จนสิน้สดุระยะเวลาประมาณ
การ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้เติบโตในอตัราร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยอ้างอิงจากอตัราเงินเฟ้อเฉลี่ย
ย้อนหลงัจากธนาคารแหง่ประเทศ ภายใต้หลกัระมดัระวงั (Conservative Basis) 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดราคาขายต่อตารางเมตรในปี 2559 เพิ่มขึน้ ในอตัราร้อยละ 25.04 ต่อปี โดย
อ้างอิงจากอตัราการเติบโตของ  9 เดือนแรกของปี 2559 กับปี 2558 ซึ่งน่าจะสะท้อนอตัราการเติบโตของปี 
2559 ทัง้ปีได้มากที่สดุ แต่ในปี 2560 เป็นต้นไปที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้อตัราการเติบโตของราคา
ขายเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.50 ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยอ้างอิงจากอตัราเงินเฟ้อเฉลีย่ย้อนหลงัจากธนาคาร
แหง่ประเทศไทย เนื่องจากบริษัทฯ คาดวา่จากการเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ Chin-Poon นา่จะท าให้ราคาขาย
ไมเ่ติบโตมากนกั และประกอบกบัสินค้าซือ้มาขายไปประเภท PTH จะลดลงเนื่องจากบริษัทฯ ได้น าค าสัง่ซือ้ของ
สินค้าประเภทซือ้มาขายไปมาผลิตเอง ซึ่งจะสอดคล้องกับอตัราการเติบโตของการผลิตสินค้าประเภท PTH ที่
เพิ่มขึน้ตามประมาณการข้างต้น 

 เนื่องจากสนิค้าอิเลคทรอนิคส์เป็นสนิค้าที่ผู้ผลติต้องท าการออกสนิค้าใหมเ่พื่อทดแทนสนิค้ารุ่นเก่าในระยะเวลา
อนัสัน้ท าให้ค าสัง่ซือ้ของผลติภณัฑ์ PCB ไมม่ีการสัง่ซือ้ลว่งหน้าระยะยาว ดงันัน้บริษัทฯจงึไมส่ามารถประมาณ
การอตัราการผลติ รวมถงึสนิค้าที่จะต้องซือ้มาขายไปได้อยา่งแมน่ย าสง่ผลให้ที่ปรึกษาทางการเงินต้องคาดเดา
รายได้ และอตัราก าลงัผลติในอนาคตจากการสอบถามผู้บริษัทฯ เป็นสว่นใหญ่  

 
 

 
หน่วย 2556A 2557A 2558A 2559F 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

รายได้จากการซือ้มาขายไป  ล้านบาท   223.36   157.50   238.33  327.81 337.72 347.92 358.44 369.27 380.44 391.93 403.78 415.98 
อตัราการเตบิโต  ร้อยละ   (29.49%) 51.32% 37.55% 3.02% 3.02% 3.02% 3.02% 3.02% 3.02% 3.02% 3.02% 

สดัสว่นตอ่รายจากการขาย  ร้อยละ  38.37% 18.45% 23.30% 23.40% 16.63% 15.96% 15.94% 16.14% 16.51% 16.88% 17.26% 17.64% 

 
c. รายได้จากการขายแม่พิมพ์และตัวอย่างแผ่นพิมพ์วงจร และรายได้อื่น 

 เนื่องจากในการผลิตงานให้แก่ลกูค้า จะต้องมีการผลิตแม่พิมพ์ และตวัอย่างให้แก่ลกูค้าซึ่งบริษัทฯ จะคิดราคา
แมพ่ิมพ์ และตวัอยา่งแผน่พิมพ์วงจรดงักลา่วโดยขึน้อยูก่บัการเจรจาตกลงกบัลกูค้าทัง้นี ้9 เดือนแรกของปี 2559   
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายแม่พิมพ์คิดเป็นร้อยละ 5.07 ของรายได้จากการผลติและขายแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้า
ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงก าหนดให้สดัสว่นรายได้จากการขายแม่พิมพ์และตวัอย่างแผ่นพิมพ์ของปี 
2559   ทัง้ปี เท่ากับ 9   เดือนแรกของปี 2559  ซึ่งน่าจะสะท้อนรายของปี 2559 ได้มากที่สดุ และตัง้แต่ปี 2560  
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เป็นต้นไปจนสิน้สดุระยะเวลาประมาณการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย
แม่พิมพ์ และตวัอย่างแผ่นพิมพ์วงจรเท่ากบัร้อยละ 4.37 ของรายได้จากการผลิตและขายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า 
โดยอ้างอิงจากคา่เฉลีย่ย้อนหลงัปี 2557 – 2559  

 

 
หน่วย 2556A 2557A 2558A 2559F 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

รายได้จากแมพ่ิมพ์และ
ตวัอย่างแผ่นพมิพ์วงจร 

 ล้าน
บาท  

 47.30   39.17   35.37  71.02 88.79 95.32 98.30 100.00 100.76 101.52 102.30 103.09 

อตัราการเตบิโต  ร้อยละ   (17.17%) (9.70%) 100.79% 25.02% 7.35% 3.13% 1.73% 0.75% 0.76% 0.77% 0.77% 

สดัสว่นตอ่รายจากการขาย  ร้อยละ  8.13% 4.59% 3.46% 5.07% 4.37% 4.37% 4.37% 4.37% 4.37% 4.37% 4.37% 4.37% 

 
 รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ อันประกอบด้วย การขายเศษแผ่ นเคลือบ

ทองแดงที่มีขนาดเล็ก และสารเคมีที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต ซึง่จะมีความสมัพนัธ์กบัปริมาณการ
ผลิต นอกจากนีบ้ริษัทฯยงัมีรายได้อื่นจาก ดอกเบีย้รับ และการขายซากที่เหลือจากกระบวนการผลิต โดยใน 9   
เดือนแรกของปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้อื่นเท่ากับร้อยละ 1.92 ของรายได้จากการผลิตและขายแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้า ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงก าหนดให้ตลอดช่วงระยะเวลาประมาณการ บริษัทฯ มีรายได้จาก
รายได้อื่น เท่ากับร้อยละ 1.92 ของรายได้จากการผลิตและขายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า โดยสอดคล้องกับการ
ประมาณการของบริษัทฯ ซึ่งสดัส่วนรายได้อื่นในอดีตมีแนวโน้มลดลงเร่ือยมา โดยในปี 2556 – 2558 สดัส่วน
ของรายได้อื่นจะเท่ากับร้อยละ 5.63 , 3.97 และ 2.81 ของรายได้จากการผลิตและขายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า 
ตามล าดบั เนื่องจากผู้ซือ้ผลิตภณัฑ์ผลพลอยจากสนิค้าได้นัน้ตอ่รองราคาซือ้ขายกบับริษัทฯ มาตลอดระยะเวลา
ที่ได้ท าการซือ้ขายในอดีต 

 

 
หน่วย 2556A 2557A 2558A 2559F 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

รายได้อ่ืน  ล้านบาท   32.79   33.91   35.41  26.95 39.06 41.93 43.24 43.99 44.32 44.66 45.00 45.35 
สดัสว่นตอ่รายจากการขาย  ร้อยละ  5.63% 3.97% 3.46% 1.92% 1.92% 1.92% 1.92% 1.92% 1.92% 1.92% 1.92% 1.92% 

 
d. ต้นทุนขาย 

 ต้นทนุขายจากการผลติ 
- ต้นทนุวตัถดุิบ (Raw Material Cost) 

วตัถดุิบหลกัที่ใช้ในการผลติแผน่ PCB ได้แก่ (1) แผน่ฉนวนเคลอืบทองแดง (Copper Clad Laminates: CCL) 
และ (2) น า้หมกึ และสารเคมีอื่นๆ โดยผลติภณัฑ์แตล่ะประเภท จะมีสดัสว่นปริมาณการใช้ที่แตกตา่งกนัไปในอตัราร้อยละ 
48.81 - 59.78 ของราคาขายแตล่ะประเภท โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้สมมติฐานราคาวตัถดุิบของ S/S D/S 
CPTH STH และ PTH ในปี 2559  เทา่กบัราคาวตัถดุิบเฉลีย่ของแตล่ะประเภท ของ 9   เดือนแรก ปี 2559 สว่นต้นทนุ
วตัถดุิบสนิค้าประเภท Multi-Layer และ   Mass Lam ซึง่เป็นสนิค้าที่บริษัทเพิง่จะเร่ิมผลติและออกจ าหนา่ยในเดือน
กนัยายน 2559 ก าหนดให้เทา่กบัประมาณการท่ืบริษัทฯ ได้คาดการณ์ไว้ และก าหนดให้มีสดัสว่นคงทีต่ลอดระยะเวลา
ประมาณการ 

- คา่แรงทางตรงและคา่โสหุ้ยการผลติ  
ประกอบด้วย คา่แรงงานทางตรงในการผลติ คา่สาธารณปูโภค และอื่นๆ เป็นต้น ซึง่ในการผลติสนิค้าแตล่ะ

ประเภทจะมีสดัสว่นของคา่แรงและคา่โสหุ้ยการผลติตอ่รายได้จากการผลติแตกตา่งกนัไป โดยอ้างองิจากคา่แรงทางตรง
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และคา่โสหุ้ยของสนิค้าแตล่ะประเภท 9 เดือนแรกปี 2559 และก าหนดให้คงที่จนสิน้สดุระยะเวลาประมาณการ ซึง่นา่จะ
สะท้อนสภาวะต้นทนุการผลติ ณ ปัจจบุนัได้ดีที่สดุ 

  
โดยสรุปต้นทนุขายได้ดงันี ้

 
หน่วย 2556A 2557A 2558A 2559F 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

ต้นทุนขายจากการผลิต  ล้านบาท  449.70 750.05 919.74 1,149.80 1,655.51 1,782.21 1,846.47 1,872.97 1,887.99 1,903.22 1,918.69 1,934.39 

- ต้นทนุวตัถดิุบ  ล้านบาท  313.39 473.33 565.70 744.09 1,057.67 1,138.08 1,178.97 1,194.33 1,203.96 1,213.74 1,223.67 1,233.75 

สดัสว่นต่อรายจากการผลิตและจ าหน่าย  ร้อยละ 53.84% 55.45% 55.31% 53.10% 52.08% 52.20% 52.44% 52.22% 52.24% 52.27% 52.30% 52.32% 

- ค่าแรงทางตรงและค่าโสหุ้ยการผลิต  ล้านบาท  136.32 276.73 354.04 405.71 597.84 644.14 667.50 678.64 684.02 689.48 695.02 700.64 

สดัสว่นต่อรายจากการผลิตและจ าหน่าย  ร้อยละ 23.42% 32.42% 34.62% 28.96% 29.44% 29.54% 29.69% 29.67% 29.68% 29.69% 29.70% 29.71% 

 
 ต้นทนุซือ้มาขายไป 

ที่ปรึกษาทางการเงินก าหนดให้สดัสว่นของต้นทนุซือ้มาขายไปปรับเพิ่มขึน้จากงวด 9 เดือน 2559 ร้อยละ 2.00  
จากเดิมร้อยละ 90.44 เป็นร้อยละ 92.25 ของรายได้จากซือ้มาขายไป  และก าหนดให้คงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ 
ตามการคาดการณ์ของบริษัทฯ โดยแนวโน้มของสดัสว่นต้นทนุตอ่รายได้จากการซือ้มาขายไปในอดีตมีการปรับเพิ่มขึน้
ตอ่เนื่องเป็นผลมาจากบริษัทได้น าค าสัง่ซือ้ของสนิค้าประเภทซือ้มาขายไปแบบ PTH มาผลติเอง 
 

 
หน่วย 2556A 2557A 2558A 2559F 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

ต้นทุนซือ้มาขายไป ล้านบาท 190.70 138.78 213.48 302.40 311.54 320.96 330.66 340.66 350.95 361.56 372.49 383.75 

สดัสว่นตอ่รายจากการซือ้มาขายไป ร้อยละ 85.38% 88.11% 89.57% 92.25% 92.25% 92.25% 92.25% 92.25% 92.25% 92.25% 92.25% 92.25% 

 
 ต้นทนุขายแมพ่ิมพ์ และตวัอยา่งแผน่พิมพ์วงจร 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้สดัสว่นต้นทนุขายแมพ่ิมพ์ และตวัอยา่งแผน่พิมพ์วงจรตอ่รายได้จากการขาย
แมพ่ิมพ์ และตวัอยา่งแผน่พิมพ์วงจรในปี 2559 อ้างองิจากสดัสว่นต้นทนุใน 9 เดือนเรกของปี 2559 ซึง่เทา่กบัร้อยละ 
102.70 โดยนา่จะสะท้อนภาพรวมของต้นทนุในปี 2559 ได้ดีทีส่ดุ ตอ่มาในปี 2560 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนด
ราคาต้นทนุขายแมพ่ิมพ์ และตวัอยา่งแผน่พิมพ์วงจรเทา่กบัร้อยละ 100.33 ของรายได้จากการขายแมพ่มิพ์และตวัอยา่ง
แผน่พิมพ์วงจร และก าหนดให้คงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยอ้างองิจากคา่เฉลีย่ของปี 2557 – 2559   เนื่องจาก
ต้นทนุขายแมพ่ิมพ์ และตวัอยา่งแผน่พิมพ์วงจรในอดตีมีความผนัผวนคอ่นข้างมาก 

 

 
หน่วย 2556A 2557A 2558A 2559F 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

ต้นทุนขายแม่พมิพ์ ล้านบาท 37.15 26.34 46.36 72.94 89.08 95.63 98.63 100.33 101.09 101.86 102.64 103.43 

สดัสว่นตอ่รายจากการ
ขายแม่พมิพ์ 

ร้อยละ 78.54% 67.23% 131.06% 102.70% 100.33% 100.33% 100.33% 100.33% 100.33% 100.33% 100.33% 100.33% 

 
 ต้นทนุผลติและจ าหนา่ยอื่นๆ 

ต้นทนุผลติและจ าหนา่ยอื่นๆ ประกอบด้วย 
-  คา่บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร ในปี 2559 อ้างอิงจากงวด 9 เดือนของปี 2559 เทา่กบัร้อยละ 2.79 ของรายได้จากการ

ผลติและจ าหนา่ย ซึง่นา่จะสะท้อนต้นทนุเต็มปีได้ดีที่สดุ ตอ่มาในปี 2560 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้มี
การปรับคา่บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรลงลงเหลอืร้อยละ 2.34  ของรายได้จากการผลติและจ าหนา่ย และก าหนดให้
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คงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยอ้างองิจากการคาดการณ์ของบริษัทฯ ซึง่คาดวา่จะมคีา่บ ารุงรักษา
ประมาณ 4.00 - 5.00  ล้านบาทตอ่ปี   

- ต้นทนุอื่นๆ ในปี 2559 อ้างอิงจากงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 ซึง่เทา่กบัร้อยละ 5.50  ของรายได้จากการผลติ
และจ าหนา่ย  และ ตัง้แตปี่ 2560 เป็นต้นไป ก าหนดให้ต้นทนุอื่นๆ อ้างองิจากเฉลีย่ปี 2557 – 2559  ซึง่เทา่กบั
ร้อยละ 4.05  ของรายได้จากการผลติและจ าหนา่ย  และก าหนดให้คงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 

 
หน่วย 2556A 2557A 2558A 2559F 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

ต้นทุนผลิตและอ่ืนๆ ล้านบาท 87.12 73.86 85.25 99.58 94.62 101.58 104.75 106.57 107.37 108.19 109.01 109.86 
สดัสว่นตอ่รายได้รวม ร้อยละ 9.08% 6.81% 6.45% 5.47% 3.82% 3.84% 3.84% 3.83% 3.82% 3.81% 3.80% 3.79% 

 
e. ค่าใช้จ่ายในการขาย 

คา่ใช้จา่ยในการขายประกอบด้วย  
- คา่แรง และคา่ใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนกังาน ของปี 2559 ก าหนดให้ปรับเทียบเต็มปีจากงวด 9 เดือนแรกของ

ปี 2559 ตอ่มาในปี 2560 ก าหนดให้ปรับเพิ่มขึน้ในอตัราร้อย 5.00 จากปี 2559 เพื่อรองรับการเพิม่สายการผลติ
ผลติภณัฑ์แบบ Multi-Layer และหลงัจากนัน้ปรับเพิ่มในอตัราร้อยละ 1.50  ตามอตัราเงินเฟอ้ของประเทศไทย  
ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

-  คา่ Commission คา่ใช้จา่ยในการขนสง่ คา่ใช้จา่ยรับรอง และคา่ใช้จา่ยในการขายอื่นๆ ก าหนดให้เทา่กบั
สดัสว่นตอ่รายได้เฉลีย่ของปี 2556 – Q3/2559 และก าหนดให้คงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 

 
หน่วย 2556A 2557A 2558A 2559F 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

ค่าใช้จ่ายในการขาย ล้านบาท 21.18 29.21 38.48 43.92 55.62 58.60 60.18 61.27 61.98 62.71 63.46 64.22 
สดัสว่นตอ่รายได้รวม ร้อยละ 2.21% 2.69% 2.91% 2.41% 2.24% 2.21% 2.21% 2.20% 2.21% 2.21% 2.21% 2.21% 

 
f. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร ประกอบด้วย 

- คา่แรง และคา่ใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนกังาน ของปี 2559 ก าหนดให้ปรับเทียบเต็มปีจากงวด 9 เดือนแรกของ
ปี 2559 ตอ่มาในปี 2560 ก าหนดให้ปรับเพิ่มขึน้ในอตัราร้อย 3.00 จากปี 2559 เพื่อรองรับการเพิม่สายการผลติ
ผลติภณัฑ์แบบ Multi-Layer และหลงัจากนัน้ปรับเพิ่มในอตัราร้อยละ 1.50  ตามอตัราเงินเฟอ้ของประเทศไทย  
ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

- คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ คา่เดินทาง คา่ใช้จา่ยติดตอ่สือ่สาร คา่รับรอง คา่สาธารณปูโภค คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัการ
บริการ และอื่นๆ ก าหนดให้เทา่กบัสดัสว่นตอ่รายได้เฉลีย่ของปี 2556 – Q3/2559 และก าหนดให้คงทีต่ลอด
ระยะเวลาประมาณการ 

- คา่ใช้จา่ยประกนัภยั ก าหนดให้ปรับเพิ่มจากปีก่อนหน้าร้อยละ 1.50 ตอ่ปี โดยอ้างองิจากอตัราเงินเฟอ้เฉลีย่
ย้อนหลงัจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

- ต้นทนุคา่ใช้จา่ยที่ไมไ่ด้ใช้งาน (Idle Cost เป็นคา่ใช้จา่ยที่ประกอบด้วยคา่เสือ่มของเคร่ืองจกัร และคา่โสหุ้นใน
การรักษาสภาพเคร่ืองจกัรที่ไมใ่ช้ในการผลติ หรือใช้ในการผลติอยูแ่ตเ่คร่ืองจกัรดงักลา่วท างานไมเ่ต็มที่ เช่น
ท างานช้ากวา่สเปคของเคร่ืองจกัรท าให้เคร่ืองจกัรนัน้มีประสทิธิภาพน้อยลง สง่ผลให้เคร่ืองจกัรมต้ีนทนุ
คา่ใช้จา่ยมากกวา่ที่ควรจะเป็น) โดยในปี 2559 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้ คิดเทยีบจากงวด 9 เดือน
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ของปี 2559 ตอ่มาในปี 2560 ปรับลดลงในอตัราร้อยละ 50.00  จากปี 2559   หลงัจากนัน้ก าหนดให้ไมม่ี Idle 
cost เกิดขึน้เนื่องจากบริษัทฯมี Utilization Rate ที่เพิม่ขึน้เกินกวา่ร้อยละ 85 ของก าลงัการผลติทัง้หมด 

 
 

 
หน่วย 2556A 2557A 2558A 2559F 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ล้านบาท 48.75 53.33 83.00 117.27 113.43 91.10 88.10 90.74 92.76 93.87 95.00 96.15 
สดัสว่นตอ่รายได้รวม ร้อยละ 5.08% 4.92% 6.28% 6.44% 4.58% 3.44% 3.23% 3.26% 3.30% 3.30% 3.31% 3.31% 

 
g. ค่าเสื่อมราคา 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้สนิทรัพย์แตล่ะประเภทมกีารคิดคา่เสือ่มในอตัราคงทีต่ามวิธีเส้นตรง โดยคา่
เสือ่มราคาของแตล่ะสนิทรัพย์จะถกูค านวณแตกตตา่งกนัออกไปตามมาตรฐานบญัชี โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
สินทรัพย์ ระยะเวลาคิดค่าเสื่อมราคา (ปี) 

อาคารโรงงานและส านกังาน 20 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 10 
เคร่ืองตกแตง่ และเคร่ืองใช้ส านกังาน 5 
ยานพาหนะ 5 

 
h. ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

บริษัทฯ ได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุส าหรับการผลติ PTH และ Multi-Layer PCB ซึง่เป็นสายการผลติใหมโ่ดย
บริษัทฯ จะได้รับสทิธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 5 ปี และ 8 ปี แตไ่มเ่กินเงินลงทนุท่ีลงทนุในโครงการดงักลา่วตามล าดบั
โดยบริษัทฯ เร่ิมใช้บตัรสง่เสริมฯในปี 2558 ดงันัน้ในการจดัท าประมาณการทางการเงินท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
ก าหนดให้บริษัทฯ จะเร่ิมจ่ายภาษีเงินได้นติิบคุคลส าหรับผลติภณัฑ์ประเภท PTH และ Multi-Layer ในอตัราร้อยละ 20 ใน
ปี 2564 และ 2567 ตามล าดบั 

 
i. ค่าใช้จ่ายลงทุน (Capital Expenditure) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณคา่ใช้จ่ายในการลงทนุส าหรับอาคารโรงงาน เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ และ
ยานพาหนะประมาณ 56.00 ล้านบาท ตอ่ปี ตามประมาณการลงทนุของบริษัทฯ 
 

j. เงนิกู้ 
ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ มีการกู้ เงินกบัสถาบนัการเงินอยู ่3  วงเงิน โดยมีรายละเอียดของการกู้ เงินดงัตอ่ไปนี ้

ประเภทวงเงนิกู้ อัตราดอกเบีย้ ครบก าหนดช าระ 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ประมาณ 2.65 - 2.85% ภายใน 1 ปีนบัจากวนักู้ยมื 
เงินกู้ยืมระยะยาววงเงิน 93 ล้านบาท MLR-1.5% ปี 2561 
เงินกู้ยืมระยะยาววงเงิน 80 ล้านบาท MLR-1.5% ปี 2562 

 
นอกจากนีใ้นปี 2557 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มลูคา่ 600 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.19 ตอ่ปี  ณ 

งบการเงินไตรมาส 3 สิน้สดุ 30 กนัยายน 2559 มีหุ้นกู้แปลงสภาพคงเหลอืที่ยงัไมไ่ด้แปลงสภาพมลูคา่ 404.84 ล้านบาท 
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โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดมลูคา่หุ้นกู้ทีย่งัไมไ่ด้แปลงสภาพนัน้ มีการ refinance เมื่อครบอายใุนอตัราดอกเบีย้
เทา่เดิมจนสิน้สดุระยะเวลาประมาณการ  

อยา่งไรก็ดีจากสมมติฐานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระข้างต้นจะท าให้บริษัทฯ มีสภาวะขาดสภาพคลอ่งทาง
การเงินระหวา่งปี 2560 - 2563 ซึง่การท่ีบริษัทฯ มีสภาวะขาดสภาพคลอ่งนัน้อาจสง่ผลให้ราคาหุ้นท่ีประมาณการโดยที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความคลาดเคลือ่นเนื่องจากมีความเสีย่งอื่นๆ ที่อาจสง่ผลให้บริษัทฯ ไมส่ามารถด าเนินการ
ตามที่ประมาณการไว้ หรือต้องหยดุการด าเนินการ ดงันัน้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้บริษัทฯ มีการกู้ เงินระยะสัน้
จากสถาบนัการเงินเพื่อชดเชยการขาดสภาพคลอ่ง เป็นจ านวน 110.00 ล้านบาท (บริษัทฯ ได้รับวงเงินคงเพิ่มเติมตาม
สญัญาเงินกู้ ระยะสัน้ท่ีได้ท ากบัธนาคารพานิชย์แหง่หนึง่ ณ วนัท่ี 26 กนัยายน 2559 จ านวน 3.00 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดย
มีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 2.85 ซึง่เป็นอตัราดอกเบีย้ลา่สดุตามสญัญาที่บริษัทฯ ได้ท ากบัธนาคารพาณิชย์ไว้  
 

k. อัตราส่วนอื่นๆ ในงบดุล 
ก าหนดโดยใช้คา่เฉลีย่ของข้อมลูในอดีตของ DRACO ปี 2557 – 9 เดือนแรกของปี 2559 เนื่องจากข้อมลูในช่วง

ระยะเวลาดงักลา่วใกล้เคียงกนัและมีความผนัผวนคอ่นข้างน้อยจงึนา่จะสะท้อนข้อมลูไปยงัอนาคตได้ (ระยะเวลาการ
เก็บเงินของลกูหนีก้ารค้าอยูร่ะหวา่ง 71.85 – 92.68 วนั ระยะเวลาของสนิค้าคงเหลอือยูร่ะหวา่ง 93.30 – 113.80 และ
ระยะเวลาการจ่ายเงินเจ้าหนีก้ารค้าอยูร่ะหวา่ง 61.65  – 103.87) ทัง้นีจ้ากการสมัภาษณ์ผู้บริหารบริษัทฯ ยงัคงมีแนว
ทางการด าเนินธุรกิจคงเดมิสง่ผลให้อตัราสว่นลกูหนีก้ารค้า สนิค้าคงเหลอื และเจ้าหนีก้ารค้ามีแนวโน้มคงเดิม ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้พิจารณาถงึความเหมาะสมของอตัราสว่นตา่งๆในงบดลุ และเห็นวา่การใช้ประมาณการดงักลา่ว
เหมาะสมดงันัน้การประมาณการตลอดระยะเวลาประมาณการมดีงันี ้

 ลกูหนีก้ารค้า เฉลีย่ประมาณ  82.27 วนั  
 สนิค้าคงเหลอื เฉลีย่ประมาณ 100.64 วนั 
 เจ้าหนีก้ารค้า เฉลีย่ประมาณ  79.11 วนั 
 
สรุปประมาณการทางการเงิน ปี 2559 – 2567 ได้ดงัตอ่ไปนี ้

 
(ล้านบาท)  2556A   2557A   2558A  2559F 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

สนิทรัพย์รวม  1,417.70   2,160.03   2,097.08  2,178.72 2,305.26 2,276.19 2,264.32 2,251.66 2,230.27 2,244.78 2,271.79 2,295.23 

หนีส้นิรวม  252.42   1,013.86   980.36  1,127.48 1,379.91 1,379.84 1,398.59 1,413.52 1,424.46 1,419.52 1,430.84 1,442.36 

สว่นของผู้ ถือหุ้น  1,165.29   1,146.17   1,116.72  1,051.24 925.35 896.35 865.73 838.14 805.81 825.27 840.95 852.87 

รายได้รวม  959.03   1,084.83   1,322.61  799.66 2,479.07 2,646.73 2,729.14 2,780.96 2,810.33 2,840.30 2,870.91 2,902.15 

ต้นทนุขาย  801.88   1,048.08   1,330.34  777.97 2,340.71 2,496.96 2,583.85 2,629.14 2,660.51 2,636.86 2,669.36 2,702.45 

คา่ใช้จ่ายในการขาย  21.18   29.21   38.48  20.93 55.62 58.60 60.18 61.27 61.98 62.71 63.46 64.22 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร  48.75   53.33   83.00  50.35 113.43 91.10 88.10 90.74 92.76 93.87 95.00 96.15 

ดอกเบีย้จ่าย  3.11   19.71   23.00  13.52 29.96 29.07 27.62 27.41 27.41 27.41 27.41 27.41 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ  23.36  (52.68) (157.35) (63.41) (60.63) (29.00) (30.62) (27.59) (32.33) 19.46 15.68 11.92 

EBIT (1)    0.00 (30.68) 0.07 (3.00) (0.19) (4.93) 46.86 43.09 39.33 

ภาษี (2)    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ค่าเสื่อมราคา (3)    0.00 160.38 156.08 155.67 161.37 166.80 115.71 120.21 124.71 

รายจ่ายการลงทนุสทุธิ (4)    0.00 (56.00) (56.00) (56.00) (56.00) (56.00) (56.00) (56.00) (56.00) 

การเปลี่ยนของเงินทนุ
หมนุเวียนสทุธิ (5) 

   
0.00 (185.91) (33.26) (15.30) (9.06) (4.26) (5.10) (4.46) (4.57) 

Free Cash Flow to Firm 
= 1 – (2) + (3) – (4) + (5) 

   
0.00 (112.21) 66.90 81.38 96.12 101.62 101.47 102.84 103.48 
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l. อัตราการขยายตัวของกระแสเงนิสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) 

ในประมาณการทางการเงินจงึก าหนดให้มีอตัราการขยายตวัของกระแสเงินสดหลงัจากชว่งระยะเวลาประมาณ
การท่ีร้อยละ 1.50 ตอ่ปี โดยอ้างอิงจากอตัราเงินเฟอ้ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 

m. อัตราส่วนลด (Discount Rate) 
อตัราสว่นลดทีใ่ช้ในการค านวณมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด ได้มาจากการค านวณต้นทนุทางการเงินถวั

เฉลีย่ถ่วงน า้หนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ตามโครงสร้างทนุของ DRACO ซึง่ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระได้ค านวณคา่ WACC จากคา่เฉลีย่ถว่งน า้หนกัของต้นทนุของหนี ้(Kd) และต้นทนุของทนุ (Ke) ของ DRACO ซึง่มี
รายละเอียดการประมาณการอตัราสว่นลด ดงันี ้
     WACC = Ke*E/(D+E)  +  Kd*(1-T)*D/(D+E) 
โดยที ่

Ke  = ต้นทนุของทนุ หรืออตัราผลตอบแทนที่ผู้ ถือหุ้นต้องการ (Re) 
Kd   = ต้นทนุของหนี ้หรืออตัราดอกเบีย้เงินกู้ของบริษัท 
T  = อตัราภาษีเงินได้นติิบคุคล 
E  = สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 
D  = หนีส้นิท่ีมีดอกเบีย้ 

 
ต้นทนุของทนุ (Ke) หรืออตัราผลตอบแทนที่ผู้ ถือหุ้นต้องการ (Re) ค านวณได้จาก Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) ดงันี ้

 Ke (หรือ Re ) =  Rf  + β  (Rm - Rf) 
โดยที ่
Risk Free Rate (Rf) = อ้างองิจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ 25 ปี มคีา่เทา่กบัร้อยละ 3.37 ตอ่ปี 

(ข้อมลู ณ วนัท่ี  16 ธนัวาคม 2559) ซึง่เป็นอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลที่มีอายุ
ยาวที่สดุที่รัฐบาลมกีารออกและเสนอขายอยา่งตอ่เนื่อง สอดคล้องกบัการประเมินมลูคา่หุ้น 
ที่มีสมมตฐิานวา่ธุรกิจยงัคงด าเนนิตอ่ไปอยา่งตอ่เนื่อง (Going Concern Basis) 

Beta (β) = อ้างองิจาก Beta เฉลีย่ของบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในกลุม่เทคโนโลยี หมวด
ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ จ านวน 4 บริษัท ซึง่ประกอบธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัการผลติและ
จ าหนา่ยแผงวงจรไฟฟา้ (PCB) ในลกัษณะเดียวกบั DRACO ได้แก ่HANA KCE SMT และ TEAM 

(คา่เฉลีย่ย้อนหลงั 1 ปี จนถึงวนัที่ 10 สงิหาคม 2559) ซึง่เทา่กบั 1.02 (ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระก าหนดใช้คา่   Beta จากบริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกนักบั DRACO  แทนที่การใช้คา่ 
Beta ของบริษัทฯ เนื่องจาก คา่ Beta ของ DRACO มีคา่ที่ต ่ากวา่คา่เฉลีย่ในอตุสาหกรรม
คอ่นข้างมาก เมื่อน าไปค านวณอตัราคิดลด (WACC) จะท าให้ได้คา่ประมาณ 6.42% ซึง่เป็น
อตัราคิดลดที่ไมส่มเหตสุมผลกบัภาระหนีส้นิและผลขาดทนุของบริษัทฯ ณ ปัจจบุนั ทัง้นี ้
สาเหตหุลกัของ WACC ทีม่คีา่ต า่เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯไมม่ีสภาพคลอ่งดงันัน้ Beta 
ปัจจบุนัของบริษัทฯจงึไมส่ามารถใช้ในการค านวณความเสีย่งของบริษัทฯได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ) นอกจากนีท้ี่ปรึกษาทางการเงินอิสระเลอืกใช้ข้อมลูคา่เฉลีย่ย้อนหลงั 1 ปี 
จนถึงวนัท่ี 10 สงิหาคม 2559 เพราะเนื่องจากในช่วง 3 เดือนที่ผา่นมา SET มีการปรับตวัผนั
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ผวนอยา่งมากซึง่เป็นผลมาจากปัจจยัความไมแ่นน่อนภายในประเทศซึง่สง่ผลตอ่ประชาชน 
เศรษฐกิจ และสงัคมอยา่งไมส่ามารถค านวณได้  

Market Risk (Rm) = อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เฉลีย่ย้อนหลงั 25 ปี ตัง้แตปี่  
2534 – เดือนธนัวาคม 2559 ซึง่เทา่กบัร้อยละ 13.45  ตอ่ปี เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาที่
สะท้อนอตัราผลตอบแทนโดยเฉลีย่ได้ดีที่สดุ และมีผลกระทบจากความผนัผวนของตลาด
หลกัทรัพย์ฯน้อย โดยที่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมิได้น าอตัราผลตอบแทนของตลาด 
หลกัทรัพย์ฯ ในปี 2518 – 2533 มาพิจารณา เพราะเป็นชว่งตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ิมก่อตัง้ และ
มีปริมาณการซือ้ขาย รวมถึงจ านวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯน้อย ซึง่อาจไม่
สะท้อนผลตอบแทนที่แท้จริง 

 จากข้อมลูจะสามารถค านวณอตัราผลตอบแทนที่ผู้ ถือหุ้นต้องการ (Re) ได้ร้อยละ 13.45  ตอ่ปี 
Kd = ประมาณการอตัราดอกเบีย้เงินกู้ของบริษัทโดยเฉลีย่ที่ประมาณร้อยละ 4.65 – 4.92 ต่อปี ซึ่ง

รวมถึงอตัราดอกเบีย้ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครัง้นี ้
D/E Ratio = ประมาณการอตัราสว่นหนีส้ินที่มีดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นในแต่ละปี ซึ่งอยู่ระหว่าง 0.59 

– 0.65 
T = ประมาณอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล ท่ีร้อยละ 20 ตอ่ปี 
 

จากข้อมลูค านวณข้างต้น จะค านวณ   WACC ของบริษัทฯ ได้ดงันี ้
 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

WACC (%) 9.84% 9.91% 9.85% 9.82% 9.81% 9.82% 9.83% 9.83% 
  

 และสรุปกระแสเงินสดสทุธิของกิจการได้ดงันี ้
 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

กระแสเงินสดของบริษัทฯ (FCF) (112.21) 66.90 81.38 101.47 102.84 103.48 104.13 104.51 
มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด (102.16) 55.42 61.37 57.78 53.32 48.85 44.75 40.89 

 
 

(หนว่ย: ล้านบาท) 
มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value) 540.69 
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดรวม 844.79 
บวก: เงินสดและเงินลงทนุชัว่คราว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 167.68 
หกั: ภาระหนีส้นิท่ีมีดอกเบีย้งวดลา่สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 1/ (634.87) 
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด – สุทธิ  377.60 
จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว (หุ้น) 247,158,241 
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงนิสด (บาทต่อหุ้น) 1.53 
หมายเหต:ุ 1/ ภาระหนีส้ินที่มีดอกเบีย้งวดลา่สดุ ณ วนัที่ 30  กนัยายน 2559 ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสัน้สถาบนัการเงิน 115.76 ล้านบาท 

, เงินกู้ ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 113.28 ล้านบาท และ หุ้นกู้แปลงสภาพ 404.86   ล้านบาท  

 
นอกจากนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของมลูคา่หุ้น โดยปรับ

คา่ของอตัราสว่นลด (Discount Rate) หรือ WACC จากเดิมเพิ่มขึน้และลดลงประมาณร้อยละ 0.25 ตอ่ปี 
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 อตัราสว่นลด(Discount Rate):WACC(ร้อยละตอ่ปี) 
 +0.25% 0% -0.25% 

ราคาหุ้นDRACO(บาทต่อหุ้น) 1.41 1.53 1.65 
 

ผลจากการวิเคราะห์ความไว โดยการเปลีย่นแปลงอตัราสว่นลด จะได้มลูคา่หุ้นของ DRACO อยูร่ะหวา่ง 1.41 – 
1.65 บาทตอ่หุ้น ซึง่(ต ่ากวา่)ราคาเสนอซือ้ที่ 5.07 บาทอยูท่ี่  (3.66) – (3.42) บาท หรือคดิเป็นต า่กวา่ร้อยละ (72.22) – 
(67.37) ตามล าดบั 
  
 ทัง้นี ้ การประเมินมลูคา่หุ้นด้วยวิธีนีจ้ดัท าโดยอ้างอิงจากสมมตฐิานท่ีได้รับจาก DRACO ภายใต้สภาวะ
เศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจบุนั ดงันัน้ การเปลีย่นแปลงใดๆ เก่ียวกบัแผนธุรกิจและนโยบายตา่งๆ ของ DRACO หรือ
สภาวะเศรษฐกิจที่เปลีย่นแปลงไปและท าให้เกิดความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัจากการด าเนินธุรกิจในปัจจบุนัของบริษัท
ฯ หรือเปลีย่นแปลงไปจากประมาณการและตวัแปรที่ก าหนดไว้อาจท าให้ประมาณการท่ีก าหนดขึน้ภายใต้สมมติฐานท่ี
กลา่วมาข้างต้นเปลีย่นแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญั และอาจสง่ผลกระทบให้มลูคา่หุ้นของ DRACO ที่ประเมินได้
เปลีย่นแปลงไปเช่นกนั 
 
4.2. สรุปความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้หุ้นสามัญของ DRACO 
 ตารางสรุปเปรียบเทยีบมลูคา่หุ้นของบริษัทตามการประเมินมลูคา่หุ้นด้วยวิธีตา่งๆ กบัราคาเสนอขาย 

   (หน่วย: บาทตอ่หุ้น) 
วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) ราคา เสนอ

ซือ้ 
สูงกว่า (ต ่ากว่า) 
ราคาเสนอซือ้ 

สูงกว่า (ต ่ากว่า) ราคา
เสนอซือ้ร้อยละ 

1) วิธีมลูคา่หุ้นตามบญัชี 4.12 5.07 (0.95) (18.74%) 
2) วิธีปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชี 5.07 5.07 0 0% 
3) วิธีมลูคา่หุ้นตามราคาตลาด 4.56 5.07 (0.51) (10.08%) 
4) วิธีอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชี (P/BV Ratio) 8.60 – 9.50 5.07 3.53 - 4.53 69.66% – 75.29% 
5) วิธีอตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุ้น (P/E) ไมส่ามารถค านวณได้ 5.07 ไมส่ามารถค านวณได้ ไมส่ามารถค านวณได้ 
6) วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด* 1.41 – 1.65  5.07 (3.66) – (3.42)  (72.22%) – (67.37%)  

หมายเหต:ุ *เป็นมลูคา่หุ้นบริษัทฯค านวณจาก WACC อยู่ระหว่าง (9.81%-9.91%) 
 

การประเมินราคาหุ้นในแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกนั ซึ่งสะท้อนถึงความเหมาะสมของราคา
หุ้นจากการประเมินราคาหุ้นในแตล่ะวิธีที่แตกตา่งกนัไป ดงันี ้

1) วิธีมลูคา่หุ้นตามบญัชี (Book Value Approach) จะค านงึถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึง่และมลูคา่
ทรัพย์สนิตามที่ได้บนัทกึบญัชีไว้ โดยไมไ่ด้ค านงึถึงความสามารถในการท าก าไรและผลการด าเนินงานของบริษัทฯใน
อนาคต ความสามารถในการแขง่ขนัของกิจการ แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและภาพรวมอตุสาหกรรม ดงันัน้ท่ีปรึกษาทางการ
เงินอิสระจงึเห็นวา่การประเมินมลูคา่หุ้นโดยวธีินีไ้มเ่หมาะสมที่จะใช้ประเมินราคายตุิธรรมของหุ้นสามญัของบริษัท และไม่
สามารถสะท้อนมลูคา่ที่แท้จริงของกิจการได้ ดงันัน้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวา่การประเมินมลูคา่หุ้นโดยวธีินีไ้ม่
เหมาะสมทีจ่ะใช้ประเมินราคายตุิธรรมของหุ้นสามญัของบริษัท และไมส่ามารถสะท้อนมลูคา่ที่แท้จริงของกิจการได้ 

2) วิธีปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) สามารถสะท้อนมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
ได้ดีกวา่การประเมินมลูคา่หุ้นด้วยวิธีมลูคา่ตามบญัชี เนื่องจากเป็นน ามลูคา่ตามบญัชีตามที่ประเมินในข้อ 1 มาปรับปรุง
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ด้วยราคาประเมินใหมข่องที่ดิน อาคาร สิง่ปลกูสร้าง เคร่ืองจกัรที่ใช้ในการผลติ กู๊ดวิลล์ (Goodwill) สทิธิบตัร (Patent) 
และมลูคา่ตราสนิค้า (Brand Value) เป็นต้น เพื่อให้เป็นราคาตลาดหรือราคายตุิธรรมจากนัน้จึงน ามาหารด้วยจ านวนหุ้น 
อยา่งไรก็ตามวิธีนีไ้มไ่ด้ค านงึถึงความสามารถในการท าก าไรและผลการด าเนินงานของกิจการในอนาคต ดงันัน้ท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา่การประเมินด้วยวิธีนีอ้าจไมส่ะท้อนราคาที่แท้จริงของสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัททัง้หมด
แตส่ามารถใช้เป็นราคาพืน้ฐานในการก าหนดมลูคา่ของบริษัทได้ 

3) วิธีมลูคา่หุ้นตามราคาตลาด (Market Price) ราคาตลาดเป็นกลไกที่ถกูก าหนดโดยอปุสงค์และอปุทาน
ของนกัลงทนุท่ีมตีอ่หุ้นของบริษัท ซึง่สามารถสะท้อนถงึมลูคา่หุ้นในขณะนัน้ๆรวมทัง้สะท้อนถงึปัจจยัพืน้ฐาน และความ
ต้องการของนกัลงทนุทัว่ไปท่ีมีตอ่ศกัยภาพและการเติบโตของบริษัทในอนาคตได้ดีพอสมควร ราคาตลาดของหุ้นของ
บริษัทในอดตี จึงสามารถใช้เป็นราคาอ้างองิเพื่อสะท้อนมลูคา่หรือราคาที่แท้จริงของหุ้นของบริษัทได้ ดงันัน้ราคาตลาดใน
กรณีนีจ้ึงนา่จะสะท้อนราคาที่แท้จริงของสว่นของผู้ ถือหุ้นได้ อยา่งไรก็ดเีนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ หลงัจากที่มีการท าค า
เสนอซือ้ในครัง้แรกมีสภาพคลอ่งน้อยลงจากเดิมอยา่งมีนยัส าคญั (สาเหตหุลกัมาจาก Chin-Poon ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่โดย
ถือหุ้นรวมกนัคิดเป็นร้อยละ 95.35 และไมม่ีนโยบายในการขายหุ้นท าให้บริษัทฯ ไมม่ีหุ้นท่ีซือ้ขายกนัในตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 
โดยเมื่อเปรียบเทียบกบัการซือ้ขายเฉลีย่ตอ่วนัเป็นระยะเวลา ระยะเวลา 1 ปี (10 สงิหาคมม 2558 – 10 สงิหาคม 2559) 
ก่อนวนัยื่นแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (แบบ 247-3) เมื่อวนัท่ี 11 สงิหาคม 2559  หุ้น
ของบริษัทฯ มกีารซือ้ขายเฉลีย่ร้อยละ 0.19 ของจ านวนหุ้นจดทะเบยีนที่ช าระแล้วตอ่วนั อยา่งไรก็ดีหลงัจากสิน้สดุ
ระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้จนถงึ 1 วนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการเพื่อเพกิถอนหลกัทรัพย์จากการเป็นบริษัทฯจด
ทะเบียน (23 กนัยายน 2559 – 16 ธนัวาคม2559) หุ้นของบริษัทฯ มีการซือ้ขายเฉลีย่ร้อยละ 0.001 ของจ านวนหุ้นจด
ทะเบียนที่ช าระแล้วตอ่วนั   หรือลดลงร้อยละ 99.39 จากการซือ้ขายเฉลีย่เดิม (โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไ่ด้
ค านวณปริมาณการซือ้ขายระหวา่ง Chin-Poon กบั นายพชิยั วิจกัขณ์พนัธ์ และนางสาวอรสา ไตรตรึงษ์ทศันา ณ วนัท่ี 11 
พฤศจิกายน 2559 ที่ราคา 4.95 บาท รวมจ านวน 15,109,100 หุ้น ซึง่ถือเป็นการซือ้ขายแบบการซือ้ขายหลกัทรัพย์ราย
ใหญ่ (Big Lot)) ดงันัน้ราคาตลาดในกรณีนีจ้ึงไมส่ะท้อนราคาที่แท้จริงของสว่นของผู้ ถือหุ้น 

4) วิธีอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชี (Price to Book Value Ratio Approach) จะค านงึถงึฐานะ
การเงินขณะใดขณะหนึง่โดยเปรียบเทียบกบัคา่เฉลีย่อตัราสว่นดงักลา่วของกลุม่บริษัทท่ีใช้อ้างอิง ทัง้นีก้ารประเมินมลูคา่
ของบริษัทโดยวิธีดงักลา่วมีสมมตุิฐานวา่บริษัทจะต้องมศีกัยภาพที่ใกล้เคยีงกบับริษัทอื่นๆในกลุม่ โดยไมไ่ด้ค านงึถึง
ความสามารถในการท าก าไร และผลการด าเนินงานของบริษัทในอนาคต ทัง้นีก้ลุม่บริษัทท่ีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
น ามาเปรียบเทยีบ 3 ใน 4 บริษัท (HANA SMT และ TEAM) ท าธุรกิจเก่ียวเนื่องกบัการผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้แตไ่มใ่ช้
ธุรกิจผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ซึง่เป็นธุรกิจของ DRACO มีเพียง KCE บริษัทเดียวที่มีธุรกิจเหมือนกบั DRACO อยา่งไรก็ด ี
KCE มีสนิทรัพย์ และรายได้ที่แตกตา่งจากบริษัทฯ คอ่นข้างมาก นอกจากนีใ้นชว่งที่ผา่นมาบริษัทฯ มีผลการด าเนินงาน
ขาดทนุซึง่แตกตา่งจากบริษัทท่ีน ามาเปรียบเทยีบ ดงันัน้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวา่การประเมินมลูคา่หุ้นโดยวธีินี ้
ไมเ่หมาะสมที่จะใช้ประเมินราคายตุิธรรมของหุ้นสามญัของบริษัท และไมส่ามารถสะท้อนมลูคา่ที่แท้จริงของกิจการได้ 

5) วิธีอตัราสว่นราคาตอ่ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (Price to Earnings Ratio Approach) ถึงแม้จะเป็นวิธีทีค่ านงึถึง
ความสามารถในการท าก าไรของกิจการโดยเปรียบเทียบกบัคา่เฉลีย่ของอตัราสว่นดงักลา่วของกลุม่บริษัทท่ีใช้อ้างอิง ซึง่
ถือเป็นวิธีประเมินมลูคา่หุ้นท่ีเป็นที่นิยมกนัพอสมควรทัง้นีก้ารประเมินมลูคา่ของบริษัทโดยวิธีดงักลา่วมีสมมตุฐิานวา่
บริษัทจะต้องมีศกัยภาพท่ีใกล้เคยีงกบับริษัทอื่นๆในกลุม่ อยา่งไรก็ดีเนื่องจาก DRACO มีผลการด าเนินย้อนหลงั 4 ไตร
มาสลา่สดุขาดทนุสทุธิ จึงท าให้ไมส่ามารถค านวณโดยวิธีนีไ้ด้ 

6) วิธีมลูคา่ปัจจบุนักระแสเงินสดซึง่เป็นวิธีที่สะท้อนถงึความสามารถในการท าก าไร และความสามารถใน
การสร้างกระแสเงินสดของบริษัทฯที่จะได้รับในอนาคต ซึง่ประเมินจากมลูคา่ปัจจบุนักระแสเงินสดสทุธิของกิจการท่ีคาด



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอ่การเพิกถอนหลกัทรัพย์จากการเป็นบริษัทจดทะเบียน  บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั หน้า 35/38 
 

วา่จะได้รับในอนาคต โดยอ้างอิงจากการด าเนินงานท่ีผา่นมา รวมถึงแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ การด าเนินงานของกิจการใน
อนาคตจึงท าให้วิธีนีส้ามารถสะท้อนมลูคา่ที่แท้จริงของกิจการได้ อยา่งไรก็ดีส าหรับกรณีของ DRACO วิธีมลูคา่ปัจจบุนั
กระแสเงินสดอาจจะไมส่ามารถสะท้อนถึงมลูคา่ที่แท้จริงของบริษัทฯได้จากเหตผุล 2 ประการ คอื  

6.1) อตัราสว่นลด (WACC) ของบริษัทฯ เองไมส่ะท้อนถงึความเสีย่งในปัจจบุนัของบริษัทฯ เนื่องจากในปัจจบุนั
บริษัทฯมีผลขาดทนุอยา่งตอ่เนื่องมาโดยตลอดตัง้แตปี่ 2557 แตค่า่ Beta ของบริษัทฯ ย้อนหลงั 1 ปี จนถึงวนัที ่
10 สงิหาคม 2559 จะเทา่กบั 0.47 สง่ผลให้อตัราสว่นลด (WACC) มีคา่เทา่กบั 6.42% ซึง่ไมส่อดคล้องกบัความ
เสีย่งในปัจจบุนัของบริษัทฯ ท าให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจ าเป็นต้องปรับใช้คา่ Beta ของอตุสาหกรรมซึง่อาจ
ไมส่ะท้อนถึงความเสีย่งของบริษัทฯเนื่องจาก 1. บริษัทท่ีน ามาเปรียบเทียบในครัง้นีม้ีธุรกิจไมต่รงกบั DRACO  
2. บริษัทท่ีน ามาเปรียบเทียบมีขนาดธุรกิจที่ใหญ่กวา่ DRACO อยา่งมีนยัส าคญัทัง้ในสว่นของสนิทรัพย์ อตัรา
รายได้ และ อตัราก าไร และ 3. บริษัททัง้หมดที่น ามาเปรียบเทียบมคีวามสามารถในการท าก าไรมากกวา่ 
DRACO ซึง่ปัจจบุนัที่มีผลขาดทนุอยา่งตอ่เนื่อง  
6.2) ในช่วงระยะแรกของการประมาณการบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทนุอยา่งตอ่เนื่องท าให้งบกระแสเงินสด
ของบริษัทฯ น้อยกวา่ศนูย์โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการกระแสเงินสดที่บริษัทฯ ต้องใช้ในการ
ประกอบธุรกิจเพือ่ไมใ่ห้งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ น้อยกวา่ศนูย์ ประมาณ 110 ล้านบาท ซึง่ปัจจบุนัวงเงินกู้
ระยะสัน้ของบริษัทฯ มีพอดีกบัเงินสดที่ต้องใช้ซึง่มีความเป็นไปได้วา่บริษัทฯ อาจมคีวามจ าเป็นในการใช้วงเงินกู้
ระยะสัน้มากกวา่วงเงินท่ีบริษัทฯมี ในกรณีที่บริษัทฯ มีผลขาดทนุเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญันอกเหนือจาก
ประมาณของที่ปรึกษาทางการเงินไว้ในอนาคต ทัง้นีบ้ริษัทมวีงเงินกู้ ระยะสัน้เพิ่มขึน้จ านวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ 
หรือประมาณ 110.00 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลอืในการค า้ประกนัวงเงินกู้จาก Chin-Poon 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ ถ้าหาก Chin-Poon ไมไ่ด้เข้ามาถือหุ้นเพิม่เตมิจากก่อนหน้าการท าค าเสนอหลกัทรัพย์จนท า
ให้มีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 95.53 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดดงัเชน่ปัจจบุนั บริษัทฯ ก็อาจจะไมม่เีงินวงกู้ ระยะสัน้
เพื่อใช้ในการบริหารกิจการและอาจจะท าให้บริษัทฯ มีเงินสดตดิต า่กวา่ศนูย์ก็เป็นได้  
 

ดงันัน้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวา่การประเมินมลูคา่หุ้นโดยวิธีนีอ้าจไมเ่หมาะสมที่จะใช้ประเมินราคา
ยตุิธรรมของหุ้นสามญัของบริษัทฯในครัง้นีเ้นื่องจากอาจไมส่ามารถสะท้อนมลูคา่ที่แท้จริงของกิจการได้ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่วิธีการประเมินราคาทีเ่หมาะสมที่สดุในการประเมินมลูคา่บริษัทฯในครัง้
นีค้ือวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) ซึ่งจะได้ราคาอยู่ที่  5.07 บาทต่อหุ้น ดังนัน้ที่
ปรึกษาทางการเงนิอิสระมีความเห็นว่าราคาเสนอซือ้ที่ราคา 5.07 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสมเน่ืองจาก
ราคาเสนอซือ้เท่ากบัราคาที่ประเมินตามวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)   
 
5. สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าการขอเพิกถอนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยสมคัรใจมีความเหมาะสม เนื่องจากปัจจบุนับริษัทฯ มีเงินทนุหมนุเวียนเพียงพอในการ
ด าเนินงานและการขยายกิจการในอนาคต และไมม่ีความจ าเป็นท่ีจะต้องระดมทนุผา่นตลาดหลกัทรัพย์ฯ อีกทัง้บริษัทฯ ไม่
สามารถปรับปรุงอตัราสว่นผู้ ถือหุ้นให้เหมาะสมตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ืองการรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสทิธิเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทีก่ าหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ต้องมี
ผู้ ถือหุ้นสามญัรายยอ่ยไมน้่อยกวา่ 150 ราย และผู้ ถือหุ้นดงักลา่วต้องถือหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 15.00 ของทนุช าระ
แล้วทัง้หมดของบริษัทจดทะเบียน (“หลกัเกณฑ์การกระจายการถือหุ้น”) นอกจากนี ้ปัจจุบนั Chin-Poon ถือหุ้นร้อยละ 
95.53 ซึ่งสามารถควบคุมและมีอ านาจในการตัดสินใจด าเนินการด้านต่างๆได้ทัง้หมด ผู้ ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ ไม่



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอ่การเพิกถอนหลกัทรัพย์จากการเป็นบริษัทจดทะเบียน  บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั หน้า 36/38 
 

สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อคัดค้านถ่วงดุลเร่ืองที่  Chin-Poonเสนอให้พิจารณาได้ รวมถึงเร่ืองการขอเพิกถอน
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในครัง้นีด้้วย นอกจากนี ้ถ้าภายหลงั
จากการท าค าเสนอซือ้เพื่อการเพิกถอนหลกัทรัพย์โดย Chin-Poon หากChin-Poonสามารถซือ้หุ้นของบริษัทฯได้เพิ่มขึน้ 
หรือถือหุ้นในบริษัทฯ ในสดัส่วนที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯที่ออกหลกัทรัพย์ตามประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.11/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ซึง่นอกจากผู้ ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบอยา่งมากภายหลงัจากที่
บริษัทฯ พ้นสภาพการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว ผู้ ถือหุ้นรายย่อยที่ยงัคงถือหุ้น บริษัทฯอยู่ต่อไปจะ
ได้รับผลกระทบ ได้แก่ การขาดสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ โอกาสการได้รับผลตอบแทนในรูป capital gain ถกู
จ ากดัลง และผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดาจะไมไ่ด้รับยกเว้นภาษีจากก าไรจากการซือ้ขายหุ้น  
 

ส าหรับราคาเสนอซือ้ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าราคาเสนอซือ้ที่  5.07 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่

เหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่ไมต่ ่ากว่าราคายตุิธรรมตามที่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินที่  5.07 บาทต่อหุ้น อีก
ทัง้หากพิจารณาความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้ในกรณีการท าค าเสนอซือ้หุ้นเพื่อการเพิกถอนหลกัทรัพย์ตามข้อ  56 
ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่ ทจ.12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์
เพื่อครอบง ากิจการ ราคาเสนอซือ้ที่  5.07 บาทต่อหุ้ น เป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่าราคาสูงสุดของราคาที่ค านวณได้ตาม
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี:้ 

 
ล าดบั การค านวณ ราคา (บาทตอ่หุ้น) 

1 ราคาสงูสดุที่ผู้ท าค าเสนอซือ้หรือบคุคลตามมาตรา 258 ของผู้ท าค าเสนอ
ซือ้ได้หุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสทิธิมาในระหวา่งระยะเวลา 90 วนักอ่นวนัท่ี
ยื่นค าเสนอซือ้ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 

4.95 

2 ราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นในระหวา่ง 5 วนัท าการก่อนวนัท่ี
คณะกรรมการของบริษัทฯมมีติเพื่อเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาการ
เพิกถอนหลกัทรัพย์  

4.56 

3 มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของบริษัทฯ โดยค านวณจากมลูคา่ทางบญัชีที่
ปรับปรุงให้สะท้อนราคาตลาดลา่สดุของสนิทรัพย์และหนีส้นิของบริษัทฯ
แล้ว 

5.07 

4 มลูคา่ยตุิธรรมของบริษัทฯ ซึง่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ* 5.07 
หมายเหต:ุ มลูคา่ยตุิธรรมของบริษัทฯ ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของ Chin-Poon เทา่กบั 4.88 บาทตอ่หุ้น 
 

ดงันัน้ หากในระยะเวลา 90 วนั ก่อนวนัยื่นค าเสนอซือ้ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ซึง่จะเกิดขึน้ภายหลงัที่ประชมุ 
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 ของบริษัทฯ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนมุตัิการเพิกถอนหลกัทรัพย์ รวมถงึการด าเนินการ 
ตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนทัง้หลายเสร็จสิน้ลง Chin-Poon ไมม่ีการได้หุ้นของบริษัทฯ มาในราคาที่เกินกวา่ 5.07 บาทตอ่ 
หุ้น ราคาเสนอซือ้หุ้นจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของประกาศดงักลา่วข้างต้น 
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จากที่ได้กลา่วมาข้างต้นในที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 เพื่อเพิกถอนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจาก
การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา่ผู้ ถือหุ้น ควรพิจารณาอนุมัติ
การขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสมัคร
ใจ และตอบรับค าเสนอซือ้ที่จะเกิดขึน้ เนื่องจาก Chin-Poon จะมีสทิธิขาดในการลงคะแนนเสยีงอนมุตัิให้บริษัทฯ เพิก
ถอนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และจากการท่ี Chin-Poon ถือหุ้น
ในบริษัทฯ รวมทัง้สิน้ร้อยละ 95.53 ท าให้มีคะแนนเสยีงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้มีสิทธิออกเสยีงทัง้หมด ขณะที่ผู้ ถือหุ้นราย
อื่นมีคะแนนเสียงรวมกนัร้อยละ 4.47 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 10 ดงันัน้ จึงไมส่ามารถใช้สิทธิคดัค้านได้ นอกจากนีร้าคาเสนอ
ซือ้หุ้นมีความเหมาะสมตามกฎหมาย  

การพิจารณาอนมุตัิหรือไมอ่นมุตักิารขอเพกิถอนหลกัทรัพย์ในครัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถพจิารณาได้
จากเหตผุลและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินข้างต้น ทัง้นี ้การตดัสินใจขึน้อยูก่บัดลุยพินจิของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั 
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Discover ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ขอรับรองวา่ได้พิจารณา และให้ความเห็นข้างต้นด้วยความ
รอบคอบตามหลกัมาตรฐานวิชาชีพ โดยค านงึผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นส าคญั 
 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
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เอกสารแนบ 1 
ข้อมูลโดยสรุป บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 

 
1. ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญ 

 การเปลีย่นแปลงและการพฒันาการท่ีส าคญัในสว่นท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจและการบริหารงาน ตัง้แตก่าร
ก่อตัง้กิจการเป็นต้นมามีดงันี ้

 

ม.ค. 2532 จดทะเบยีนจดัตัง้เป็นบริษัทจ ากดั 

พ.ค. 2532-ก.พ. 2533 ด าเนินการก่อสร้างอาคารโรงงาน ที่สวนอตุสาหกรรมบางกะดี  จงัหวดัปทมุธานี และ
ด าเนินการตดิตัง้เคร่ืองจกัร 

ส.ค. 2533 เร่ิมด าเนินการผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ประเภท     Single-sided  PCB   และ Double-
sided  PCB  ชนิด non-plate  through hole โดยเน้นการผลติประเภทแรกประมาณ   
90%  ของก าลงัการผลติทัง้หมด (การด าเนินการผลติในระยะแรกใช้แรงงานคนเป็นหลกั) 

มิ.ย. 2536 จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั 

พ.ย. 2537 เร่ิมท าการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
พ.ย. 2545 ได้รับใบรับรองมาตรฐานคณุภาพ ISO/TS 16949 ส าหรับการผลติชิน้สว่นอปุกรณ์รถยนต์ 

ต.ค. 2547 ได้รับใบรับรองมาตรฐานคณุภาพ ISO14001 (ใบรับรองมาตรฐาน   คณุภาพสิง่แวดล้อม) 

มิ.ย. 2551 ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2551 มีมติอนมุตักิารแตกหุ้น หรือเปลีย่นแปลงจ านวนหุ้น
และมลูคา่หุ้นสามญัที่ตราไว้ของกิจการจากมลูคา่หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท 

ต.ค. 2554 เกิดอทุกภยัขึน้ในประเทศไทย ท าให้เกิดน า้ทว่มในสวนอตุสาหกรรมบางกะดี ซึง่เป็นท่ีตัง้
ของกิจการ โดยกิจการต้องหยดุการผลติตัง้แตว่นัท่ี 21 ตลุาคม 2554 เป็นต้นมา 

ก.พ. 2555 เพิ่มทนุจ านวน 55.830 ล้านหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้แก่บริษัท ชิน
พนู อินดสัเตรียล จ ากดั ในราคาหุ้นละ 5 บาท กิจการได้รับเงินเป็นจ านวนทัง้สิน้ 279.15 
ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในระหวา่งการฟืน้ฟกิูจการจากน า้ทว่มและใช้เป็นเงิน
ลงทนุในผลติภณัฑ์ใหม ่

มิ.ย. 2555 กิจการเร่ิมกลบัมาด าเนินการผลติ หลงัจากที่ใช้เวลาในการฟืน้ฟโูรงงาน 6 เดือน จน
สามารถเปิดด าเนินงานได้เป็นปกติ 

ก.ค. 2557 ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 มีมติอนมุตักิารออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible 
Debenture) อายหุุ้นกู้  5 ปี จ านวนทัง้สิน้ 6,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท เป็น
จ านวนเงินทัง้สิน้ 600,000,000 บาท ให้กบัผู้ ถือหุ้นของกิจการ (Right Offering) เพื่อใช้
ส าหรับการขยายการผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ประเภท Multi-layer 
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ม.ค. 2558 บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั จ านวน 
31,328,241 หุ้น ท าให้ บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั ถือหุ้นในกิจการ ร้อยละ 52.59 

มี.ค. 2558-พ.ค. 2558  ท าการติดตัง้เคร่ืองจกัรส าหรับการผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ประเภท Multi-layer PCB ซึง่
ได้รับเงินลงทนุจากการจ าหนา่ยหุ้นกู้แปลงสภาพ จ านวน 600 ล้านบาท  

ก.พ. 2559 เร่ิมท าการผลติแผน่วงจรไฟฟา้ประเภท Multi-layer PCB 

ส.ค. 2559-ก.ย. 2559 บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั (“ชินพนู” หรือ “ผู้ท าค าเสนอซือ้”) ได้ซือ้หุ้นของกิจการ
จากกลุม่เริงพิทยา และได้ท าการเสนอซือ้หุ้นทัง้หมดของกิจการ ช่วงระหวา่งวนัท่ี 19 
สงิหาคม ถึง 22 กนัยายน 2559  เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการรับซือ้ บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล 
จ ากดั ถือหุ้นในกิจการทัง้สิน้ 220,894,510 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.37 ของทนุจดทะเบยีน
ช าระแล้วของกิจการ พ.ย. 2559 ภายหลงัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการแล้ว บริษัท ชิน
พนู อินดสัเตรียล จ ากดั ได้หุ้นมาเพิ่มจากการท า Big Lot อีก จ านวน 15,209,100 หุ้น หรือ
คิดเป็นร้อยละ 6.15 ของหุ้นทัง้หมดของกิจการ ท าให้ ณ วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 บริษัท 
ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั ถือหุ้นสามญัของบริษัทฯทัง้หมดจ านวน 236,103,610 หุ้น หรือ
คิดเป็นร้อยละ 95.53 ของหุ้นสามญัทัง้หมดของกิจการ 

 

ปัจจบุนั กิจการด าเนินการผลติและจ าหนา่ยแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ (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 (โดยสามารถผลติได้สงูสดุ 6 ชัน้) ทัง้นี ้  แผน่พิมพ์
วงจรไฟฟา้ที่ผลตินัน้จะผลติตามลายวงจรไฟฟา้ของลกูค้าแตล่ะราย ซึง่จะมีลกัษณะที่แตกตา่งกนัตามแตท่ี่ลกูค้าจะ
ออกแบบ 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั  เอกสารแนบ 1 หนา้ 3 

  
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 กิจการประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ยแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้หรือแผน่พิมพ์วงจรอเิลก็ทรอนิกส์ (Printed Circuit 
Board หรือ PCB) ซึง่เป็นวงจรไฟฟา้ยอ่สว่นอยูบ่นแผน่ฉนวนเคลอืบทองแดง (Copper Clad Laminate) ขนาดเลก็ท า
หน้าที่เป็นฐานส าหรับยดึชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ตา่งๆเข้าด้วยกนั เพื่อเช่ือมโยงวงจรไฟฟา้ระหวา่งสว่นประกอบตา่งๆ
และเป็นสว่นประกอบขัน้พืน้ฐานที่ส าคญัในผลติภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟา้และสนิค้าอเิลก็ทรอนิกส์ตา่งๆ เคร่ืองเสยีงติดรถยนต์  
มอเตอร์ เคร่ืองมือสือ่สารโทรคมนาคมเกือบทกุชนิด และแผงหน้าปัทม์ควบคมุของรถยนต์ ปัจจบุนักิจการเป็นผู้ผลติแผน่
พิมพ์วงจรไฟฟา้ประเภท Single-sided, Double-sided Silver/Copper paste Through Hole รายใหญ่ของประเทศไทย  
ในสว่นของแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้แบบ Double-sided Plate Through Hole กิจการเพิ่งเร่ิมด าเนินการผลติหลงัจากการ
ฟืน้ฟกิูจการ จากการประสบภาวะน า้ทว่มในปี 2554 และในปี 2558 กิจการท าการตดิตัง้เคร่ืองจกัรส าหรับการผลติแผน่
พิมพ์วงจรไฟฟา้แบบ Multi-layer PCB เพิ่มขึน้ ซึง่เป็นแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ประเภทท่ีใช้ในเคร่ืองใช้ไฟฟา้อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมี
ความสลบัซบัซ้อน ตลอดจนเป็นแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ที่ใช้ในอตุสาหกรรมการผลติรถยนต์ โดยกิจการเลง็เห็นปริมาณความ
ต้องการแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ประเภทนีเ้พิ่มสงูขึน้ทกุปี ทัง้นีกิ้จการได้เร่ิมด าเนินการผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ แบบ Multi-
layer PCB นี ้โดยท าการผลติเป็นสนิค้าตวัอย่างตัง้แตต้่นปี 2559 และเร่ิมผลติเพื่อจ าหนา่ยในเดือนมิถนุายนท่ีผา่นมา 
 นอกจากนี ้ เพื่อให้กิจการมคีวามสามารถในการตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ครบทกุผลติภณัฑ์ของแผน่
พิมพ์วงจรไฟฟา้ กิจการ ยงัคงด าเนินธุรกิจซือ้มาขายไปส าหรับแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ประเภทอื่นๆ ที่กิจการยงัไมส่ามารถ
ผลติได้ ได้แก่แผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ประเภท Aluminum PCB โดยจ าหนา่ยให้กบัลกูค้าในตา่งประเทศของกิจการท่ีมี
ปริมาณค าสัง่ซือ้จ านวนมาก โดยกิจการจะสัง่ซือ้แผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ประเภทนีจ้ากผู้ท าค าเสนอซือ้ เนื่องจากแผน่พิมพ์
วงจรไฟฟา้ประเภทนีม้ีผู้ผลติในตลาดน้อยราย ต้องใช้เทคโนโลยีการผลติที่สลบัซบัซ้อนและยุง่ยาก  
 

ลักษณะผลิตภณัฑ์ 
 กิจการด าเนินการผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ 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 ซึง่แผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ทัง้ 5 ประเภทมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
ดงันี ้

1. Single-sided PCB เป็นแผ่นพิมพ์วงจรที่มีแผ่นทองแดงเคลือบเพียงด้านเดียว มีขัน้ตอนการผลิตที่ไม่ซบัซ้อน
น ามาใช้เป็นส่วนประกอบของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั่วๆไป เช่น  Sub board ในโทรทัศน์ 
จอคอมพิวเตอร์ รีโมทคอนโทรล และ Inverter เป็นต้น 
Double-sided PCB ชนิด Non Plate Through Hole เป็นแผ่นพิมพ์วงจรที่มีวงจรไฟฟ้าสองด้านแต่ไม่มีตัวน า
กระแสไฟฟ้า ซึ่งแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภทนีจ้ะน ามาใช้กบัชิน้สว่นอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
บางประเภท เช่น มอเตอร์ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศ มอเตอร์ส าหรับตู้ เย็น แผงวงจรส าหรับหลอดไฟประเภท LED 
เป็นต้น 

2. Double-sided PCB ชนิด Silver Paste Through Hole เป็นแผน่พิมพ์วงจรที่มีวงจรไฟฟา้สองด้านและมีรูที่พิมพ์
ด้วยหมกึที่เป็นตวัน ากระแสไฟฟา้คือเงิน (Silver paste) ท าให้รูเป็นตวัน ากระแสไฟฟา้ ซึง่แผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้
ประเภทนีจ้ะน ามาใช้กบัเคร่ืองใช้ไฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส์บางประเภท เช่น โทรทศัน์ LCD, LED, คีย์บอร์ด
คอมพิวเตอร์, DVD, แผงหน้าปัดรถยนต์, ตู้ชมุสายโทรศพัท์ขนาดเลก็, เคร่ืองเสยีงติดรถยนต์, Power supply ที่
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ใช้กบัเคร่ืองใช้ไฟฟา้ตา่งๆ และเคร่ืองมือสือ่สาร โทรศพัท์บ้านแบบไร้สายซึง่จ าเป็นจะต้องมเีนือ้ที่จ ากดัและ
ความเที่ยงตรงสงูต้องการ  

3. Double-sided PCB ชนิด Copper Paste Through Hole เป็นแผน่พิมพ์วงจรที่มีวงจรไฟฟา้สองด้านและมีรูที่
พิมพ์ด้วยหมกึทีเ่ป็นตวัน ากระแสไฟฟา้คือทองแดง (Copper paste) ท าให้รูเป็นตวัน ากระแสไฟฟา้ น ามาใช้กบั
เคร่ืองใช้ไฟฟา้และอเิลก็ทรอนิกสบ์างประเภท มีลกัษณะใกล้เคียงกบั Double-sided PCB ชนิด Silver Paste 
Through Hole เหมาะส าหรับการผลติเคร่ืองเสยีงติดรถยนต์ ซึง่ให้คณุภาพของเสยีงดีกวา่ และมีราคายอ่มเยา
กวา่ 

4. Double-sided PCB ชนิด Plate-through-hole เป็นแผน่พิมพ์วงจรที่มีวงจรไฟฟา้สองด้าน และมีตวัน า
กระแสไฟฟา้คือทองแดง โดยวธีิการ plate ด้วยกระแสไฟฟา้และสารเคมี ซึง่น ามาใช้กบัชิน้สว่นอปุกรณ์
เคร่ืองใช้ไฟฟา้ และอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีความสลบัซบัซ้อนของลายวงจร และมีอปุกรณ์ชิน้สว่นประกอบที่มีความ
หนาแนน่มาก เช่น ระบบน าทางรถยนต์ แผงควบคมุระบบไฟฟา้ในรถยนต์ เคร่ืองเสยีงติดรถยนต์ เป็นต้น 

5. Multi-layer PCB เป็นแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ทีม่ีวงจรไฟฟา้สองด้าน น ามาประกบซ้อนกนัหลายชัน้ และมีรูที่มี
ตวัน ากระแสไฟฟา้เช่ือมตอ่วงจร โดยวิธีการ plate ด้วยกระแสไฟฟา้และสารเคมี เพื่อเช่ือมระหว่างแผน่พิมพ์
ชัน้ใน (inner layer) และชัน้นอก (outer layer) ซึง่น ามาใช้กบัเคร่ืองใช้ไฟฟา้อิเลคโทรนิคส์ท่ีมีความสลบัซบัซ้อน 
ตลอดจนเป็นแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ที่ใช้ในอตุสาหกรรมการผลติรถยนต์ อปุกรณ์โทรคมนาคมตา่งๆ อปุกรณ์
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือทางการแพทย์และเคร่ืองใช้ไฟฟา้ทีใ่ช้เทคโนโลยีสงู เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพของ
เคร่ืองใช้ไฟฟา้ประเภทนัน้ๆ 
 
ในปี 2558 ที่ผา่นมา บริษัทผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ประเภท Single-sided PCB เป็นสว่นใหญ่ โดยมีสดัสว่น

การผลติประมาณร้อยละ 69.4 ของปริมาณการผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ทัง้หมด สว่นการผลติ Double-sided PCB ทกุ
ประเภท มีสดัสว่นการผลติอยูป่ระมาณร้อยละ 30.7 (ค านวณจากปริมาณการผลติเป็นตารางเมตร) แตใ่นด้านของรายได้
จากการขายผลติสนิค้าที่ผลติเอง กิจการมยีอดขายแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ประเภท Single-sided PCB  เป็นสดัสว่นยอดขาย
อยูท่ี่ร้อยละ 47.2 ของยอดขายทัง้หมด และมยีอดขายของแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ประเภท Double-sided PCB ทกุประเภท 
อยูท่ี่ร้อยละ 52.8 

ในช่วงต้นปี 2559 กิจการได้เร่ิมผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ประเภท Multi-layer PCB อยา่งไรก็ตามในชว่งแรกเป็น
การผลติ เพื่อเป็นสนิค้าตวัอยา่ง โดยเร่ิมการผลติเพื่อจ าหนา่ยในเดือนมิถนุายน ดงันัน้ในงวด 9 เดอืนของปี 2559 นีจ้ึงยงัมี
การผลติและจ าหนา่ยแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ประเภท Multi-layer PCB ในสดัสว่นไมม่ากนกั โดยกิจการยงัคงผลติแผน่พิมพ์
วงจรไฟฟา้ประเภท Single-sided PCB เป็นสว่นใหญ่ โดยมีสดัสว่นการผลติประมาณร้อยละ 60.41 ของปริมาณการผลติ
แผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ทัง้หมด สว่นการผลติ Double-sided PCB ทกุประเภท มีสดัสว่นการผลติอยูป่ระมาณร้อยละ 35.05
และมีการผลติแผน่วงจรไฟฟา้ประเภท Multi-layer PCB ในสดัสว่นเพียงประมาณร้อยละ 4.55 เทา่นัน้ (ค านวณจาก
ปริมาณการผลติเป็นตารางเมตร) โดยในสว่นของรายได้จากการขายสินค้าที่ผลติเอง กิจการมียอดขายแผน่พิมพ์
วงจรไฟฟา้ประเภท Single-sided PCB  เป็นสดัสว่นยอดขายอยูท่ี่ร้อยละ 34.37 ของยอดขายทัง้หมด มียอดขายของแผน่
พิมพ์วงจรไฟฟา้ประเภท Double-sided PCB ทกุประเภท อยูท่ี่ร้อยละ 60.57 และยอดขายของแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้
ประเภท Multi-layer PCB ร้อยละ 5.05 

2.1   โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัทฯ 
  ไมม่ีบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม 
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2.2 ความสมัพนัธ์กบักลุม่ธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
  ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั ถือหุ้นสามญัของกิจการทัง้หมด

จ านวน 236,103,610 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 95.53 ของหุ้นสามญัทัง้หมดของกิจการ (โดยมีรายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 รายแรก
ตามหวัข้อที่ 4 โครงสร้างผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ) ทัง้นี ้กิจการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่มีความสมัพนัธ์ดงันี ้ 

 

ชื่อ 
ต าแหน่งในผู้ท าค าเสนอ

ซือ้ 
ต าแหน่งในกิจการ 

1 Mr. Huang, Wei-Jin (หรือ Mr. Vincent Huang) ประธานกรรมการ กรรมการ* 
2 Mr. Lin, Pi-Chi กรรมการ กรรมการ* 
3 Mr. Hsiao, Hsien-Jen (หรือ Mr. Fred Shiau) กรรมการ กรรมการ* 
4 Mr. Chen, Jung Kun (หรือ Mr. Alan Chen) - กรรมการ และกรรมการ

ผู้จดัการ* 
หมายเหต:ุ * ตวัแทนของบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั ที่เป็นกรรมการของกิจการ 

 
2.3 การด าเนินธุรกิจร่วมกนัหรือระหวา่งกนั 
 ปัจจบุนั กิจการมีรายการระหวา่งกนักบัผู้ท าค าเสนอซือ้หลายรายการ เช่น กิจการได้ท าสญัญาบริการความ

ช่วยเหลอืด้านเทคนิคกบัผู้ท าค าเสนอซือ้ ซึง่มีคา่ใช้จา่ยเทา่กบั 1.2 ล้านบาทตอ่ปี โดยคูส่ญัญาจะให้ข้อมลูด้านเทคนคิเพื่อ
พฒันาการออกแบบ และการผลติผลติภณัฑ์ นอกจากนี ้ กิจการมีภาระผกูพนัท่ีจะต้องจ่ายคา่ใช้ของเจ้าหน้าที่ท่ีผู้ท าค า
เสนอซือ้สง่มาเพื่อให้ความช่วยเหลอืทางด้านเทคนคิ รวมถึงคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการให้ความชว่ยเหลอืทางเทคนิค
ตามที่ระบไุว้ในสญัญา โดยสญัญาดงักลา่วมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 4 มกราคม 2541 และจะยกเลกิก็ตอ่เมื่อฝ่ายใดฝ่าย
หนึง่แจ้งความจ านงที่จะไมต่อ่อายสุญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าอยา่งน้อย 2 เดือน  นอกจากนี ้ กิจการมีรายการ
ซือ้ขายระหวา่งกนักบัผู้ท าค าเสนอซือ้ โดยกิจการจะก าหนดราคาขายโดยใช้ราคาทนุบวกก าไรสว่นเพิ่ม (Cost Plus) ซึง่
อ้างองิจากก าไรสว่นเพิ่มทีกิ่จการซือ้ขายกบัลกูค้ารายอื่นท่ีไมไ่ด้เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั สว่นการซือ้สนิค้าจากผู้ท าค า
เสนอซือ้จะอ้างองิตามราคาตลาด และรายการดอกเบีย้จา่ยซึง่เป็นดอกเบีย้จ่ายที่เกิดขึน้ของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ท าค า
เสนอซือ้ ซึง่เป็นไปตามข้อก าหนดสทิธิของหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วที่ผา่นการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของกิจการแล้ว 

 
โดยรายการระหวา่งกนัของผู้ท าค าเสนอซือ้กบักิจการในปี 2557-2558 และไตรมาส 3/2559 เป็นไปตามที่

ปรากฏในหวัข้อที่ 10 รายการระหวา่งกนัของกิจการและบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั 
ทัง้นี ้ รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ระหวา่งกิจการและผู้ท าค าเสนอซือ้ที่มีอยูเ่ดิมยงัจะยงัเกิดขึน้ตอ่ไป โดยผู้ท า

ค าเสนอซือ้ไมม่ีนโยบายในการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขตามทีม่ีอยูใ่นปัจจบุนัของรายการดงักลา่ว และเนื่องจากในปัจจบุนั 
ผู้ท าค าเสนอซือ้ถือหุ้นในกิจการคดิเป็นร้อยละ 95.53 ของทนุจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้วของกิจการ และนา่จะมีสดัสว่น
การถือหุ้นเพิม่ขึน้อีกภายหลงัจากการท าค าเสนอซือ้ครัง้นีเ้สร็จสิน้ลง ผู้ท าค าเสนอซือ้จึงมแีนวโน้มที่จะสนบัสนนุการ
ประกอบธุรกิจของกิจการมากขึน้ ดงันัน้ ภายหลงัการท าค าเสนอซือ้อาจมีการท ารายการระหวา่งกนัระหว่างผู้ท าค าเสนอ
ซือ้และกิจการเพิม่มากขึน้ 
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อยา่งไรก็ตาม ผู้ท าค าเสนอซือ้ยงัคงยดึถือนโยบายที่จะด าเนินการให้รายการระหวา่งกนัดงักลา่วเป็นไปตาม
ลกัษณะธุรกิจการค้าปกติทัว่ไป โดยมีเง่ือนไขทางการค้าเทยีบเทา่กบัการท ารายการระหวา่งกิจการกบับคุคลที่ไมเ่ก่ียวโยง
กนั (Arm’s Length Basis) และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่กิจการ อีกทัง้ กิจการจะต้องปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ รวมตลอดถงึการปฏิบตัติามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการ
ได้มาหรือจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีส าคญัของกิจการเทา่ทีย่งัมีผลบงัคบัใช้กบักิจการในขณะนัน้ 

 นอกจากนี ้ กิจการยงัมข้ีอตกลงหรือสญัญาอื่นๆ ระหวา่งกนักบับริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั ซึง่ได้แก ่
สญัญาบริการความชว่ยเหลอืด้านเทคนิค (รายละเอียดตามหวัข้อ 10.1 การมีข้อตกลงหรือสญัญาอื่นๆระหวา่งบริษัทฯ
และบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั)  

 
3. โครงสร้างรายได้ของกิจการ 

 ปัจจบุนั กิจการด าเนินธุรกิจซือ้มา-ขายไป เนื่องจากกิจการ ต้องการตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้ครบทกุ
ประเภทแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ที่ลกูค้าใช้อยู ่ เพื่อให้ลกูค้ารู้สกึมัน่ใจวา่สามารถสัง่ซือ้แผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ได้จากผู้ผลติแผน่
พิมพ์วงจรไฟฟา้เจ้าประจ า ที่เช่ือมัน่ในด้านบริการหลงัการขาย ซึง่ค าสัง่ซือ้ที่เป็นค าสัง่ซือ้ของแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ชนิดที่
กิจการ ยงัไมส่ามารถผลติได้ กิจการสง่ต่อให้บริษัทผู้ผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ประเภท Multi-layer ในประเทศไต้หวนัผลติ
ให้  
 ในสว่นของรายได้จากการขายสนิค้าที่ผลติเอง ปัจจบุนัแบง่เป็น 3 ลกัษณะ คือ Single-sided PCB และ Double-
sided PCB ซึง่ประกอบด้วย Double-sided ทกุประเภทรวมกนั ซึง่ได้แก่แผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้สองด้าน ชนิด Silver 
Through Hole, Non Plate Through Hole, Copper Paste Through Hole, Plate-through-hole และ Multi-layer PCB 
ที่เร่ิมผลติจ าหนา่ยในปี 2559 นี ้นอกจากสนิค้าที่ผลติเองกิจการยงัคงด าเนินธุรกิจซือ้มา-ขายไป เนื่องจากกิจการ ต้องการ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้ครบทกุประเภทแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ที่ลกูค้าใช้อยู ่ ส าหรับสนิค้าที่กิจการยงัไม่
สามารถผลติได้ โดยเฉพาะแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ประเภท Aluminum PCB  
 
 ทัง้นี ้มลูคา่การจ าหนา่ยของผลติภณัฑ์ของกิจการ ในระยะ 3 ปีทีผ่า่นมา 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 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั  เอกสารแนบ 1 หนา้ 7 

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

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 

อตัราเพ่ิม(ลด)ของมลูคา่การจ าหนา่ย (%) 109.05  25.71  24.35  (1.93)  

*การจ าหน่ายตา่งประเทศ มีลกัษณะเป็นการสง่ออกทัง้ทางตรง (direct export) และทางอ้อม (indirect export) ซึง่เป็นการจ าหน่ายให้แก่
บริษัทข้ามชาติภายในประเทศที่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุที่ตัง้โรงงานอยูใ่นประเทศไทย  

 
4. โครงสร้างผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของกิจการ  
รายช่ือผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ตามรายช่ือในทะเบียนผู้ถือหุ้นลา่สดุของกิจการ ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559  

ล าดั
บ 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น 

ร้อยละเมื่อเทียบกับ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดของ

กิจการ 

ร้อยละเมื่อเทียบ
กับ 

สิทธิออกเสียง 
ทัง้หมดของ
กิจการ 

1. Chin-Poon Industrial Co., Ltd. 236,103,610 95.53 95.53 
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 3,980,400 1.61 1.61 
3. กลุม่วอ่งปรีชากลุ 1,737,500 0.70 0.70 
 3.1 น.ส.ประภาพรรณ ว่องปรีชากลุ 1,717,500 0.69 0.69 
 3.2 นายพฒิุธร ว่องปรีชากลุ 10,000 0.00 0.00 
 3.3 นายพฒันพงศ์ ว่องปรีชากลุ 10,000 0.00 0.00 

4. นางนิรมล สริุยสตัย์ 590,000 0.24 0.24 
5. นายปัญจะ เสนาดิสยั 500,000 0.20 0.20 
6. นายระบิล โสภณพนิช 400,000 0.16 0.16 
7. นายสทิธิชยั ไกรสทิธิศิรินทร 282,400 0.11 0.11 
8. นางชมภนูทุ ฮนุตะกลู 240,000 0.10 0.10 
9. ดร.อดลุ อมตววิฒัน์ 200,000 0.08 0.08 
10. นางชวนช่ืน นานานกุลู 140,000 0.06 0.06 

 อื่นๆ 2,984,331 1.21 1.21 
รวมทัง้สิน้ 247,158,241 100.00 100.00 

ที่มา: บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ ากดั 
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5. รายชื่อคณะกรรมการ 
รายช่ือคณะกรรมการของกิจการ ณ วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2559 ประกอบด้วย 

 รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายวิพรรธ์ เริงพิทยา ประธานกรรมการ  
(เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) 

2. นายเฉิน จงุ คนุ * 
(Mr. Chen, Jung Kun หรือ Mr. Alan Chen) 

กรรมการผู้จดัการ / กรรมการ  
(เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) 

3. นายวินเซนต์ ฮวง 
 (Mr. Huang, Wei-Jin หรือ Mr. Vincent Huang) 

กรรมการ  
(เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) 

4. นายเฟรด ชวง  
(Mr. Hsiao, Hsien-Jen หรือ Mr. Fred Shiau) 

กรรมการ 
(เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) 

5. นายพรรษา เริงพิทยา กรรมการ 
(เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) 

6. นายพี จี หลนิ (Mr. Lin, Pi-Chi) กรรมการ  

7. นายอดลุ อมตวิวฒัน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

8. นายมาว ออ่ง ทนุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

9. นายสรุพล ปลืม้อารมย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ ได้แก่ นายวิพรรธ์ เริงพิทยา  นายพรรษา เริงพิทยา  นายเฟรด 

ชวง  นายวินเซนต์ ฮวง  นายเฉิน จงุ คนุ สองในห้าคนนี ้ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราบริษัทฯ 
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6. ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของกิจการ 
 งบแสดงฐานะการเงนิ 

รายการ งวดสิน้สุด          งวดสิน้สุด งวดสิน้สุด งวดสิน้สุด งวดสิน้สุด 
(หน่วย: ล้านบาท) 31 ธ.ค. 56 % 31 ธ.ค. 57 % 31 ธ.ค. 58 % 30 ก.ย. 58 % 30 ก.ย. 59 % 

สินทรัพย์               
สินทรัพย์หมุนเวียน               
  เงินสดและรายการ เทียบเทา่เงินสด 108.78 7.7 123.14 5.7 163.46 7.8 196.37 9.1 167.68 7.5 
  เงินลงทนุชัว่คราว 80.92 5.7 550.93 25.5 0.95 0.0 0.94 0.0 -  
  ลกูหนีก้ารค้า 186.91 13.2 225.11 10.4 326.77 15.6 345.41 16.0 352.73 15.8 
  ลกูหนีอ่ื้น 68.89 4.9 13.93 0.6 15.19 0.7 17.82 0.8 10.05 0.5 
  ภาษีมลูคา่เพิม่รอรับคืน  -     57.27 2.7 69.58 3.3 68.10 3.2 7.39 0.3 
  ภาษีเงินได้นิตบิคุคลรอรับคืน  -     1.03 0.0 1.57 0.1 0.74 0.0 1.84 0.1 
  สนิค้าคงเหลือ  191.53 13.5 272.24 12.6 340.05 16.2 355.70 16.5 525.95 23.6 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 637.02  44.9 1,243.65  57.6 917.57  43.8 985.09 45.6 1,065.63 47.8 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน              

  
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค า้

ประกนั 72.00 
 

5.1 2.00 
 

0.1 2.00  
 

0.1 
 

2.00 
 

0.1 2.00 
 

0.1 
  ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์  702.16 49.5 898.02 41.6 1,165.30  55.6 1,156.62 53.5 1,149.64 51.6 
  สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 6.40 0.5 16.24 0.8 12.09  0.6 17.80 0.8 12.91 0.6 
  สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 0.13 0.0 0.13 0.0 0.13  0.0 0.13 0.0 0.14 0.0 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 780.69  55.1 916.38  42.4 1,179.51  56.2 1,176.54 54.4 1,164.69 52.2 
รวมสินทรัพย์ 1,417.70  100 2,160.03  100. 2,097.08  100 2,161.63 100 2,230.32 100. 
หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น              
หนีส้ินหมุนเวียน              

  
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน  89.74  6.3 101.37 4.7 37.44  1.8 35.02 1.6 115.76 5.2 

  เจ้าหนีก้ารค้า 116.90  8.2 177.04 8.2 282.10  13.5 257.71 11.9 454.20 20.4 

  

สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินท่ีครบก าหนด
ช าระภายใน 1 ปี  - 

 
 

0.0 11.00  

 
 

0.5 46.44  

 
 

2.2 

 
 

46.44 

 
 

2.1 46.44 

 
 

2.1 
  เจ้าหนีอ่ื้น 26.25  1.9 81.91  3.8 99.31  4.7 109.52 5.1 108.79 4.9 
  ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 2.93  0.2  -      -     -  -  
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 235.82  16.6 371.32  17.2 465.28  22.2 448.68 20.8 725.19 32.5 
หนีส้ินไม่หมุนเวียน              

  
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน  -  

 
82.00  3.8 101.67  4.8 113.28 5.2 66.84 3.0 

  หุ้นกู้แปลงสภาพ  -   556.34  25.8 400.61  19.1 398.92 18.5 405.84 18.2 
  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 16.60  1.2 4.20  0.2 12.80  0.6 6.88 0.3 13.33 0.6 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 16.60  1.2 642.54  29.7 515.07  24.6 519.08 24.0 486.01 21.8 
รวมหนีส้ิน 252.42  17.8 1,013.86  46.9 980.36  46.7 967.76 44.8 1,211.20 54.3 
ส่วนของผู้ถือหุ้น              
  ทนุเรือนหุ้น              
  ทนุจดทะเบียน  240.00 16.9 323.24 15.0 323.24  15.4 323.24 15.0 323.24 14.5 
  ทนุท่ีออกและช าระแล้ว  215.83 15.2 215.83 10.0 247.16  11.8 247.16 11.4 247.16 11.1 
  สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 405.72 28.6 405.72 18.8 543.30  25.9 543.30 25.1 543.30 24.4 
  ก าไรสะสม              



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั  เอกสารแนบ 1 หนา้ 10 

รายการ งวดสิน้สุด          งวดสิน้สุด งวดสิน้สุด งวดสิน้สุด งวดสิน้สุด 
(หน่วย: ล้านบาท) 31 ธ.ค. 56 % 31 ธ.ค. 57 % 31 ธ.ค. 58 % 30 ก.ย. 58 % 30 ก.ย. 59 % 

      ทนุส ารองตามกฎหมาย 30.00 2.1 30.00 1.4 30.00  1.4 30.00 1.4 30.00 1.3 
      ยงัไม่ได้จดัสรร 513.73 36.2 452.22 20.9 266.23  12.7 343.38 15.9 168.63 7.6 
  สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้   -     42.40 2.0 30.03  1.4 30.03 1.4 30.03 1.3 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,165.29 82.2 1,146.17  53.1 1,116.72  53.3 1,193.87 55.2 1,019.12 45.7 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,417.70  100 2,160.03  100 2,097.08  100 2,161.63 100 2,230.32 100 

 
 งบก าไรขาดทุน 

 

 
  

รายการ งวดสิน้สุด          งวดสิน้สุด งวดสิน้สุด งวดสิน้สุด งวดสิน้สุด 

(หน่วย : ล้านบาท) 
31 ธ.ค. 56 % 31 ธ.ค. 57 % 31 ธ.ค. 58 % 30 ก.ย. 

58 
% 30 ก.ย. 

59 
% 

รายได้               
  รายได้จากการขาย 848.03 88.4 1,046.05 96.4  1,286.99  97.3 968.65 97.1 1,277.42 97.7 
  ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 3.64 0.4 4.87 0.4  0.21  0.0 - - 10.33 0.8 
  รายได้อ่ืน 32.79 3.4 33.92 3.1  35.41  2.7 28.71 2.9 19.21 1.5 

  
รายได้เงินชดเชยจากการประกนัภยั

ธุรกิจหยดุชะงกั 74.58 
 

7.8  -    
 

-  -     
 

- 
 

- - 
 

- 
รวมรายได้ 959.03  100.0 1,084.83  100.0 1,322.61  100.0 997.36 100.0 1,306.96 100.0 
ค่าใช้จ่าย              
  ต้นทนุขาย 801.88 83.6 1,048.08 96.6 1,330.34 100.6 976.52 97.9 1,265.17 96.8 
  คา่ใช้จ่ายในการขาย 21.18 2.2 29.21 2.7 38.48 2.9 29.21 2.9 33.05 2.5 
  คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 48.75 5.1 53.33 4.9 83.01 6.3 56.64 5.7 83.60 6.4 
 ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน - - - - - - 1.38 0.1 - - 
  คา่ใช้จ่ายในการฟืน้ฟูโรงงาน 52.98 5.5  -    -  -    - - - - - 
  ต้นทนุทางการเงิน 3.11 0.3  19.71  1.8  23.00  1.7 19.30 1.9 23.56 1.8 
รวมค่าใช้จ่าย 927.89  96.8 1,150.33  106.0 1,474.82  111.5 1,083.04 108.6 1,405.38 107.5 
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่าย(ประโยชน์)ภาษี
เงนิได้  31.14  3.2  (65.49) (6.0) (152.22) (11.5) (85.68) (8.6) (98.42) (7.5) 
  คา่ใช้จ่าย (ประโยชน์) ภาษีเงินได้  7.78  0.8  (12.81) (1.2)  5.13  0.4 (1.56) (0.2) (0.82) (0.1) 
ขาดทุนส าหรับปี  23.36  2.4  (52.68) (4.9) (157.35) (11.9) (84.12) (8.4) (97.60) (7.5) 
ก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน              
ก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับ
โครงการผลประโยชน์พนกังาน  -    

 
 
  15.90  

 
 

1.5  (4.91) 

 
 

(0.4) 

 
 

- 

 
 

- - 

 
 

- 
ผลประโยชน์ (คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

เก่ียวกบัองค์ประกอบของก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอ่ืน  -      (3.18) 

 
 

(0.3)  0.98  

 
 

0.1 

 
 

- 

 
 

- - 

 
 

- 
ก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน  -      12.72  1.2  (3.93) (0.3) - - - - 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  23.36  2.4  (39.96) (3.7) (161.28) (12.2) (84.12) (8.4) (97.60) (7.5) 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 0.11  (0.24)  (0.64)  (0.34)  (0.39)  
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งบกระแสเงนิสด 

รายการ  
(หน่วย : ล้านบาท)  

งวดสิน้สุด         
31 ธ.ค. 56 

งวดสิน้สุด 
31 ธ.ค. 57 

งวดสิน้สุด 
31 ธ.ค. 58 

งวดสิน้สุด 
30 ก.ย. 58 

งวดสิน้สุด 
30 ก.ย. 59 

กระเเสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมด าเนินงาน 264.52 (38.81) (259.94) (222.82) 88.16 
กระเเสเงินสดได้มา (ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทนุ (316.79) (616.52) 372.45 357.61 (110.15) 
กระเเสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน 33.55 669.77 (72.21) (61.85) 26.41 
เงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (18.72) 14.45 40.30 72.94 4.41 

  
 อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

รายการ  
งวดสิน้สุด         
31 ธ.ค. 56 

งวดสิน้สุด 
31 ธ.ค. 57 

งวดสิน้สุด 
31 ธ.ค. 58 

งวดสิน้สุด 
30 ก.ย. 58 

งวดสิน้สุด 
30 ก.ย. 59 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 2.70 3.35 1.97 2.20 1.47 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 1.89 2.62 1.24 1.21 0.73 
อตัราก าไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 5.44 (0.52) (3.36) (0.81) 0.96 
อตัราก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 2.75 (5.04) (12.22) (8.43) (7.47) 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ) 2.00 (4.60) (14.09) (9.11) (15.44) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 1.65 (2.44) (7.50) (4.00) (6.27) 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.22 0.88 0.88 0.81 1.19 

 
7. การวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

7.1   ผลการปฏิบตัิตามแผนการด าเนนิธุรกิจ 

 ปี 2558 บริษัทฯ มีผลประกอบการต ่ากวา่เปา้หมายที่ตัง้ไว้ในอตัราร้อยละ 17.5 ซึง่บริษัทมีการตัง้เปา้หมาย
ของการด าเนินธุรกิจไว้ โดยคาดวา่ยอดขายส าหรับแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ประเภท Double-sided Plate Through Hole จะ
เพิ่มสงูขึน้แตเ่นื่องจากสภาพเศรษฐกิจโลกโดยรวมยงัอยูใ่นสภาวะซบเซา ค าสัง่ซือ้สนิค้าอเิลก็ทรอนิกส์ยงัคงลดลงจากปีที่
ผา่นมาลกูค้าสว่นใหญ่ของบริษัทฯที่เป็นผู้ผลติชิน้สว่นอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับเคร่ืองใช้ไฟฟา้ เคร่ืองเสยีงตดิรถยนต์ 
ตา่งประสบปัญหาค าสัง่ซือ้จากตา่งประเทศลดลง นอกจากนีร้ะยะเวลาในการพฒันาลกูค้ารายใหมข่องบริษัทฯก็ใช้ระยะ
เวลานานขึน้ ลกูค้าบางรายที่เลือ่นแผนการผลติออกไปเนื่องจากเศรษฐกิจของยโุรปและสหรัฐยงัไมฟื่น้ตวัตามทีค่าดไว้ 
แผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ตวัอยา่งที่สง่ให้ลกูค้าอนมุตัิเพื่อการผลติใช้เวลาในการพิจารณานาน ท าให้แผนธุรกิจที่ตัง้ไว้ไมเ่ป็นไป
ตามที่บริษัทฯคาดการณ์ไว้ ในขณะที่ต้นทนุการผลติเพิม่มากขึน้จากการวางแผนทรัพยากรด้านตา่งๆ เพื่อรองรับค าสัง่ซือ้ที่
คาดวา่จะได้รับในปี 2558 เช่นเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ แรงงานในการผลติ และวตัถดุิบตา่งๆ 
 ในสว่นของธุรกิจซือ้มา-ขายไป บริษัทฯ ยงัคงด าเนินธุรกิจประเภทนีอ้ยู ่ เนื่องจากเป็นรายได้เพิ่มให้กบั 
บริษัทฯ และสว่นใหญ่จะเป็นแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ประเภท Multi-layer ที่บริษัทฯลงทนุในปี 2558 และ Aluminium PCB 
ซึง่รายได้จากธุรกิจซือ้มา-ขายไปนี ้ มีประมาณ 238 ล้านหรือประมาณร้อยละ 18 ของยอดขายรวมของปี 2558 ซึง่เพิ่ม
สงูขึน้จากปี 2557 ที่มยีอดขายส าหรับธุรกิจซือ้มา-ขายไป จ านวน 157 ล้านบาทหรือร้อยละ 15 ของยอดขายรวมในปี 
2557  
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 ส าหรับการด าเนินงานปกติบริษัทฯยงัคงมีผลขาดทนุจากการด าเนินงานจากเหตผุลที่ได้กลา่วมาแล้วใน
ตอนต้น คือยอดขายที่มีไมเ่พยีงพอไมส่ามารถครอบคลมุต้นทนุและคา่ใช้จา่ยคงที่ท่ีเกิดขึน้ท าให้บริษัทฯมีขาดทนุสทุธิในปี 
2557 จ านวน 52.7 ล้านบาทและในปี 2558 จ านวน 157 ล้านบาท 
 ในขณะท่ีงวด 9 เดือน ปี 2559 แม้วา่บริษัทฯมียอดขายทีเ่พิ่มสงูขึน้กวา่ชว่งเดียวกนัของปีก่อน แตจ่าก
สาเหตขุองค าสัง่ซือ้ที่ยงัมีไมเ่พียงพอส าหรับแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ประเภท Single – sided และการเร่ิมต้นการผลติแผน่
พิมพ์วงจรไฟฟา้ประเภท Multi-layer ซึง่ยงัมีจ านวนลกูค้าไมม่ากรายนกั และปริมาณค าสัง่ซือ้ก็มีเพียงร้อยละ 10 ของ
ก าลงัการผลติที่จะผลติได้ ดงันัน้ จึงท าให้บริษัทฯผลติไมถ่ึงจดุคุ้มทนุ และมีผลประกอบการขาดทนุสทุธิ 97.60 ล้านบาท  
 

7.2 ผลการด าเนินงาน 

 ยอดขายและขาดทนุสทุธิ  
 ในปี 2558 บริษัทฯมีรายได้จากการขายทัง้สิน้ 1,287 ล้านบาท ซึง่สงูกวา่ยอดขายของบริษัทฯในปี 2557 ร้อย
ละ 23 และมีผลขาดทนุสทุธิ 157.3 ล้านบาท ในขณะท่ีงวด 9 เดอืนปี 2559  บริษัทฯมีรายได้จากการขาย 1,277 ล้านบาท  
ซึง่สงูกวา่ยอดขายของบริษัทฯในช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 308.77 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพิม่ขึน้ของยอดขายถึงร้อยละ 
31.88 แตบ่ริษัทฯ ยงัคงมีผลขาดทนุสทุธิ 97.60 ล้านบาท บริษัทฯ สามารถวเิคราะห์ถงึการเปลีย่นแปลงในด้านยอดขาย 
รายได้รวม ต้นทนุขาย ตลอดจนขาดทนุสทุธิของบริษัทฯ ได้ดงันี ้
 

ยอดขาย  
ในปี 2558 บริษัทฯ มียอดขายจากแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ที่ผลติเพิม่ขึน้ร้อยละ 19 จากยอดขายในปี 2557 โดย

สามารถแยกตามชนิดของผลติภณัฑ์ได้ดงันี ้
 

ชนิดของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า 
อัตราร้อยละของยอดขายที่

เพิ่มขึน้/(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% 

 
 

 ในขณะท่ี ยอดขายส าหรับในงวด 9 เดือนปี 2559 บริษัทฯมียอดขายจากแผน่วงจรไฟฟา้ที่ผลติเพิ่มขึน้ร้อยละ 
31.88 จากยอดขายในงวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมีการผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ประเภท Multi-layer เพิ่มขึน้มาใน 9 
เดือนนี ้จ านวนประมาณ  50.19 ล้านบาท  ส าหรับผลติภณัฑ์เดิมสามารถแยกตามชนิดของผลติภณัฑ์ได้ดงันี ้
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ชนิดของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า 
อัตราร้อยละของยอดขายที่

เพิ่มขึน้/(ลดลง) 
Single-sided PCB (7.22)% 
Double-sided non Through Hole 22.09% 
Double-sided Silver /Copper Paste Through Hole 13.92% 
Double-sided Plate Through Hole 113.93% 

 

 ต้นทนุขาย 
ในปี 2558 บริษัทฯมีอตัราสว่นต้นทนุขายตอ่ยอดขายร้อยละ 103.3 สงูขึน้กวา่ปี 2557 ที่มีอตัราสว่นต้นทนุตอ่

ยอดขายร้อยละ 100.2 เนื่องจากการท่ีบริษัทฯมีแผนการขยายการผลติไปยงัแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ประเภท Multi-layer 
ซึง่ในระหวา่งนี ้ บริษัทฯจ าเป็นต้องเพิ่มจ านวนพนกังานด้านวศิวกรการผลติ วศิวกรควบคมุคณุภาพและพนกังานฝ่าย
ผลติตา่งๆเพิ่มมากขึน้ เพื่อท าการฝึกอบรมและเตรียมพร้อมส าหรับการผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ประเภทนีท้ี่จะเร่ิม
ด าเนินการผลติในปี 2559 จึงท าให้คา่แรงถกูบนัทกึเป็นต้นทนุการผลติเพิ่มสงูขึน้ นอกจากนีก้ารแขง่ขนัด้านราคาเพื่อ
การแยง่ค าสัง่ซือ้จากผู้ผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้แบบ Single-sided, Double-sided Silver/Copper Paste Through 
Hole ซึง่ความต้องการแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ประเภทนีใ้นตลาดโลกลดลง ท าให้อตัราก าไรขัน้ต้นของผลติภณัฑ์เหลา่นี ้
ลดลงอยา่งมาก จงึมีผลท าให้อตัราสว่นต้นทนุขายตอ่ยอดขายสงูขึน้กวา่อดีตที่ผา่นมา  

ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2559 บริษัทฯมีอตัราสว่นต้นทนุขายตอ่ยอดขายอยูท่ี่ร้อยละ 99.04 ลดลงเลก็น้อยจาก
ช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2558 ทีอ่ยูท่ี่ระดบัร้อยละ 100.81 เนื่องจากการผลติแผน่วงจรไฟฟา้ประเภท Multi-layer เร่ิมมี
รายได้เข้ามาถงึแม้ยงัไมถ่งึจดุคุ้มทนุ นอกจากนีจ้ากการท่ียอดขายแผน่วงจรไฟฟา้ประเภท Single-sided ที่ลดลงอยา่ง
ตอ่เนื่อง และการแขง่ขนัทางด้านราคาท าให้บริษัทฯ มีสดัสว่นต้นทนุตอ่ยอดขายที่ลดลงเพียงเลก็น้อยจากปีก่อน 

 

 ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 
ปี 2558 บริษัทฯมกี าไรจากอตัราแลกเปลีย่นลดลงจากปี 2557 เนื่องจากการออ่นตวัของคา่เงินบาท และ

บริษัทฯมีการจา่ยช าระหนีแ้กเ่จ้าหนีเ้คร่ืองจกัรส าหรับการผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ประเภท Multi-layer ซึง่สว่นใหญ่
เป็นเงินสกลุเหรียญสหรัฐ สง่ผลให้ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นในปี 2558 ต า่กวา่ปี 2557 เป็นจ านวน 4.7 ล้านบาท  

ส าหรับงวด 9 เดือนปี 2559  บริษัทฯมีก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น จ านวน 10.33 ล้านบาท จากการท่ีบริษัทฯมี
การจ าหนา่ยแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ไปยงัตา่งประเทศมากขึน้ และเนื่องจากในระหวา่งชว่งคร่ึงปี 2559 คา่เงินบาทมีการ
ออ่นตวั และบริษัทฯได้รับการช าระหนีจ้ากลกูค้าเป็นเงินตราตา่งประเทศมากขึน้ จึงท าให้เกิดก าไรจากอตัรา
แลกเปลีย่นที่เกิดขึน้จริง และ ณ วนัสิน้งวดบญัชีของงวด 9 เดือนปี 2559 อตัราแลกเปลีย่นของเงินดอลลา่ร์สหรัฐตอ่
เงินบาทแข็งคา่ขึน้ บริษัทฯจงึมกี าไรจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมไ่ด้เกิดขึน้จริงจากเจ้าหนีก้ารค้าตา่งประเทศ จึงท าให้
บริษัทฯมีก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นในงวด 9 เดือนปี 2559 สงู ในขณะท่ีช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่า่นมาบริษัทฯ มีผล
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นจ านวน 1.38 ล้านบาท 
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 รายได้อื่น  
ปี 2558 รายได้อื่นของบริษัทฯ ประกอบด้วยดอกเบีย้รับ รายได้จากการขายผลติภณัฑ์พลอยได้ และรายได้

จากการขายของเสยีทีเ่กิดจากการผลติ ซึง่อยูใ่นระดบัใกล้เคียงกบัปี 2557 ที่ผา่นมา 
ส าหรับรายได้อื่นในงวดคร่ึงปี 2559 ประกอบด้วยดอกเบีย้รับ รายได้จากการขายผลติภณัฑ์พลอยได้ และ

รายได้จากการขายของเสยีที่เกิดจากการผลติ ซึง่งวด 9 เดือนปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้ดอกเบีย้รับจากเงินลงทนุระยะ
สัน้ในสถาบนัการเงิน โดยเป็นเงินสดที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพท่ียงัไมไ่ด้น าไปช าระคา่เคร่ืองจกัร ในขณะท่ี
งวด9 เดือนปี 2559 บริษัทฯ ได้ช าระคา่เคร่ืองจกัรส าหรับการลงทนุในการผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ประเภท Multi-
layer แล้ว รายได้จากดอกเบีย้รับใน งวด 9 เดือนปี 2559 จึงน้อยกวา่งวดเดียวกนัของปีก่อน นอกจากนี ้ราคาทองแดง
ในตลาดโลกลดลง จึงท าให้รายได้จากการขายผลติภณัฑ์พลอยได้ และ copper sludge ลดลง สง่ผลให้รายได้อื่นใน
งวด 9 เดือนปี 2559 ลดลงต า่กวา่งวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 9.50 ล้านบาท 

 

 คา่ใช้จา่ยในการขาย  
ในปี 2558 บริษัทฯมีคา่ใช้จา่ยในการขายทัง้สิน้ 38.48 ล้านบาท มีจ านวนสงูขึน้จากปี 2557 ที่มีจ านวน 

29.21 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2558 บริษัทฯ มกีารขายแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ไปยงัตา่งประเทศเพิ่มมากขึน้ ลกูค้าราย
ใหม่ๆ  ของบริษัทฯ สว่นใหญ่เป็นบริษัทในตา่งประเทศ ท าให้คา่ใช้จา่ยการขนสง่ไปยงัตา่งประเทศเพิม่สงูขึน้กวา่ปี 
2557  เป็นจ านวน 9.27  ล้านบาท นอกจากนี ้บริษัทฯ ต้องจดัหาเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดที่มีความสามารถสือ่สารและ
ดแูลลกูค้าตา่งประเทศเพิ่มขึน้ มีการเดินทางไปยงัประเทศตา่งๆ เพื่อเยีย่มเยียน ตดิตามและให้บริการหลงัการขาย 
เพื่อให้ลกูค้าตา่งประเทศมคีวามพงึพอใจทัง้ในด้านคณุภาพและบริการของบริษัทฯ จึงท าให้คา่ใช้จา่ยในการขายเพิ่ม
สงูขึน้  

ทัง้นี ้  งวด 9 เดือนปี 2559 บริษัทฯมีคา่ใช้จา่ยในการขายจ านวน 33.05 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากระยะเวลา
เดียวกนัของปีที่ผา่นมาจ านวน 3.84 ล้านบาท เนื่องจากสดัสว่นการขายไปยงัตา่งประเทศเพิ่มมากขึน้กวา่ชว่งเดียวกนั
ของปีก่อน สง่ผลให้คา่ใช้จ่ายในการขายเพิม่สงูขึน้เช่นเดยีวกนักบัเหตผุลที่คา่ใช้จา่ยในการขายปี 2558 เพิ่มขึน้ดงัที่
อธิบายไว้ข้างต้น  

 

 คา่ใช้จา่ยในการบริหาร   
ในปี 2558 บริษัทฯ มีการบนัทกึขาดทนุจากการด้อยคา่ของทรัพย์สนิ (Impairment Loss) โดยบนัทกึรับรู้ใน

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร จ านวน 16.1 ล้านบาท คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบับคุลากรเพิ่มขึน้จากปี 2557 จ านวน 3.4 
ล้านบาท ซึง่คา่ใช้จา่ยสว่นใหญ่ ได้แก่ สวสัดิการตา่งๆของพนกังาน การตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรับลกูหนีก้ารค้า
ที่มียอดหนีค้งค้างมากกวา่ 12 เดือน จ านวน 1.5 ล้านบาท และคา่ใช้จา่ยส าหรับการฝึกอบรม พฒันาบคุลากรเพื่อ
เตรียมความพร้อมส าหรับการผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ประเภท Multi-layer จ านวน 1.6 ล้านบาท 

ส าหรับ  งวด 9 เดือนปี 2559 เนื่องจากค าสัง่ซือ้ที่บริษัทฯ ได้รับมีไมเ่พียงพอจนถงึจดุคุ้มทนุ ท าให้ปริมาณ
การผลติน้อยกวา่ก าลงัการผลติของเคร่ืองจกัรของบริษัทฯ ดงันัน้ จึงมกีารค านวณคา่ใช้จ่ายการผลติที่ต ่ากวา่ก าลงัการ
ผลติปกติ (Idle cost) เพื่อมใิห้คา่ใช้จา่ยการผลตินีร้วมเป็นต้นทนุการผลติของแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ ในงวด 9 เดอืนปี 
2559 จ านวน 25.19  ล้านบาท โดยถกูบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ ในขณะท่ีปีก่อนไม่มีรายการใน
สว่นนี ้สง่ผลให้คา่ใช้จา่ยในการบริหารในงวดนีม้ีสดัสว่นท่ีสงูขึน้กวา่ปกติ 
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 ต้นทนุทางการเงิน  
ส าหรับปี 2558 ต้นทนุทางการเงินของบริษัทฯ ได้แก่ ดอกเบีย้เงินกู้ยืมระยะสัน้และดอกเบีย้เงินกู้ยมืระยะยาว

กบัสถาบนัการเงิน เพื่อใช้ส าหรับการก่อสร้างอาคารโรงงานและซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ส าหรับการขยายการผลติ
แผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ประเภท Multi-layer ดอกเบีย้จากการหุ้นแปลงสภาพและต้นทนุทางการเงินอื่นๆจ านวนทัง้สิน้ 
40.6 ล้านบาท ซึง่ต้นทนุทางการเงินบางสว่นได้ถกูบนัทกึเป็นต้นทนุของทรัพย์สนิระหวา่งก่อสร้าง จ านวน 17.6 ล้าน
บาท  

ต้นทนุทางการเงินส าหรับงวด 9 เดือนปี 2559 ได้แก่ คา่ธรรมเนียมธนาคาร ดอกเบีย้เงินกู้ยืมระยะยาวกบั
สถาบนัการเงิน ส าหรับการซือ้เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ส าหรับการขยายการผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ประเภท Multi-
layer ดอกเบีย้จากหุ้นกู้แปลงสภาพและต้นทนุทางการเงินอื่นๆ มจี านวนทัง้สิน้ 23.56 ล้านบาท ซึง่เพิม่สงูขึน้จากงวด
เดียวกนัของปี 2558 จ านวน 4.26 ล้านบาท เนื่องจากดอกเบีย้ในปี 2558 บางสว่นมกีารบนัทกึบญัชีไปเป็นต้นทนุ
เคร่ืองจกัรผลติวงจรไฟฟา้ประเภท Multi-layer ที่อยูร่ะหวา่งติดตัง้ 

 

 ขาดทนุสทุธิ  
แม้วา่ยอดขายในปี 2558 จะเพิม่สงูขึน้กวา่ปี 2557 แตจ่ากสาเหตทุี่สดัสว่นต้นทนุขายที่เพิ่มสงูขึน้ เนื่องจากการ

เตรียมความพร้อมส าหรับการผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ประเภท Multi-layer ตลอดจนการแขง่ขนัทางด้านราคาของผู้ผลติ
แผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ ท าให้บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทนุ 

ทัง้นีใ้นงวด 9 เดือนปี 2559 ยอดขายยงัคงเพิม่สงูขึน้ แตใ่นสว่นของการผลติ Single-sided PCB ที่มีสดัสว่น
รายได้ และการผลติลดลง จากแนวโน้มความต้องการ และการแขง่ขนัด้านราคาที่สงูขึน้ ท าให้บริษัทฯ มีผลขาดทนุในธุรกิจ
สว่นนี ้ และในสว่นของ Multi-layer ที่เพิง่เร่ิมผลติมีลกูค้ายงัไมม่ากพอ มีก าลงัการผลติสว่นเกิน และต้องตดัจ่ายคา่ใช้จ่าย
การผลติต ่ากวา่ก าลงัปกติ สง่ผลให้บริษัทยงัคงมีผลการด าเนินที่ขาดทนุ 

 

 อตัราสว่นทางการเงิน  
ปี 2558 มีอตัราก าไรขัน้ต้นมีอตัราติดลบท่ีร้อยละ 3.36 เนื่องจากยอดขายของบริษัทฯ มีไมเ่พียงพอท่ีจะ

ครอบคลมุต้นทนุการผลติคงที่ เช่น คา่เสือ่มราคาเคร่ืองจกัร คา่แรงงาน และหลงัจากพจิารณาอตัราก าไรจากการ
ด าเนินงาน ก็ยงัคงเป็นตวัเลขติดลบอยูร้่อยละ 4.38 และร้อยละ 12.22 เนื่องจากบริษัทฯ มีภาระต้นทนุทางการเงินจาก
การกู้ยมืเงินจากสถาบนัการเงินและการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อการลงทนุขยายการผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้
ประเภท Multi-layer และอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นมีผลติดลบอยูร้่อยละ 4.60 และร้อยละ 14.09 ในปี 2557 และปี 
2558 ตามล าดบั 

ในงวด 9 เดือนปี 2559 มีอตัราก าไรขัน้ต้นอยูท่ี่ร้อยละ 0.96 เพิม่สงูขึน้กวา่ชว่งเวลาเดยีวกนัของปี 2558 ที่มี
ผลขาดทนุขัน้ต้นอยูท่ี่ร้อยละ 0.81 ในขณะท่ีอตัราก าไรจากการด าเนินงานยงัคงตดิลบอยูร้่อยละ 6.57 ใกล้เคียงจาก
งวดเดียวกนัของปี 2558 ที่ตดิลบร้อยละ 6.52 ทัง้นี ้ เนื่องจากในปีนีบ้ริษัทฯเร่ิมมีรายได้จากการผลติแผน่พิมพ์
วงจรไฟฟา้ประเภท Multi-layer เพิ่มเข้ามา  ในขณะท่ีสดัสว่นดอกเบีย้จ่ายที่ลดลงจากภาระหนีท้างการเงินท่ีลดต ่าลง  
ตามงวดก าหนดช าระคืน อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นจึงมีผลตดิลบอยูร้่อยละ 15.44 สงูขึน้จากงวดเดียวกนัของปี  2558 
ที่อยูท่ี่อตัราตดิลบร้อยละ 9.11  
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7.3 ฐานะทางการเงิน 

 สนิทรัพย์ 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  

  ในปี 2558 บริษัทฯมเีงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเทา่กบั 163.46 ล้านบาทเพิม่ขึน้จากปี 2557 จ านวน 
40.32 ล้านบาทหรือคดิเป็นร้อยละ 32.74 เนื่องจากบริษัทฯมกีารคงเงินทนุหมนุเวยีนเพื่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

  ในไตรมาส 3/2559 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ได้แก่ เงินทนุหมนุเวียนเพื่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท
ฯ ซึง่มยีอดเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เป็นจ านวน 167.68 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากสิน้
ปี 2558 เลก็น้อยจ านวน 4.22 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ2.58 สว่นใหญ่มาจากเงินฝากธนาคารท่ีเพิม่ขึน้ 

 
เงินลงทนุระยะสัน้  

 ในปี 2558 บริษัทฯมีเงินลงทนุระยะสัน้เทา่กบั 0.95 ล้านบาทลดลงจากปี 2557 จ านวน 550 ล้านบาทหรือคิด
เป็นการลดลงร้อยละ 99.86 เนื่องจากบริษัทฯได้น าเงินสดที่ได้จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพฝากไว้กบัสถาบนัการเงิน
ตัง้แตปี่ 2557 จ่ายช าระคา่เคร่ืองจกัร ตลอดจนสาธารณปูโภคตา่งๆ ส าหรับการผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ประเภท Multi-
layer เช่น ระบบน า้เพื่อใช้ในกระบวนการผลติ ระบบแสงสวา่ง ระบบอดัอากาศ ระบบท าความเยน็ ห้องปลอดฝุ่ น และ
ระบบไฟฟา้ส าหรับเคร่ืองจกัร เป็นต้น   
 ในไตรมาส 3/2559 บริษัทฯน าเงินสดไปใช้ในการช าระคา่เคร่ืองจกัรส าหรับการผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้
ประเภท Multi-layer PCB งวดสดุท้ายหลงัจากที่ติดตัง้และเร่ิมผลติ ท าให้ไมม่เีงินลงทนุระยะสัน้คงเหลอื ณ วนัสิน้งวด 
 

ลกูหนีก้ารค้า 
 ในปี 2558 บริษัทฯมีลกูหนีก้ารค้าจ านวน 326.77 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 จ านวน 101.66 ล้านบาทหรือ
คิดเป็นร้อยละ 45.16 เนื่องจากปัจจบุนับริษัทฯ มียอดขายไปยงัตา่งประเทศกวา่ร้อยละ 57 ซึง่โดยสว่นใหญ่เป็นลกูค้าที่
อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา และมีระยะเวลาขนสง่ยาวนานกวา่การจ าหนา่ยในประเทศหรือในประเทศแถบเอเชีย ดงันัน้ 
ระยะเวลาช าระเงินจ าเป็นต้องรวมระยะเวลาขนสง่ด้วย จงึท าให้บริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ ร้อยละ 45 ของยอด
ลกูหนีก้ารค้าในปี 2557 และมีระยะเวลาในการได้รับช าระเงิน 93 วนั เพิ่มขึน้จากปี 2557 ที่มีระยะเวลาการได้รับช าระ
เงินท่ี 78 วนั 
 ในไตรมาสที่ 3/2559 บริษัทฯ มียอดขายที่เพิ่มขึน้ และมีสนิค้าเพิม่ขึน้จากการผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้
ประเภท Multi-layer ทีเ่ร่ิมจ าหนา่ยตัง้แตเ่ดือนมถินุายน 2559 ทีผ่า่นมา จงึท าให้บริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ 25.95 
ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นเพิม่ขึน้ ร้อยละ 7.94 ของยอดลกูหนีก้ารค้า ณ สิน้ปี 2558 และมีระยะเวลาในการได้รับช าระ
เงิน 79.84 วนั ใกล้เคียง ณ สิน้ปี 2558 ที่มีระยะเวลาการได้รับช าระเงินท่ี 79.97 วนั 
 

ภาษีมลูคา่เพิม่รอเรียกคืน  
  ในปี 2558 บริษัทฯมีภาษีมลูคา่เพิ่มรอเรียกคืนจ านวน 69.58 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 จ านวน 12.31 
ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 21.49 เนื่องจากบริษัทฯ มียอดคงเหลอืของภาษีมลูคา่เพิ่มสะสมอยูเ่ป็นจ านวน 69 ล้าน
บาท และบริษัทฯได้ด าเนินการขอเรียกคืนจากกรมสรรพากรแล้ว ซึง่อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของกรมสรรพกรและคาด
วา่กรมสรรพากรจะสามารถพิจารณาแล้วเสร็จในปี 2559 
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  ในไตรมาส 3/2559 เนื่องจากบริษัทฯ มียอดคงเหลอืของภาษีมลูคา่เพิ่มสะสมอยูเ่ป็นจ านวน 7.39 ล้านบาท 
ลดลงจาก ณ สิน้ปี 2558 จ านวน 62.19 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ขอเรียกคืนจากกรมสรรพากร 
 

สนิค้าคงเหลอื  
  ในปี 2558 บริษัทฯมีสนิค้าคงเหลอืจ านวน 340.05 ล้านบาท เพิม่ขึน้เป็นจ านวน 67.81 ล้านบาทหรือคิดเป็น
ร้อยละ 24.91 เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับค าสัง่ซือ้มากขึน้เมือ่เปรียบเทียบกบัปี 2557 จึงจ าเป็นต้องมสีนิค้าคงเหลอืเพิ่มขึน้ 
สนิค้าคงเหลอืสว่นใหญ่ ได้แกว่ตัถดุิบ วสัดโุรงงาน และสนิค้าส าเร็จรูปท่ีผลติซึง่เตรียมจดัสง่ให้กบัลกูค้าในตอนต้นปี 
2559 โดยมจี านวนเป็นอตัราสว่นร้อยละ 41 และ 27 ของปริมาณสนิค้าคงเหลอืทัง้หมดตามล าดบั และมีงานระหวา่ง
ผลติอยูร้่อยละ 27 นอกจากนีย้งัมีสนิค้าระหวา่งทางอยูร้่อยละ 5  
  ในไตรมาส 3/2559 สนิค้าคงเหลอืจ านวน 525.95 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 185.90 ล้านบาท หรือคิดเป็น
เพิ่มขึน้ร้อยละ 54.67  สว่นใหญ่ได้แก่ สนิค้าส าเร็จรูป, งานระหวา่งท าและวตัถดุิบ เนื่องจากบริษัทฯ จ าเป็นต้องสต๊อค
วตัถดุิบไว้ เพื่อเตรียมการผลติส าหรับค าสัง่ซือ้ทีจ่ะต้องสง่มอบสนิค้าให้กบัลกูค้าในต้นไตรมาสถดัไป สนิค้าคงเหลอืสว่น
ใหญ่ได้แก่ สนิค้าส าเร็จรูปท่ีผลติซึง่เตรียมจดัสง่ให้กบัลกูค้าในตอนต้นไตรมาสที่ 4/2559 วตัถดุิบ+วสัดโุรงงาน และ 
สนิค้าระหวา่งผลติ โดยมีจ านวนเป็นอตัราสว่นร้อยละ 38, 36 และ 26 ของปริมาณสนิค้าคงเหลอืทัง้หมดตามล าดบั 
นอกจากนีย้งัมีสนิค้าระหวา่งทางอยูร้่อยละ 4 และมีคา่เผ่ือราคาสนิค้าลดลงเพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2558 จ านวน 6.8 ล้าน
บาท ซึง่คา่เผ่ือราคาสนิค้าลดลงนีจ้ะเป็นคา่เผ่ือฯ ของสนิค้าส าเร็จรูป เนื่องจากมีโอกาสที่ราคาขายของสนิค้าส าเร็จรูป
จะลดลงจากการแขง่ขนัด้านราคาในตลาด 
 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์  
  ในปี 2558 บริษัทฯมีที่ดิน อาคารและอปุกรณ์จ านวน 1,165.30 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 จ านวน 267.28 
ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 29.76 ส าหรับการขยายการผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ประเภท Multi-layer ซึง่ระหวา่งปี 
2558 บริษัทฯ ได้ท าการตดิตัง้และอยูใ่นระหวา่งการทดลองเคร่ืองจกัร  
  ในไตรมาสที่ 3/2559 มีที่ดิน อาคารและอปุกรณ์จ านวน 1,149.64 ล้านบาท ลดลงโดยประมาณ 15.66 ล้าน
บาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เพื่อใช้ในการผลติเพิ่มขึน้ เพยีงเลก็น้อย เมื่อเปรียบเทยีบกบั ณ 
สิน้ปี 2558  

 

 หนีส้นิ 
 บริษัทฯมีหนีส้นิรวมทัง้สิน้ในปี 2558 จ านวน 970 ล้านบาท โดยลดลงจากปี 2557 เปรียบเทียบเทา่กบั 33.50 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.30 เนื่องจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (Trust Receipt) จ านวน 
64 ล้านบาท และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัจ านวน 156 ล้านบาท ของบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล 
จ ากดั นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีหนีส้นิอื่นๆ เพิ่มขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้

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

 
 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวมทัง้สิน้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 อยูเ่ป็นจ านวน 1,211.20 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 
2558 จ านวน 230.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.55 โดยหนีส้นิรวมที่เพิ่มขึน้นีส้าเหตหุลกัเกิดจากการเพิ่มขึน้ของ
เจ้าหนีก้ารค้าเป็นจ านวน 172.10 ล้านบาท เนื่องจากการสัง่ซือ้วตัถดุิบเพิม่ขึน้เพื่อเตรียมผลติจดัสง่ส าหรับไตรมาส 4 ซึง่
สอดคล้องกบัจ านวนสนิค้างคงเหลอืที่เพิ่มสงูขึน้  ในขณะท่ีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง 34.83 ล้านบาท ซึง่
เป็นไปตามงวดการผอ่นช าระปกติ 

 

 สว่นของผู้ ถือหุ้น 
 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จ านวน 1,117 ล้านบาท โดยในปีดงักลา่วมกีาร
จ่ายเงินปันผลในเดือนพฤษภาคม 2558 เป็นจ านวน 24.7 ล้านบาท ผลขาดทนุสทุธิเป็นจ านวน 161.3 ล้านบาท (รวม
รายการก าไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน) และการ
บนัทกึสทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ เป็นจ านวน 12.3 ล้านบาท ในปี 2558 บริษัทฯยงัคงมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ 0.88 
เทา่ ซึง่อยูใ่นอตัราเฉลีย่ของอตุสาหกรรมชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์  

สิน้ไตรมาส 3/2559 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,019.12 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 2558 จากผลขาดทนุในงวด 
9 เดือน ของปี 2559 จ านวน 97.60 ล้านบาท โดยมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเพิ่มขึน้จาก 0.88 เทา่ เป็น 1.19 เทา่ เนื่องจาก
สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีลดลงจากผลขาดทนุ และภาระหนีส้นิท่ีเพิ่มสงูขึน้โดยเฉพาะจากเจ้าหนีก้ารค้า  
 

 งบกระแสเงินสด 
 ในปี 2558 ที่ผา่นมา จากงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ จะพบวา่มกีระแสเงินสดสทุธิเพิม่ขึน้จ านวน 40.3 ล้านบาท 
และเงินสดคงเหลอืสทุธิปลายงวดคงเหลอืเทา่กบั 163.5 ล้านบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานลดลงจ านวน 260 
ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากผลขาดทนุจากการด าเนินงานจ านวน 157 ล้านบาท และการเพิม่ขึน้ของลกูหนีก้ารค้าและ
สนิค้าคงเหลอื ในสว่นของเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทนุเป็นการถอนเงินฝากที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลง
สภาพ จ านวนเงิน 550 ล้านบาทจากเป็นเงินลงทนุระยะสัน้ และการซือ้เคร่ืองจกัรส าหรับการผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้
ประเภท Multi-layer จ านวน 185 ล้านบาท สว่นเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินได้เงินกู้ ระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนั
การเงินจ านวน 225 ล้านบาท  
 ส าหรับงวดสิน้สดุ ณ 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯมกีระแสเงินสดสทุธิเพิ่มขึน้จ านวน 4.41 ล้านบาท และเงินสด
คงเหลอืสทุธิปลายงวดคงเหลอืเทา่กบั 167.68 ล้านบาท ทัง้นี ้กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานเพิ่มขึน้จ านวน 88 ล้าน
บาท สว่นใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้า 175 ล้านบาท และการเพิ่มขึน้ของสนิค้าคงเหลอื 193 ล้านบาท ใน
สว่นของเงินสดสทุธิที่ใช้ไปกบักิจกรรมลงทนุเป็นจ านวนเงิน 112 ล้านบาท เป็นการซือ้อปุกรณ์เพื่อการผลติเพิ่มขึน้ สว่นเงิน
สดจากกิจกรรมจดัหาเงินได้แกก่ารจ่ายช าระคืนดอกเบีย้เงินกู้ ระยะยาว และหุ้นกู้แปลงสภาพจ านวน 18 ล้านบาท  
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7.4 คาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคต 
ปัจจบุนั ความต้องการใช้แผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ภายในประเทศยงัคงลดลงอยา่งตอ่เนื่องจากปี 2557 เนื่องจาก

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในกลุม่ประชาคมยโุรป (EU) และสหรัฐอเมริกา ยงัไมฟื่น้ตวัเตม็ที่มากนกั ซึง่ทัง้ 2 ตลาดนีเ้ป็น
ตลาดสง่ออกที่ส าคญัของผู้ผลติเคร่ืองใช้ไฟฟา้และอปุกรณ์อเิลค็ทรอนิคส์ในประเทศไทย และมีผลกระทบตอ่ตลาดผู้ผลติ
แผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ น าไปสูก่ารแขง่ขนัด้านราคาที่มีมากขึน้ เนือ่งจากความต้องการแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ลดลง ถงึแม้ที่
ผา่นมา อตุสาหกรรมผู้ผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ในประเทศไทย ยงัมีโอกาสเติบโตได้อยา่งมาก จากการย้ายฐานการผลิต
ของผู้ผลติสนิค้าอิเลค็ทรอนิคส์ เนื่องจากต้นทนุคา่แรงงานของไทยยงัถกูกวา่ในหลายประเทศ แตอ่ตุสาหกรรมนีก็้ยงัขาด
การสนบัสนนุจากภาครัฐ ตลอดจนความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลติจากสถาบนัการศกึษาในประเทศ ท าให้อตุสาหกรรม
ประเภทนีม้ีผู้ผลติจ านวนไมม่ากรายนกัเมื่อเปรียบเทียบกบัอตุสาหกรรมอื่น ซึง่จะน าไปสูก่ารขาดแคลนทรัพยากรบคุคลท่ีมี
ความรู้ความสามารถ ตลอดจนอตุสาหกรรมสนบัสนนุบางอยา่ง เช่น อตุสาหกรรมการท าแมพ่มิพ์ส าหรับปัม้รู อตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรที่เก่ียวกบัการผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ ท าให้เมื่อเคร่ืองจกัรเกิดปัญหาไมส่ามารถท าการผลิตได้ ก็จ าเป็นต้องรอ
บริษัทตา่งชาติที่ซือ้เคร่ืองจกัรเหลา่นัน้เข้ามาแก้ปัญหาให้ ท าให้การผลติต้องหยดุชะงกั และขาดประสทิธิผลในการผลติ 
นอกจากนี ้ ที่ผา่นมา บริษัทฯ ก าลงัเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงานคนไทย อตุสาหกรรมการผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ 
เป็นอตุสาหกรรมทีต้่องใช้แรงงานคนอยูเ่ป็นจ านวนมาก ในปี 2558 บริษัทฯ ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานไทย
เนื่องจากพนกังานลาออกบอ่ย ท าให้การผลติไมต่อ่เนื่อง ต้องมีการฝึกอบรมพนกังานอยูเ่กือบตลอดเวลา และพบวา่ความ
อดทน ความตัง้ใจในการท างานของแรงงานไทยมีน้อยลงอยา่งชดัเจน อตัราการลาออกของพนกังานรายวนัเพิ่มสงูขึน้อยา่ง
มาก พนกังานเข้าท างานเพียง 3-7 วนัก็ไมม่าท างาน และขาดงาน จึงเป็นแรงผลกัดนัให้บริษัทฯ เร่ิมพิจารณาการใช้
แรงงานตา่งชาติที่เข้ามาท างานอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย ถึงแม้คา่แรงจะสงูกวา่แรงงานไทยเลก็น้อย (มกีารบวกคา่การ
จดัการของบริษัทนายหน้า) แตแ่รงงานตา่งชาติมคีวามอดทนและความตัง้ใจในการท างานดี บริษัทฯ คาดวา่การใช้แรงงาน
ตา่งชาติในระยะแรกคงจะมีปัญหาในการสือ่สารกนักบัหวัหน้างาน ซึง่ต้องอาศยัระยะเวลาการเรียนรู้วิธีการท างาน และ
เรียนรู้การใช้ภาษาไทยเบือ้งต้น  เนื่องจากปัญหาแรงงานไทยในอตุสาหกรรมการผลติในประเทศไทย เป็นปัญหาใหญ่
ส าหรับทกุอตุสาหกรรม ท าให้คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุได้มีประกาศผอ่นผนัให้บริษัทท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ
สามารถใช้แรงงานตา่งชาติทีเ่ข้ามาท างานอยูถ่กูกฎหมายได้ จึงเป็นอีกหนึง่ทางเลอืกที่บริษัทฯ จะพิจารณา เพื่อแก้ปัญหา
การขาดแคลนแรงงานในการผลติตอ่ไป  

จากแผนการด าเนินธุรกิจระยะยาวของบริษัทฯ เพื่อให้ผลการด าเนินงานของบริษัทฯมีผลก าไรดขีึน้ และเพื่อ
ความอยูร่อดของธุรกิจในอนาคต และจากการขยายการลงทนุเมือ่ต้นปี 2559 ไปยงัแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ประเภท Multi-
layer ทีใ่ช้เทคโนโลยีการผลติทีส่งูขึน้ และมีอตัราก าไรดีกวา่แผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ปัจจบุนัท่ีบริษัทฯ ผลติอยู ่ ซึง่บริษัทฯ 
ได้รับการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุเรียบร้อยแล้ว และสทิธิประโยชน์ที่ส าคญัๆ คือการน าเข้า
เคร่ืองจกัร และวตัถดุิบโดยไมต้่องเสยีอากรขาเข้า ตลอดจนการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลเป็นเวลา 8 ปี บริษัทฯ คาดวา่
การขยายการลงทนุไปยงัการผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ประเภท Multi-layer นี ้ จะท าให้ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ใน
อนาคตมีโอกาสดีขึน้กวา่อดีตที่ผา่นมา 

อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2559 เพื่อเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯใน
วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2560 ในการขอมติเพื่ออนมุตัิการเพกิถอนหลกัทรัพย์ของกิจการตอ่ไป ทัง้นี ้ ซึง่หากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นใน
วนัดงักลา่วมีมตอินมุตัิ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยจะพจิารณาการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯออกจากการเป็นบริษัท
หลกัทรัพย์ตอ่ไปภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีบริษัทฯได้ยื่นค าขอเพกิถอนหุ้นออกจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   
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8. ข้อมูลหลักทรัพย์อื่น 
 

หุ้นกู้แปลงสภาพ 
สาระส าคญัของเง่ือนไขหุ้นกู้แปลงสภาพ  

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “DRACO”) 
วตัถปุระสงค์ บริษัทฯ จะใช้เงินท่ีได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในการขยายก าลงั

การผลติ ในสว่นสายการผลติ Multi-Layer PCB 
ประเภท หุ้นกู้แปลงสภาพ ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ มีสทิธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัที่ออกใหมข่อง

บริษัทฯ ไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
มลูคา่ที่เสนอขาย ไมเ่กิน 600 ล้านบาท 
ราคาหน้าตัว๋ (Face value) 100 บาทตอ่ 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ 
จ านวนหุ้นกู้แปลงสภาพ ไมเ่กิน 6,000,000 หนว่ย (ณ วนัที่ 16 มิถนุายน 2559 ซึง่เป็นวนัปิดสมดุทะเบยีนผู้

ถือหู้นกู้แปลงสภาพลา่สดุ กิจการมีหุ้นกู้แปลงสภาพคงเหลอื  4 ,250, 000 หนว่ย(  
วิธีการเสนอขาย เสนอขายทัง้จ านวนแก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทฯ* ตามสัดส่วนการถือหุ้ น (“Right 

Offering”) โดยผู้ ถือหุ้นเดิมสามารถจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิและเกินสิทธิได้ 
โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้ นกู้ แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้ นที่จองซือ้ตามสิทธิก่อนจน
ครบถ้วน ถ้ามีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือ จะจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้เกินสิทธิตาม
สดัสว่นการถือหุ้นเดิม ไปเป็นรอบๆ จนกวา่จะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซือ้เกิน
สทิธิ (ในกรณีที่จ านวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซือ้เกินสิทธิน้อยกว่าจ านวนหุ้นกู้แปลง
สภาพที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิและน าไปจัดสรรเกินสิทธิ) หรือจนกว่าจะไม่
เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพให้จดัสรร (ในกรณีที่จ านวนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีจองซือ้เกินสทิธิ
มากกวา่จ านวนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเหลอืจากการจดัสรรตามสทิธิและน าไปจดัสรรเกิน
สทิธิ) 
(หมายเหต:ุ * ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ หมายรวมถึง ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นผา่น
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั (ThaiNVDR) ซึง่เรียกวา่ ผู้ ถือ DRACO-R ด้วย) 

สดัสว่นการจดัสรรแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 35.971667 หุ้นเดิม : 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ (เศษของ 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ตดัทิง้) 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดที่ถือหุ้นต ่ากวา่ 36 หุ้น จะไมส่ามารถจองซือ้หุ้นกู้แปลง
สภาพได้ 

การไถ่ถอน ณ วนัหมดอาย ุ
หุ้นกู้แปลงสภาพ 

ณ วนัหมดอายหุุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้าไมแ่ปลงสภาพไปแล้วก่อนหน้านี)้ ผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพแตล่ะรายจะมีทางเลอืก 2 ทาง ได้แก่: 
ก) ขอให้ไถ่ถอนเป็นเงินสดทัง้จ านวน 

ผู้ ถือหุ้นกู้แตล่ะรายจะได้รับเงินสด จ านวน 100 บาทตอ่ 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ ซึง่
เทา่กบัราคาหน้าตัว๋ของหุ้นกู้แปลงสภาพ; หรือ 

ข) ขอให้ไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพ 
ต่อ 1 หุน้กู้แปลงสภาพ (ราคาหนา้ตัว๋ เท่ากบั 100 บาท) 
96.67 บาท จะไถ่ถอนโดยการแปลงสภาพเป็น 17.901852 หุ้น; และ 
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3.33 บาท จะไถ่ถอนเป็นเงินสด 
ผู้ ถือหุ้นกู้แตล่ะรายจะต้องเลอืกทางเลอืก ก) หรือ ข) อยา่งใดอยา่งหนึง่เทา่นัน้ ไม่
สามารถแบง่หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีตนเองถืออยูเ่พื่อเลอืกทางเลอืก ก) และ ข) ได้ 

การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ (ทัง้หมด) 1) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทกุรายเลอืกที่จะไถ่ถอนเป็นเงินสดทัง้จ านวน 
600,000,000 บาท 

2) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทกุรายเลอืกที่จะไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพ 
580,020,000 บาท จะไถถ่อนโดยการแปลงสภาพ และ 
19,980,000 บาท จะไถ่ถอนเป็นเงินสด 

หุ้นท่ีจดัสรรไว้เพื่อรองรับการแปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ไมเ่กิน 107,411,112 หุ้น 
(คิดเป็นไมเ่กินร้อยละ 49.77 ของทนุท่ีช าระแล้วของบริษัทฯ ณ ปัจจบุนั) 

อายขุองหุ้นกู้แปลงสภาพ 4 ปี 11 เดือน 30 วนั นบัจากวนัที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ  
(ตัง้แตว่นัท่ี 20 สงิหาคม 2557 ถงึวนัท่ี 19 สงิหาคม 2562) 

อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 5.19 ตอ่ปี 
การช าระดอกเบีย้ ปีละ 2 ครัง้ ในวนัท่ี 30 มิถนุายน และ 31 ธนัวาคม ของทกุปี (ในกรณีที่ตรงกบั

วนัหยดุราชการ จะเลือ่นมาเป็นวนัท าการก่อนหน้า) และวนัท่ีหุ้นกู้แปลงสภาพ
หมดอาย ุโดยเร่ิมช าระดอกเบีย้ครัง้แรกในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

ข้อจ ากดัในการโอนหุ้นกู้   แปลงสภาพ ไมม่ี 
ราคาแปลงสภาพ 5.40 บาทตอ่หุ้น 
อตัราสว่นการแปลงสภาพ ในแตล่ะวนัแปลงสภาพ และในวนัหมดอายหุุ้นกู้   หุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแปลง

สภาพได้ ดงันี ้
ต่อ 1 หุน้กู้แปลงสภาพ (ราคาหนา้ตัว๋ เท่ากบั 100 บาท) 
96.67 บาท จะแปลงสภาพเป็น 17.901852 หุ้น; และ 
3.33 บาท จะจา่ยคืนเป็นเงินสด 

ณ วนัท่ีแปลงสภาพ จะค านวณหุ้นสามญัที่ได้จากการแปลงสภาพของผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพแตล่ะราย จากหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีขอแปลงสภาพทัง้หมด ตามสดัสว่น 1 
หุ้นกู้แปลงสภาพ ตอ่ 17.901852 หุ้นก่อน จากนัน้เศษของหุ้นตดัทิง้ 
ทัง้นี ้ในแตล่ะวนัแปลงสภาพ (ยกเว้นวนัหมดอายหุุ้นกู้ ) ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่
สามารถขอให้ไถ่ถอนเป็นเงินสดทัง้จ านวนได้ การไถถ่อนเป็นเงินสดจะกระท าได้ใน
วนัท่ีหุ้นกู้แปลงสภาพหมดอายเุทา่นัน้ 

วนัแปลงสภาพ ปีละ 2 ครัง้ ในวนัท่ี 30 มิถนุายน และ 31 ธนัวาคม ของทกุปี (ในกรณีที่ตรงกบั
วนัหยดุราชการ จะเลือ่นมาเป็นวนัท าการก่อนหน้า) และวนัท่ีหุ้นกู้แปลงสภาพ
หมดอาย ุโดยสามารถเร่ิมแปลงสภาพได้ในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
นายทะเบยีนหุ้นกู้ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
Call option / put option ไมม่ี 
ตลาดรองของหุ้นกู้แปลงสภาพ สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association หรือ ThaiBMA) 
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ตลาดรองของหุ้นสามญัที่เกิดจากการ
แปลงสภาพ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2559 ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ ซึ่งมีมูลค่า 169.17 ล้านบาท ที่
ราคา 5.40 บาทต่อหุ้นกู้แปลงสภาพและได้รับเงินสดคืนเป็นจ านวน 5.83 ล้านบาท การแปลงสภาพเกิดขึน้ในรอบ
ระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้
 

 

มลูคา่ของหุ้นกู้ที่
แปลงสภาพ 

 ไถ่ถอนเป็น
เงินสด 

 สทุธิ  จ านวนหุ้นสามญั 

 (พนับาท)  (พนัหุน้) 
วนัท่ี 1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม 2558 175,000  (5,828)  169,172  31,328 
จ านวนรวมถงึวนัที่ 30 กนัยายน 2559 175,000  (5,828)  169,172  31,328 

 
หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกโดยบริษัทจะรับรู้มลูคา่เร่ิมแรกขององค์ประกอบของสว่นของเจ้าของด้วยมลูคา่ยตุิธรรมของ
สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้  องค์ประกอบของหนีส้ินจะรับรู้มลูคา่เร่ิมแรกด้วยผลแตกตา่งระหวา่งมลูคา่ยตุิธรรมของ
หุ้นกู้แปลงสภาพทัง้สิน้กับมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบของสว่นของเจ้าของ ต้นทนุการท ารายการที่เก่ียวข้อง
โดยตรงในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะถกูปันสว่นไปยงัต้นทนุเร่ิมแรกตามสดัสว่นขององค์ประกอบของหนีส้นิและ
องค์ประกอบของสว่นของเจ้าของ 
 
ภายหลงัการรับรู้มูลค่าเร่ิมแรก องค์ประกอบของหนีส้ินที่อยู่ในหุ้ นกู้ แปลงสภาพจะวัดมูลค่าโดยใช้วิธีทุนตัด
จ าหนา่ยด้วยอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง องค์ประกอบของสว่นของเจ้าของในหุ้นกู้แปลงสภาพจะไมม่ีการวดัมลูคา่ใหม่ 

 

   (พนับาท) 

มลูคา่จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ   600,000 

ต้นทนุทางตรง   (4,480) 

เงนิสดรับสุทธิ   595,520 

มลูคา่ที่จดัประเภทเป็นสว่นของเจ้าของ   (42,400) 

ดอกเบีย้สว่นเพิ่มถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557   3,223 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557   556,343 

ดอกเบีย้สว่นเพิ่มถึงวนัท่ี 14 มกราคม 2558   342 

การใช้สทิธิแปลงสภาพบางสว่น 1,750,000 หนว่ย   (162,367) 

ดอกเบีย้สว่นเพิ่มถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2559   11,517 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กันยายน 2559   405,835 
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9. หนีส้นิที่อาจเกดิขึน้ในภายหน้า 
      ไมม่ี 
 
10. รายการระหว่างกนัของบริษัทฯและบริษัท ชนิพนู อนิดสัเตรียล 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 2.9 
2. วสัดอุปุกรณ์จ าเป็นท่ีใช้ในการผลติ 1.2 1.7 0.8 
3. การซือ้สนิค้าส าเร็จรูป 0.4 91.5 129.8 
4. ซือ้เคร่ืองจกัร - - 0.2 
5. Technical Fee 1.2 1.2 0.9 
6. รายได้จากการขายแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ 41.2 102.7 140.2 
7. การซือ้วตัถดุิบ 0.6 1.8 5.3 
8. ดอกเบีย้จ่าย (หุ้นกู้แปลงสภาพ) 8.4 13.8 10.4 

 
ภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากสิน้สดุระยะเวลารับซือ้ รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ระหวา่งกิจการและ

บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดัที่มีอยูเ่ดมิยงัจะยงัเกิดขึน้ตอ่ไป โดยบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดัไมม่ีนโยบายใน
การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขตามทีม่อียูใ่นปัจจบุนัของรายการดงักลา่ว ปัจจบุนั บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดัถือหุ้นใน
กิจการคิดเป็นร้อยละ 95.53 ของทนุจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแล้วของกิจการ ดงันัน้ ตอ่จากนี ้ การท ารายการระหวา่งกนั
ระหวา่งบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดัและกิจการจะมีสดัสว่นเพิ่มมากขึน้ 

อยา่งไรก็ตาม บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดัยงัคงยดึถือนโยบายที่จะด าเนินการให้รายการระหวา่งกนั
ดงักลา่วเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจการค้าปกติทัว่ไป โดยมีเง่ือนไขทางการค้าเทียบเทา่กบัการท ารายการระหวา่งกิจการกบั
บคุคลที่ไมเ่ก่ียวโยงกนั (Arm’s Length Basis) และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่กิจการ อีกทัง้ กิจการจะต้องปฏิบตัใิห้เป็นไป
ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมตลอดถึงการปฏิบตัติามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนัและการได้มาหรือจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีส าคญัของกิจการเทา่ทีย่งัมีผลบงัคบัใช้กบักิจการในขณะนัน้ 

 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั  เอกสารแนบ 1 หนา้ 24 

10.1  การมีข้อตกลงหรือสัญญาอื่นๆระหว่างบริษัทฯและบริษัท ชินพนู อนิดสัเตรียล จ ากัด  

 
สญัญาบริการความชว่ยเหลอืด้านเทคนิค 
กิจการได้ท าสญัญาบริการความช่วยเหลอืด้านเทคนิคกบับริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ โดยคูส่ญัญาจะให้ ข้อมลูด้านเทคนคิเพื่อพฒันาการออกแบบ และการผลติผลติภณัฑ์ ในการนี ้กิจการมีภาระผกูพนั
ที่จะต้องจ่ายคา่ธรรมเนียมซึง่ค านวณยอดตอ่ปีจากต้นทนุของเจ้าหน้าที่และคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการให้ความ
ช่วยเหลอืทางเทคนิคตามที่ระบไุว้ในสญัญา สญัญานีม้ีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 4 มกราคม 2541 และจะยกเลกิก็ตอ่เมื่อ
กิจการใดกิจการหนึง่แจ้งความจ านงที่จะไมต่อ่อายสุญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าอยา่งน้อย 2 เดือน 

 
 สาระส าคญัของบนัทกึข้อตกลงกบัผู้ท าค าเสนอซือ้ มีสาระส าคญัดงันี ้

 
คู่สัญญา : บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน)  และ 
  บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั (Chin-Poon Industrial Co., Ltd.)  
 
สัญญาลงวนัที่ : 4  มกราคม  2559 
 
อายุสัญญา : 1 ปี  นบัแตว่นัท่ี 3 มกราคม 2559  ถึง  3 มกราคม 2560                  
  และสามารถตอ่อายสุญัญาได้ด้วยความยินยอมของทัง้ 2 ฝ่ายทกุ ๆ 1 ปี  
 
เงื่อนไขที่ส าคัญ : 

  1. บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั จะให้ความช่วยเหลอืทางด้านเทคโนโลยีการผลติ และ
พฒันาการใหม่ๆ  ที่เกิดขึน้หรือก าลงัจะเกิดขึน้ ให้กบักิจการ เพื่อจะได้สามารถออกแบบ 
ผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ที่ทนัสมยัให้กบัลกูค้าได้ 

  2.  บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั จะให้ความช่วยเหลอืและสนบัสนนุทางด้านบคุคลากร 
โดยจะสง่ทีมวิศวกรและ/หรือทีมบริหารเข้ามาดแูลจากไต้หวนัเข้ามาดแูลและแนะน าเทคนิค
การผลติ ตลอดจนเคร่ืองจกัรตามที่บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) ร้องขอ อาทเิช่น 
นาย เฉิน จงุ คนุ (ปัจจบุนั ด ารงต าแหนง่กรรมการผู้จดัการ) เป็นต้น 

  3.  บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) สามารถทีจ่ะสง่วิศวกรไปดงูาน และฝึกอบรมที่ บริษัท 
ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั ได้ 

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

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

 
บริษัทฯ มีการติดตัง้เคร่ืองจกัรส าหรับการผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้แบบ Multi-layer ซึง่บริษัทฯ ยงัไมม่ี

ประสบการณ์ในการผลติแผน่พิมพ์วงจรประเภทนี ้ดงันัน้ บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ระดบักลางที่
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มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีการผลติ เคร่ืองจกัรที่ใช้ในการผลติเข้ามาให้ค าปรึกษาและแนะน ากบับริษัทฯ รวมถึงการจดัท า
เป็นวิธีการปฏิบตัิงานและฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้เทคนิคใหมข่องการผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ การใช้เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ
ตา่งๆ ในการผลติ การเรียนรู้วธีิการควบคมุคณุภาพการผลติ การเรียนรู้การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรให้กบัพนกังานในฝ่าย
ผลติ ร่วมกบัพนกังานทัว่ไป พนกังานระดบัหวัหน้างานและวิศวกรของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ สง่ไปฝึกอบรมเทคนิคการผลติ
แผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ประเภท Multi-layer ที่บริษัท ชินพนูฯ เมื่อปี 2557  

นอกจากนี ้ บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั ยงัได้สง่เจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้เร่ืองคณุภาพการผลติเข้ามาอบรม
ให้กบัวศิวกร ตลอดจนหวัหน้างานของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มพนูความรู้ในด้านการผลติ ตลอดจนเทคนิคการผลติในด้านตา่งๆ 
วิธีการตรวจสอบคณุภาพในการผลติด้วย ซึง่คา่จ้างผู้ช านาญพิเศษนี ้รวมถึงคา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่เบีย้เลีย้ง ในระหวา่งที่อยูท่ี ่ 
บริษัทฯ เป็นต้น 

สิง่ตา่งๆ ที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั ถือได้วา่เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
ของบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั ท าให้บริษัทฯ ทราบข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึน้ (บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั 
จะช่วยให้ค าแนะน าส าหรับการแก้ปัญหาในประเด็นตา่งๆ ตลอดจนแลกเปลีย่นประสบการณ์ให้กบับริษัทฯ) โดยที่บริษัทฯ 
ไมต้่องลองผิดลองถกูด้วยตนเอง และสิง่ส าคญัคือประสบการณ์เหลา่นี ้ ไมส่ามารถหาได้ในหนงัสอืหรือสถานท่ีอบรม
สมัมนาใดๆ จงึถือได้วา่เป็นประโยชน์อยา่งยิง่กบับริษัทฯ 

 
10.2  ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จ ากัด 
บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั เป็นบริษัทผู้ผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ที่ใหญ่ในประเทศไต้หวนั  นอกจากนี ้

บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั ยงัเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศไต้หวนัด้วย    
ธุรกิจหลกัของบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั ได้แก่ การเป็นบริษัทผู้ผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ประเภทตา่งๆ 

ซึง่ได้แก ่
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 ได้แก ่

ล าดบั ช่ือ จ านวนหุ้น 
ร้อยละของทนุท่ี

จ าหนา่ยและช าระ

แล้ว 

ร้อยละของสทิธ์ิ

ออกเสยีง 

1 Fubon Life Insurance Co., Ltd.1/ 24,655,000 6.20% 6.20% 

2 Labor Pension Fund2/ 21,449,000 5.40% 5.40% 

3 Cathay Life Insurance Co., Ltd.3/ 19,226,000 4.84% 4.84% 

4 Huang, Wei-Jin Family 13,261,051 3.34% 3.34% 

 
4.1 Huang, Wei-Jin 13,238,409 3.33% 3.33% 

 
4.2 Huang Chu, Tain-Tain 22,642 0.01% 0.01% 
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ล าดบั ช่ือ จ านวนหุ้น 
ร้อยละของทนุท่ี

จ าหนา่ยและช าระ

แล้ว 

ร้อยละของสทิธ์ิ

ออกเสยีง 

5 Cathay United Bank4/ 12,472,000 3.14% 3.14% 

6 Lin, Pi-Chi Family 11,277,488 2.84% 2.84% 

 
6.1 Lin, Pi-Chi 8,341,649 2.10% 2.10% 

 
6.2 Lin Hsieh,Yueh-hsiang 2,935,839 0.74% 0.74% 

7 Tseng Liu, Yu-Chih Family 11,263,701 2.84% 2.84% 

 
7.1 Tseng Liu, Yu-Chih 9,603,279 2.42% 2.42% 

 
7.2 Tseng Tai-Ping  1,660,422 0.42% 0.42% 

8 Invesco Greater China Fund5/ 10,468,000 2.63% 2.63% 

9 Norges Bank Investment Management6/ 7,554,831 1.90% 1.90% 

10 Tung, Hsiao-Hung 6,344,043 1.60% 1.60% 

 
รวม 137,971,114 34.73% 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 ฮอ่งกง ไต้หวนั และมาเก๊า จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ NASDAQ 
                 6/ Norges Bank Investment Management คือ กองทนุลงทนุของรัฐบาลประเทศนอร์เวย์ 
  

รายช่ือกรรมการ (ณ วนัท่ี 24 กรกฏาคม 2559) ประกอบด้วยกรรมการชาวไต้หวนั จ านวน 7 ทา่น 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 
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11. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
ในสว่นของนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัทฯนัน้ จะขึน้อยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ โดย

ค านงึถึงผลการด าเนินงานของบริษัทฯในปีที่ผา่นมา ประกอบกบัโครงการการลงทนุและความต้องการใช้เงินของบริษัทฯใน
อนาคต แล้วจึงก าหนดเป็นจ านวนเงินท่ีจะจ่ายเป็นเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นตอ่ไป  

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมาบริษัทฯ มีการจา่ยเงินปันผล ดงันี ้
จากผลการด าเนินงานปี ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิตอ่หุ้น (บาท) 0.11 (0.24) (0.24) 
เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท) 0.10 0.10* งดจา่ย 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) จ่ายจากก าไรสะสม จ่ายจากก าไรสะสม N/A 
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12. ภาวการณ์แข่งขนัและแนวโน้มอุตสาหกรรม 
 
ความต้องการใช้แผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ภายในประเทศในปี 2558 ยงัคงลดลงอยา่งตอ่เนื่องจากปี 2557 

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศในกลุม่ประชาคมยโุรป (EU) และสหรัฐอเมริกา ยงัไมฟื่น้ตวั ซึง่ทัง้ 2 ตลาดนีเ้ป็น
ตลาดสง่ออกที่ส าคญัของผู้ผลติเคร่ืองใช้ไฟฟา้และอปุกรณ์อเิลค็ทรอนิคส์ในประเทศไทย และมีผลกระทบตอ่ตลาดผู้ผลติ
แผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ น าไปสูก่ารแขง่ขนัด้านราคาก็มีมากขึน้ เนื่องจากความต้องการแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ลดลง 

โครงสร้างของอตุสาหกรรมการผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ทัง้ประเภท Single-sided และ Double-sided  Non 
Thorugh Hole เป็นลกัษณะเดียวกนั คือการผลติแผน่พิมพ์วงวจรไฟฟา้ทีใ่ช้การพิมพ์ลายวงจรโดยใช้ซิลค์สกรีน เป็น
เทคโนโลยีการผลติแบบเดียวกนั และน าไปใช้เป็นวตัถดุิบในการประกอบสนิค้าประเภทเดียวกนั หรืออาจจะตา่งกนัเพียง
เลก็น้อยในด้านคณุภาพของเคร่ืองใช้ไฟฟา้อิเลค็ทรอนิคส์ท่ีแตกตา่งกนั โดยมีการแยกออกเป็น 2 แบบ คือ 

1. โครงสร้างอตุสาหกรรมแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้แบบใช้ซิลค์สกรีน (Silk Screen) 
ลกัษณะโครงสร้างของอตุสาหกรรมผู้ผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ เป็นอตุสาหกรรมที่อาศยัเทคโนโลยีการผลติไม่

สงูมากนกั ปัจจบุนัการผลติสว่นใหญ่จะใช้เคร่ืองจกัรระบบอตัโนมตัิในการผลติ  ซึง่ผู้ผลติแตล่ะรายในอตุสาหกรรมนี ้
สามารถลงทนุซือ้เคร่ืองจกัรระบบอตัโนมตัินีไ้ด้  สิง่ส าคญัคือการควบคมุคณุภาพในการผลติ เนือ่งจากในแตล่ะแผน่พิมพ์
วงจรไฟฟา้จะมเีส้นลายวงจรที่มขีนาดเลก็หรือใหญ่แตกตา่งกนัไปตามการออกแบบลายวงจรของแตล่ะลกูค้า   การ
ควบคมุคณุภาพในการผลติจ าเป็นต้องอาศยัประสบการณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาในการผลติ โดยเฉพาะแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ที่มี
เส้นลายวงจรขนาดเลก็มาก ซึง่จะน าไปสูอ่ตัราการสญูเสยีในกระบวนการผลติให้น้อยที่สดุ     

จากการประเมินของบริษัทฯ คาดวา่ความต้องการ (Demand) ของแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ประเภท Single-sided 
และ Double-sided ในประเทศไทยในปี 2558 มีประมาณ 150,000-180,000 ตารางเมตรตอ่เดอืน ซึง่ถือวา่เป็นปริมาณ
ความต้องการท่ีน้อยเมื่อเปรียบเทียบกบัปริมาณที่ผู้ผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ประเภทนีส้ามารถผลติได้ เนื่องจากสภาพ
เศรษฐกิจโลกก็ยงัได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและประเทศในยโุรป ที่ยงัไมฟื่น้ตวั ท าให้อ านาจซือ้ลดลง 
สง่ผลให้ผู้ผลติสนิค้าเคร่ืองใช้ไฟฟา้อิเลค็ทรอนิคสใ์นประเทศไทย ต้องลดปริมาณการผลติลงด้วยเช่นกนั นอกจากนี ้
อ านาจซือ้ของผู้บริโภคภายในประเทศลดลง ปัญหาคา่ครองชีพท่ีสงูขึน้ ปัจจบุนั ผู้ผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้แบบ Single 
sided ที่ผลติปอ้นตลาดในประเทศแบง่ได้เป็น 2 กลุม่ คือ 

• ผู้ผลติภายในประเทศ (Local Suppliers) ซึง่มีผู้ผลติรายใหญ่ๆ ทีส่ าคญัอยู ่4 บริษัท (รวมบริษัท ดราโก้ พีซี
บี จ ากดั (มหาชน) ด้วย) ความสามารถในการผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ปอ้นตลาดประมาณ 170,000-200,000 ตาราง
เมตรตอ่เดือน   

• ผู้ผลติจากตา่งประเทศ (Oversea Suppliers) เป็นผู้ผลติในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซยีและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เป็นสว่นใหญ่ ซึง่เป็นบริษัทลกู (Subsidiary company) ของบริษัทแม ่(Parent company) สญัชาติญ่ีปุ่ นท่ี
ขยายการลงทนุไปยงัประเทศเหลา่นี ้มีก าลงัการผลติเพื่อปอ้นตลาดประมาณ 200,000-250,000 ตารางเมตรตอ่เดือน 

  
2. โครงสร้างอตุสาหกรรมแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้แบบการถ่ายและล้างฟิล์ม (Dry Film & developing) 
ลกัษณะโครงสร้างของอตุสาหกรรมผู้ผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ประเภทนี ้ เป็นอตุสาหกรรมที่อาศยัเทคโนโลยี

การผลติสงูกวา่แบบซิลค์สกรีน ปัจจบุนั การผลติสว่นใหญ่จะใช้เคร่ืองจกัรระบบอตัโนมตัใินการผลติ  เนื่องจากแผน่พิมพ์
วงจรไฟฟา้ทีใ่ช้การถา่ยและล้างฟิล์มจะมีเส้นลายวงจรที่มีขนาดเลก็ การควบคมุคณุภาพในการผลติจ าเป็นต้องอาศัย
ประสบการณ์และการควบคมุดแูลการท างานของเคร่ืองจกัรเป็นสว่นใหญ่ ซึง่ปัจจบุนัมีผู้ผลติในตลาดโลกอยูเ่ป็นจ านวน
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มาก ทัง้ในอเมริกา ยโุรป จีน ไต้หวนัและประเทศอาเช่ียน ส าหรับแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ที่ไมส่ลบัซบัซ้อนหรือใช้เทคโนโลยี
ขัน้สงู ผู้ผลติในอาเช่ียนและจีนจะมีต้นทนุการผลติที่ต ่ากวา่อเมริกา ยโุรป ไต้หวนัและญ่ีปุ่ น ดงันัน้ผู้ผลติในอเมริกา ยโุรป 
ไต้หวนัและญ่ีปุ่ นจึงมกัจะเป็นผู้ผลติที่ต้องใช้เทคโนโลยีชัน้สงูพิเศษและเป็นแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ทีใ่ช้กบัสนิค้าที่มีลกัษณะ
เฉพาะตวัมากกวา่ เช่น ชิน้สว่นอปุกรณ์เก่ียวกบัอเิลค็ทรอนิคส์ที่ใช้ในอตุสาหกรรมประกอบเคร่ืองบิน อปุกรณ์ทาง
การทหารที่ต้องการการประมวลผลที่ถกูต้อง รวดเร็วและแมน่ย า เป็นต้น 

• ผู้ผลติภายในประเทศ (Local Suppliers) ซึง่มีผู้ผลติรายใหญ่ๆ ทีส่ าคญัอยู ่7 บริษัท (รวมบริษัท ดราโก้ พีซี
บี จ ากดั (มหาชน) ด้วย) ความสามารถในการผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ปอ้นตลาดประมาณ 3,500,000-4,000,000 
ตารางเมตรตอ่เดือน   

• ผู้ผลติจากตา่งประเทศ (Oversea Suppliers) เป็นผู้ผลติในประเทศอเมริกา ยโุรป ญ่ีปุ่ น ไต้หวนั เกาหลี
และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผู้ผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้รายใหญ่ของโลกจะเป็นผู้ผลติจากประเทศไต้หวนั เป็นสว่น
ใหญ่ รองลงมาคือญ่ีปุ่ นและเกาหล ี สว่นจีน จะได้แก่บริษัทผู้ผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ในประเทศญ่ีปุ่ นและไต้หวนัท่ีย้าย
ฐานการผลติไปยงัประเทศจีน เพื่อลดต้นทนุการผลติและเพิ่มปริมาณการผลติให้สงูขึน้ เนื่องจากประเทศจีนมีพืน้ท่ี
กว้างขวาง สามารถขยายพืน้ท่ีโรงงานได้ง่าย  

 
สภาพการแขง่ขนั 
ในปัจจบุนัวงจรชีวติของแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ในแตล่ะ model จะสัน้ลงอยา่งมาก ท าให้ผู้ผลติผลติภณัฑ์

อิเลค็ทรอนิคส์ตา่งๆ จ าเป็นต้องหาผู้ผลติวตัถดุิบบอ่ยมากขึน้ และเนื่องจากปริมาณการบริโภคสนิค้าอิเลค็ทรอนิคส์ลดลง
จากภาวะเศรษฐกิจโลก จึงท าให้ปริมาณค าสัง่ซือ้ในตลาดโลกมีไมม่ากในขณะที่ผู้ผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้มกี าลงัการ
ผลติสงูตัง้แตใ่นอดตี ดงันัน้ เมือ่มีการเปิดให้ท าใบเสนอราคาเพือ่ผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ของผู้ผลติสนิค้าอิเลค็ทรอนิคส์
ตา่งๆ ผู้ผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ตา่งก็ต้องพยายามท าราคาให้ต ่าเพื่อให้ได้รับค าสัง่ซือ้กลบัมาปอ้นให้กบัโรงงานท่ีผลติ 
ถึงแม้วา่บางครัง้ราคาทีเ่สนอขายอาจจะต ่ากวา่ราคาทนุก็ตาม โดยเฉพาะตลาดทีเ่น้นปริมาณการผลติที่สงู (Mass 
production) 

ส าหรับตลาดผู้ผลติชิน้สว่นอปุกรณ์รถยนต์ การแขง่ขนัด้านราคาจะไมรุ่นแรงเหมือนอยา่งตลาด Mass 
production เนื่องจากตลาดนีจ้ะเน้นในเร่ืองคณุภาพของแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ ซึง่ก็ถือได้วา่เป็นการตดัคูแ่ขง่ที่ผลติแผน่
พิมพ์วงจรไฟฟา้ที่มีคณุภาพต า่ออกไปได้ระดบัหนึง่ การแขง่ขนัในกลุม่นีจ้ึงเป็นการแขง่ขนัด้านคณุภาพ และการควบคมุ
ต้นทนุ เพราะการผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ที่มคีณุภาพ มกัจะมต้ีนทนุในการควบคมุคณุภาพท่ีสงูด้วยเช่นกนั 

ปัจจบุนั บริษัทฯ อยูใ่นตลาดการผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้แบบ Mass production เป็นสว่นใหญ่ เนื่องจาก
ชนิดของแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ที่บริษัทฯ ผลติเป็นแบบ Single-sided, Double-sided Non Through Hole, Double-sided 
Silver/Copper Paste Through Hole เป็นสว่นใหญ่ สว่นแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ประเภท Double-sided PTH ยงัมีปริมาณ
น้อยอยู ่ ซึง่บริษัทฯ ก็อยูใ่นการแขง่ขนัของทัง้สองตลาด ซึง่ขึน้อยูก่บัผลติภณัฑ์ของลกูค้าที่ได้รับ
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เอกสารแนบ 2 
ข้อมูลการประเมินมูลค่าที่ดนิและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 

ในการประเมินมลูค่าที่ดินและสิง่ปลกูสร้างเพื่อใช้อ้างอิงในวิธีปรับปรุงมลูค่าตามบญัชี (Adjusted Book Value 
Approach)  บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสมาคมผู้ประเมินคา่ทรัพย์สนิแห่ง
ประเทศไทย (“VAT”) และมีวตัถปุระสงค์ในการประเมนิเพื่อเปิดเผยตอ่สาธารณะ ได้แก่ บริษัท เอส.แอล. สแตนดาร์ด แอพ
ไพรซลั จ ากัด (“SLS”) เพื่อประเมินมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ ทัง้นี ้ที่ดิน สิ่งปลกูสร้างและเคร่ืองจักร ที่ผู้
ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระท าการประเมินมี 4 แหง่ดงัตอ่ไปนี ้

 
1) ที่ดิน อาคารโรงงาน สิง่พฒันาควบคู ่ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ ตัง้อยูท่ี่ ปทมุธานี ประเมิน ณ วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 

2559 
2) ที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง ตัง้อยูท่ี่ ปทมุธานี สวนอตุสาหกรรมบางกะดี ประเมิน ณ วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 
3) ที่ดินและอาคารบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ ตัง้อยูท่ี่ ปทมุธานี ประเมิน ณ วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 
4) ที่ดินและอาคารพาญิชย์ 3 ชัน้ พร้อมชัน้ลอย (จ านวน 2 คหูาตดิกนั) ตัง้อยูท่ี่ ปทมุธานี ประเมนิ ณ วนัท่ี 7 

พฤศจิกายน 2559 
 
1. สรุปการประเมินมูลค่าที่ดนิ อาคารโรงงาน สิ่งพัฒนาควบคู่  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ตัง้อยู่ที่ ปทุมธานี 

ประเมิน ณ วันที่ 7 พฤศจกิายน 2559 
ผู้ประเมินราคาทรัพสนิย์อิสระได้ประเมินมลูคา่สิง่ปลกูสร้างโดยประมาณการต้นทนุในการสร้างอาคาร 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ทดแทนใหมต่ามราคา ณ ปัจจบุนัแล้วหกัลบด้วยคา่เสือ่มตามอายกุารใช้งาน และบวกกบัมลูคา่
ตลาดของที่ดิน (Market Approach) ซึง่จะได้มลูคา่ของทรัพย์สนิ โดย SLS คดัเลอืกข้อมลูตลาดของที่ดินเปลา่ทีม่ี
ศกัยภาพใกล้เคียงกนักบัทรัพย์สนิท่ีจะเข้าท ารายการมาเป็นข้อมลูที่ใช้ส าหรับวเิคราะห์เปรียบเทียบจ านวน 8 ราย โดย
พิจารณาจากปัจจยัที่มีผลกระทบตอ่มลูคา่ เช่น ท าเล ท่ีตัง้ขนาดและรูปร่างที่ดิน ระดบัท่ีดิน การคมนาคม สาธารณปูโภค 
และลกัษณะการใช้ประโยชน์ในปัจจบุนั เป็นต้น จากนัน้ ให้คะแนนโดยวิธีถว่งน า้หนกั (Weighted Quality Score : WQS) 
เป็นตวัปรับราคาในการเปรียบเทยีบกบัทรัพย์สนิ ซึง่รายละเอยีดของข้อมลูตลาดที่น ามาเปรียบเทียบและการให้คะแนน 
WQS  การประเมินมลูคา่ของดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างโดยวิธีต้นทนุทดแทน (Cost Approach) ของสิง่ปลกูสร้างตัง้อยูท่ี่ 
ปทมุธานี สรุปพอสงัเขปได้ดงันี ้

 

ข้อมูลสนิทรัพย์ที่ถกูประเมิน 
ที่ตัง้สินทรัพย์ เลขที่ 152 หมู่ 5 สวนอตุสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ (ทล.306) ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง

ปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 
ประเภทสินทรัพย์ ที่ดิน, อาคารโรงงาน, สิ่งพฒันาควบคู,่ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
เอกสารสิทธ์ิที่ดิน จ านวน 3 ฉบบั โฉนดทีด่ินเลขที่ 22829, 22830 และ 64487 ขนาด 20-1-41.2 ไร่  
อาคารและสิ่งปลกูสร้าง จ านวน 5 รายการ ได้แก่ อาคารโรงงานและส านกังาน  3 ชัน้ อาคารโรงงาน 2 ชัน้(A) อาคารโรงงาน 2 ขัน้ 

(B) อาคารโรงงาน 5 ชัน้ อาคารป้อมยามชัน้เดียว พร้อมสิ่งพฒันาควบคู ่เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
ภาระผกูพนั โฉนดที่ดินที่เลขที่ 22829 และ 22830 จดจ านองกบั ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

โฉนดที่ดินเลขที่ 644787 ปลอดการจ านอง 
 

 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั  เอกสารแนบ 2 หนา้ 2 

 

การประเมินมูลค่าที่ดนิโดยวิธีวิเคราะห์มูลค่าจากราคาตลาด (Market Approach) 
ข้อมลูราคาตลาดเพื่อเปรียบเทียบมลูคา่ที่ดิน 

 
รายละเอียด ข้อมูลตลาด 1 ข้อมูลตลาด 2 ข้อมูลตลาด 3 ข้อมูลตลาด 4 

ลกัษณะสินทรัพย์ ที่ดิน ที่ดินวา่งเปลา่ ที่ดินวา่งเปลา่ ที่ดินวา่งเปลา่ 
ที่ตัง้ นิคมอตุสาหกรรมนวนคร ถนน

พลโยธิน 
นิคมอตุสาหกรรมเอเชีย สวุรรณ

ภมิู ถนนหลวงเพง่ 
นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั 

ถนนฉลองกรุง 
นิคมอตุสาหกรรมบางพลี ถนน

บางนา-ตราด (ทล.34) 
เนือ้ที่ 9-1-17 ไร่ 14-3-73.40 ไร่ 8-0-0 ไร่ 3-3-0 ไร่ 
รูปร่างที่ดิน หลายเหลี่ยม สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยม หลายเหลี่ยม 
หน้ากว้างxลกึ (ม.) 155 x 92 ม. 100 x 239 ม. 100 x 128 ม. 60 x 100 ม. 
ขนาด/ความกว้าง/เขตทาง 12 x 16 ม. 12 x 16 ม. 12 x 16 ม. 12 x 16 ม. 
ระดบัของที่ดิน เสมอระดบัถนนที่ผ่านหน้าที่ดิน เสมอระดบัถนนที่ผ่านหน้าที่ดิน เสมอระดบัถนนที่ผ่านหน้าที่ดิน เสมอระดบัถนนที่ผ่านหน้าที่ดิน 
ลกัษณะถนน ลาดยาง ลาดยาง ลาดยาง ลาดยาง 
ผงัเมือง ที่ดินประเภทอตุสาหกรรมและ

คลงัสินค้า (สีมว่ง) 
ที่ดินประเภทอตุสาหกรรมและ

คลงัสินค้า (สีมว่ง) 
ที่ดินประเภทอตุสาหกรรมและ

คลงัสินค้า (สีมว่ง) 
ที่ดินประเภทอตุสาหกรรมและ

คลงัสินค้า (สีมว่ง) 
ราคา (บาทตอ่ไร่) 8,800,000 บาท 9,000,000 บาท 12,800,000 บาท 10,000,000 บาท 
เง่ือนไข เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย 
วนัที่เก็บข้อมลู มิถนุายน 2559 มิถนุายน 2559 มิถนุายน 2559 มิถนุายน 2559 
โทรศพัย์ / ที่อยู่ 086 892 9297 081 449 0863 089 442 9027 089 916 6778 
ปัจจยัตา่งๆ เปรียบเทียบกบัทรัพย์สนิที่ประเมินราคา 
ท าเลที่ตัง้ ใกล้เคียง   ใกล้เคียง   ดีกวา่   ใกล้เคียง 
การเข้าถึง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 
ต าแหน่งที่ดิน ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 
รูปร่าง และขนาดที่ดนิ ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 
สภาพที่ดิน ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 
โครงสร้างพืน้ฐาน ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 
สภาพแวดล้อม ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 
การใช้ประโยชน์สงูสดุ ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 
แนมโน้มความเจริญ ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 

 
 
 
 

รายละเอียด ข้อมูลตลาด 5 ข้อมูลตลาด 6 ข้อมูลตลาด 7 ข้อมูลตลาด 8 

ลกัษณะสินทรัพย์ ที่ดินเปลา่ ที่ดินวา่งเปลา่ ที่ดินวา่งเปลา่ ที่ดินวา่งเปลา่ 
ที่ตัง้ นิคมอตุสาหกรรมเวลโกรว์ ถนน

บางนา-ตราด (ทล.34) 
นิคมอตุสาหกรรมที เอฟ ดี ถนน
ฉะเชิงเทรา-บางปะกง (ทล. 314) 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 
เฟส 10 ถนนสขุมุวิท (ทล.3) 

สวนอตุสาหกรรมบางปะกง 
ถนนบางนา-ตราด (ทล. 34) 

เนือ้ที่ 7-3-82.00 ไร่ 16-0-30.70 ไร่ 15-0-0 ไร่ 19-0-00 ไร่ 
รูปร่างที่ดิน สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยม หลายเหลี่ยม 
หน้ากว้างxลกึ (ม.) 100 x 128 ม. 100 x 258 ม. 100 x 240 ม. 500x700 ม. 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั  เอกสารแนบ 2 หนา้ 3 

รายละเอียด ข้อมูลตลาด 5 ข้อมูลตลาด 6 ข้อมูลตลาด 7 ข้อมูลตลาด 8 

ขนาด/ความกว้าง/เขตทาง 12 x 16 ม. 12 x 16 ม. 12 x 16 ม. 12 x 16 ม. 
ระดบัของที่ดิน เสมอระดบัถนนที่ผ่านหน้าที่ดิน เสมอระดบัถนนที่ผ่านหน้าที่ดิน เสมอระดบัถนนที่ผ่านหน้าที่ดิน เสมอระดบัถนนที่ผ่านหน้าที่ดิน 
ลกัษณะถนน ลาดยาง ลาดยาง ลาดยาง ลาดยาง 
ผงัเมือง ที่ดินประเภทอตุสาหกรรมและ

คลงัสินค้า (สีมว่ง) 
ที่ดินประเภทอตุสาหกรรมและ

คลงัสินค้า (สีมว่ง) 
ที่ดินประเภทอตุสาหกรรมและ

คลงัสินค้า (สีมว่ง) 
ที่ดินประเภทอตุสาหกรรมและ

คลงัสินค้า (สีมว่ง) 
ราคา (บาทตอ่ไร่) 8,200,000 บาท 10,500,000 บาท 8,500,000 บาท 9,700,000 บาท 
เง่ือนไข เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย 
วนัที่เก็บข้อมลู มิถนุายน 2559 มิถนุายน 2559 มิถนุายน 2559 มิถนุายน 2559 
โทรศพัย์ / ที่อยู่ 038 570 001 02 676 4031-6 085 284 0007 095 698 5436 
ปัจจยัตา่งๆ เปรียบเทียบกบัทรัพย์สนิที่ประเมินราคา 
ท าเลที่ตัง้ ใกล้เคียง   ใกล้เคียง   ดีกวา่   ใกล้เคียง 
การเข้าถึง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 
ต าแหน่งที่ดิน ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 
รูปร่าง และขนาดที่ดนิ ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 
สภาพที่ดิน ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 
โครงสร้างพืน้ฐาน ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 
สภาพแวดล้อม ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 
การใช้ประโยชน์สงูสดุ ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 
แนมโน้มความเจริญ ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 

 
 

ปัจจัยที่พิจารณา 
ระดับคะแนน 

(%) 
ทรัพย์สินที่

ประเมินมูลค่า 

ข้อมูลเปรียบเทยีบบ 

1 2 3 4 

ท าเลที่ตัง้ 20 8 8 8 8 8 
การเข้าถึง 15 7 7 7 7 7 
ต าแหน่งที่ดิน 15 7 7 7 7 7 
รูปร่างและขนาดทีด่ิน 20 5 6 6 6 6 
สภาพทิ่ดิน 5 8 8 8 8 8 
โครงสร้างพืน้ฐาน 5 6 6 6 6 6 
สภาพแวดล้อม 5 7 7 7 7 7 
การใช้ประโยชน์ 5 7 7 7 7 7 
แนวโน้มความเจริญ 10 7 7 7 7 7 

รวม 100 680 700 700 700 700 
 

ระดับการให้คะแนน 
ต ่า พอใช้ ปานกลาง ด ี ดีมาก 

1 – 2 3 – 4 5 – 6 7 – 8 9 – 10 
 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั  เอกสารแนบ 2 หนา้ 4 

รายละเอียด 
ทรัพย์สินที่

ประเมินมูลค่า 

ข้อมูลเปรียบเทยีบบ 

1 2 3 4 

เนือ้ที่ดิน ( ไร่ ) 20.3530 9.2925 14.9335 8.0 15.00 
ราคาเสนอขาย ( บาท / ไร่ ) ??? 8,800,000 9,000,000 8,200,000 8,500,000 
ราคาตอ่รอง ( บาท / ไร่ ) ??? 1,320,000 1,800,000 1,230,000 1,275,000 
ราคาปรับแก้เบือ้งต้น ( บาท / ไร่ ) ??? 7,480,000 7,200,000 6,970,000 7,225,000 

การปรับปัจจยัและระดบัคณุภาพ 
     

ระดบัคะแนนถ่วงน า้หนกั 680 700 700 700 700 
อตัราสว่นในการปรับแก้  0.9714 0.9714 0.9714 0.9714 
ราคาที่ปรับแก้แล้ว - 7,666,285 6,994,285 6,770,857 7,018,571 
ระดบัความส าคญัของการเปรียบเทียบ 1.00 0.25 0.25 0.25 0.25 
มลูคา่ที่เปรียบเทียบได้ 7,012,500 1,816,571 1,748,571 1,692,714 1,754,643 
มลูคา่ตลาดทรัพย์สิน (บาท/ไร่) (ปัดเศษ) 7,000,000     

 

การก าหนดมลูคา่ทรัพย์สนิในสว่นของที่ดิน 
เมื่อท าการวิเคราะห์ข้อมลูราคาตลาด โดยจะค านงึถึงลกัษณะทางกายภาพของที่ดิน รูปร่าง ลกัษณะ ขนาดเนือ้

ที่ การใช้ประโยชน์สงูสดุ สภาพแวดล้อม รวมถึงท าเลที่ตัง้ เปรียบเทียบกบัทรัพย์สนิสมารถน ามาปรับแก้เป็นมลูคา่ประเมิน
ทรัพย์สนิคือ 7,000,000 บาท/ไร่ 

ดงันัน้ จากการประเมินมลูคา่ที่ดนิของผู้ประเมินราคาสนิทรัพย์อิสระ จะได้มูลค่าของที่ดนิเท่ากับ 
142,471,000 บาท (ที่ดิน 20.353 ไร่) 
 
การประเมินเคร่ืองจักรและอุปกรณ์โดยวิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน (Cost Approach) 

คา่เสือ่มราคาเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
SLS หกัคา่เสือ่มราคาของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ แบบวิธีเส้นตรงโดยให้อายกุารใช้งานของเคร่ืองจกัรและ

อปุกรณ์ประมาณ 5-10 ปี ซึง่ยดึตามหลกัเกณฑ์ของสมาคมผู้ประเมินคา่ทรัพย์สนิแหง่ประเทศไทย และสมาคมนกัประเมิน
ราคาอิสระไทย ดงันี ้

 
FMV = RCN x P x F x E 
FMV = Fair Market Value 
RCN = Replacement Cost New 
P = (1 – n / N) x C 
F  = การเสือ่มราคาทางประโยชน์ใช้สอย (สมมตฐิานเทา่กบั 1 ) 
E = การเสือ่มราคาทางเศรษฐกิจหรือจากปัจจยัภายนอก (สมมตฐิานเทา่กบั 1) 
n = อายตุามระยะเวลาที่ใช้งานของเคร่ืองจกัร 
N = อายกุารใช้งาน 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั  เอกสารแนบ 2 หนา้ 5 

C = ปัจจยัทางกายสภาพ (โดยการสงัเกตและตรวจสอบระหวา่งเข้าท าการส ารวจหรือตรวจสอบ                
จากใบตารางแสดงสนิค้าที่สามารถค้นหาได้) 

 
บริษัทฯ ได้ท าการหกัคา่เสือ่มแบบวิธีเส้นตรง ที่ท าการประเมินราคาตามตารางดงัตอ่ไปนี ้
 
         อายกุารใช้งาน (ปี) 
    เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์    = 5-10 ปี 
 
อตัราการแลกเปลีย่น ณ วนัท่ีประเมินราคา (7 พฤศจิกายน 2559) 
     
    1 USD  = 35.1804  บาท 
    1 EUR  = 39.1905  บาท 
    1 TWD  = 0.89936  บาท 
    100 JPY  = 34.0230  บาท 
 
สรุปราคาเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 

รายการ รายละเอียด 
มูลค่าทดแทนใหม่ 

(Replacement Cost New) 

มูลค่าทดแทนใหม่หกัค่าเส่ือม
ราคา 

(Replacement Cost New – 
Less Depreciation) 

1 Machinery 662,786,300 311,451,400 
2 Machinery (Black Hole) 8,146,208 7,750,407 
3 Machinery (Project ML) 328,718,000 319,046,000 
4 Equipment Factory 63,239,600 27,143,600 
5 Equipment Factory (Project ML) 86,562,200 81,341,200 
6 Structure 95,598,790 67,554,409 
7 Sructure (Project ML) 44,734,158 43,479,883 
8 Work In Project 88,226,304 88,226,304 
 Total 1,378,011,560 945,993,203 

 

การประเมินสิ่งปลกูสร้างโดยวธีิวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน (Cost Approach) 
การประเมินท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างผู้ประเมินราคาทรัพสนิย์อิสระได้ประเมินมลูคา่สิง่ปลกูสร้างโดยประมาณ

การต้นทนุในการสร้างอาคารทดแทนใหมต่ามราคา ณ ปัจจบุนัแล้วหกัลบด้วยคา่เสือ่มตามอายกุารใช้งาน และบวกด้วย
มลูคา่ตลาดของที่ดิน โดยมีรายละเอียดการประเมินดงัตอ่นี ้

 

ล าดับ 
 

รายละเอียด 
พืน้ที่

ก่อสร้าง 
(ตรม.) 

ค่า
ก่อสร้าง 
(บาท/
ตรม.) 

มูลค่า
ทดแทน

(สร้างใหม่) 

อายุใช้
งาน 
(ปี) 

% หักค่าเส่ือม 
ค่าเส่ือม
ราคา 
รวม 

มูลค่าตามสภาพ 
(บาท) 

ค่า
เส่ือม/ปี 

รวม 

1 อาคารโรงงานและ 1,763 12,000 21,156,000 27 คงท่ี 60% 12,693,600 8,462,400 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั  เอกสารแนบ 2 หนา้ 6 

ส านกังาน 3  ชัน้ 
-พืน้ท่ี สว่นอาคาร
โรงงาน 
-พืน้ท่ี สว่นอาคาร
ส านกังาน 

9,493 10,000 94,930,000 27 คงท่ี 60% 56,958,000 37,972,000 

2 อาคารโรงงาน 2 ขัน้(A) 
-พืน้ท่ีอาคาร 6,176 10,000 61,760,000 18 3% 54% 33,350,400 28,409,600 

3 อาคารโรงงาน 2 ขัน้(B) 
-พืน้ท่ีอาคาร 6,700 10,000 67,000,000 6 3% 18% 12,060,000 54,940,000 

4 อาคารโรงงาน 5 ขัน้ 
-พืน้ท่ีอาคาร 9,440 10,000 94,400,000 1 3% 3^ 2,832,000 91,568,000 

5 อาคารปอ้มยามชัน้
เดียว 
-พืน้ท่ีอาคาร 36 12,000 432,000 27 คงท่ี 60% 259,200 172,800 

สิ่งพฒันาควบคู่ 

6 รัว้และประตรัูว้ 
-พืน้ท่ี (เมตร) 752 1,500 1,128,000 27 คงท่ี 60% 676,800 451,200 

7 ถนนคอรกรีต 
-พืน้ท่ี 1,600 800 1,280,000 27 คงท่ี 60% 768,000 512,000 

รวมอาคาร 222,488,000 

รวมท่ีดินและอาคาร 364,959,000 

รวมท่ีดินและอาคารและ 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 1,310,952,203 

ยอดถ้วน 1,311,000,000 

 

ดงันัน้จากการประเมินมลูคา่สิง่ปลกูสร้างของผู้ประเมินราคาสนิทรัพย์อิสระจะได้มูลค่าที่ดนิ อาคารโรงงาน 
สิ่งพัฒนาควบคู่  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ตัง้อยู่ที่ ปทุมธานี เท่ากับ 1,311,000,000 บาท 
 
2. สรุปการประเมินมูลค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตัง้อยู่ที่  ปทุมธานี สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ประเมิน 

ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 
ผู้ประเมินราคาทรัพสนิย์อิสระได้ประเมินมลูคา่สิง่ปลกูสร้างโดยประมาณการต้นทนุในการสร้างอาคารทดแทน

ใหมต่ามราคา ณ ปัจจบุนัแล้วหกัลบด้วยคา่เสือ่มตามอายกุารใช้งาน และบวกกบัมลูคา่ตลาดของที่ดิน (Market 
Approach) ซึง่จะได้มลูคา่ของทรัพย์สนิ โดย SLS คดัเลอืกข้อมลูตลาดของที่ดินเปลา่ที่มีศกัยภาพใกล้เคยีงกนักบั
ทรัพย์สนิท่ีจะเข้าท ารายการมาเป็นข้อมลูที่ใช้ส าหรับวิเคราะห์เปรียบเทียบจ านวน 8 ราย โดยพิจารณาจากปัจจยัที่มี
ผลกระทบตอ่มลูคา่ เช่น ท าเล ท่ีตัง้ขนาดและรูปร่างที่ดิน ระดบัท่ีดิน การคมนาคม สาธารณปูโภค และลกัษณะการใช้
ประโยชน์ในปัจจบุนั เป็นต้น จากนัน้ ให้คะแนนโดยวิธีถว่งน า้หนกั (Weighted Quality Score : WQS) เป็นตวัปรับราคา
ในการเปรียบเทยีบกบัทรัพย์สนิ ซึง่รายละเอียดของข้อมลูตลาดที่น ามาเปรียบเทยีบและการให้คะแนน WQS  การประเมิน
มลูคา่ของดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างโดยวิธีต้นทนุทดแทน (Cost Approach) ของสิง่ปลกูสร้างตัง้อยูท่ี่ ปทมุธานี สรุปพอสงัเขป
ได้ดงันี ้  

 
ข้อมูลสนิทรัพย์ที่ถกูประเมิน 
ที่ตัง้สินทรัพย์ เลขที่ 191 หมู่ 5 สวนอตุสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ (ทล.306) ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง

ปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั  เอกสารแนบ 2 หนา้ 7 

ประเภทสินทรัพย์ ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง 
เอกสารสิทธ์ิที่ดิน จ านวน 1 ฉบบั โฉนดทีด่ินเลขที่ 22826 ขนาด 7-0-88 ไร่  
อาคารและสิ่งปลกูสร้าง จ านวน 5 รายการ ได้แก่ อาคารโรงงาน 2 ชัน้ อาคารโรงอาหาร 2 ชัน้ อาคารโรงอาหารขัน้เดียว อาคาร

เก็บอปุกรณ์ชัน้เดียว จ านวน 3 หลงั และ อาคารป้อมยามชัน้เดียว พร้อมสิ่งพฒันาควบคู ่
ภาระผกูพนั ปลอดการจ านอง 

 

การประเมินมูลค่าที่ดนิโดยวิธีวิเคราะห์มูลค่าจากราคาตลาด (Market Approach) 
ข้อมลูราคาตลาดเพื่อเปรียบเทียบมลูคา่ที่ดิน 

 
รายละเอียด ข้อมูลตลาด 1 ข้อมูลตลาด 2 ข้อมูลตลาด 3 ข้อมูลตลาด 4 

ลกัษณะสินทรัพย์ ที่ดิน ที่ดินวา่งเปลา่ ที่ดินวา่งเปลา่ ที่ดินวา่งเปลา่ 
ที่ตัง้ นิคมอตุสาหกรรมนวนคร ถนน

พลโยธิน 
นิคมอตุสาหกรรมเอเชีย สวุรรณ

ภมิู ถนนหลวงเพง่ 
นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั 

ถนนฉลองกรุง 
นิคมอตุสาหกรรมบางพลี ถนน

บางนา-ตราด (ทล.34) 
เนือ้ที่ 9-1-17 ไร่ 14-3-73.40 ไร่ 8-0-0 ไร่ 3-3-0 ไร่ 
รูปร่างที่ดิน หลายเหลี่ยม สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยม หลายเหลี่ยม 
หน้ากว้างxลกึ (ม.) 155 x 92 ม. 100 x 239 ม. 100 x 128 ม. 60 x 100 ม. 
ขนาด/ความกว้าง/เขตทาง 12 x 16 ม. 12 x 16 ม. 12 x 16 ม. 12 x 16 ม. 
ระดบัของที่ดิน เสมอระดบัถนนที่ผ่านหน้าที่ดิน เสมอระดบัถนนที่ผ่านหน้าที่ดิน เสมอระดบัถนนที่ผ่านหน้าที่ดิน เสมอระดบัถนนที่ผ่านหน้าที่ดิน 
ลกัษณะถนน ลาดยาง ลาดยาง ลาดยาง ลาดยาง 
ผงัเมือง ที่ดินประเภทอตุสาหกรรมและ

คลงัสินค้า (สีมว่ง) 
ที่ดินประเภทอตุสาหกรรมและ

คลงัสินค้า (สีมว่ง) 
ที่ดินประเภทอตุสาหกรรมและ

คลงัสินค้า (สีมว่ง) 
ที่ดินประเภทอตุสาหกรรมและ

คลงัสินค้า (สีมว่ง) 
ราคา (บาทตอ่ไร่) 8,800,000 บาท 9,000,000 บาท 12,800,000 บาท 10,000,000 บาท 
เง่ือนไข เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย 
วนัที่เก็บข้อมลู มิถนุายน 2559 มิถนุายน 2559 มิถนุายน 2559 มิถนุายน 2559 
โทรศพัย์ / ที่อยู่ 086 892 9297 081 449 0863 089 442 9027 089 916 6778 
ปัจจยัตา่งๆ เปรียบเทียบกบัทรัพย์สนิที่ประเมินราคา 
ท าเลที่ตัง้ ใกล้เคียง   ใกล้เคียง   ดีกวา่   ใกล้เคียง 
การเข้าถึง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 
ต าแหน่งที่ดิน ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 
รูปร่าง และขนาดที่ดนิ ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 
สภาพที่ดิน ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 
โครงสร้างพืน้ฐาน ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 
สภาพแวดล้อม ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 
การใช้ประโยชน์สงูสดุ ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 
แนมโน้มความเจริญ ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 

 
รายละเอียด ข้อมูลตลาด 5 ข้อมูลตลาด 6 ข้อมูลตลาด 7 ข้อมูลตลาด 8 

ลกัษณะสินทรัพย์ ที่ดินเปลา่ ที่ดินวา่งเปลา่ ที่ดินวา่งเปลา่ ที่ดินวา่งเปลา่ 
ที่ตัง้ นิคมอตุสาหกรรมเวลโกรว์ ถนน

บางนา-ตราด (ทล.34) 
นิคมอตุสาหกรรมที เอฟ ดี ถนน
ฉะเชิงเทรา-บางปะกง (ทล. 314) 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 
เฟส 10 ถนนสขุมุวิท (ทล.3) 

สวนอตุสาหกรรมบางปะกง 
ถนนบางนา-ตราด (ทล. 34) 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 3 หนา้ 8 

รายละเอียด ข้อมูลตลาด 5 ข้อมูลตลาด 6 ข้อมูลตลาด 7 ข้อมูลตลาด 8 

เนือ้ที่ 7-3-82.00 ไร่ 16-0-30.70 ไร่ 15-0-0 ไร่ 19-0-00 ไร่ 
รูปร่างที่ดิน สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยม หลายเหลี่ยม 
หน้ากว้างxลกึ (ม.) 100 x 128 ม. 100 x 258 ม. 100 x 240 ม. 500x700 ม. 
ขนาด/ความกว้าง/เขตทาง 12 x 16 ม. 12 x 16 ม. 12 x 16 ม. 12 x 16 ม. 
ระดบัของที่ดิน เสมอระดบัถนนที่ผ่านหน้าที่ดิน เสมอระดบัถนนที่ผ่านหน้าที่ดิน เสมอระดบัถนนที่ผ่านหน้าที่ดิน เสมอระดบัถนนที่ผ่านหน้าที่ดิน 
ลกัษณะถนน ลาดยาง ลาดยาง ลาดยาง ลาดยาง 
ผงัเมือง ที่ดินประเภทอตุสาหกรรมและ

คลงัสินค้า (สีมว่ง) 
ที่ดินประเภทอตุสาหกรรมและ

คลงัสินค้า (สีมว่ง) 
ที่ดินประเภทอตุสาหกรรมและ

คลงัสินค้า (สีมว่ง) 
ที่ดินประเภทอตุสาหกรรมและ

คลงัสินค้า (สีมว่ง) 
ราคา (บาทตอ่ไร่) 8,200,000 บาท 10,500,000 บาท 8,500,000 บาท 9,700,000 บาท 
เง่ือนไข เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย 
วนัที่เก็บข้อมลู มิถนุายน 2559 มิถนุายน 2559 มิถนุายน 2559 มิถนุายน 2559 
โทรศพัย์ / ที่อยู่ 038 570 001 02 676 4031-6 085 284 0007 095 698 5436 
ปัจจยัตา่งๆ เปรียบเทียบกบัทรัพย์สนิที่ประเมินราคา 
ท าเลที่ตัง้ ใกล้เคียง   ใกล้เคียง   ดีกวา่   ใกล้เคียง 
การเข้าถึง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 
ต าแหน่งที่ดิน ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 
รูปร่าง และขนาดที่ดนิ ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 
สภาพที่ดิน ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 
โครงสร้างพืน้ฐาน ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 
สภาพแวดล้อม ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 
การใช้ประโยชน์สงูสดุ ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 
แนมโน้มความเจริญ ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 

 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั                                                                                                                  เอกสารแนบ 2 หนา้ 1 

ปัจจัยที่พิจารณา 
ระดับคะแนน 

(%) 
ทรัพย์สินที่

ประเมินมูลค่า 

ข้อมูลเปรียบเทยีบบ 

1 2 3 4 

ท าเลที่ตัง้ 20 8 8 8 8 8 
การเข้าถึง 15 7 7 7 7 7 
ต าแหน่งที่ดิน 15 7 7 7 7 7 
รูปร่างและขนาดทีด่ิน 20 6 6 6 6 6 
สภาพทิ่ดิน 5 8 8 8 8 8 
โครงสร้างพืน้ฐาน 5 6 6 6 6 6 
สภาพแวดล้อม 5 7 7 7 7 7 
การใช้ประโยชน์ 5 7 7 7 7 7 
แนวโน้มความเจริญ 10 7 7 7 7 7 

รวม 100 700 700 700 700 700 
 

ระดับการให้คะแนน 
ต ่า พอใช้ ปานกลาง ด ี ดีมาก 

1 – 2 3 – 4 5 – 6 7 – 8 9 – 10 
 

รายละเอียด 
ทรัพย์สินที่

ประเมินมูลค่า 

ข้อมูลเปรียบเทยีบบ 

1 2 3 4 

เนือ้ที่ดิน ( ไร่ ) 7.22 9.2925 14.9335 8.0 15.00 
ราคาเสนอขาย ( บาท / ไร่ )  8,800,000 9,000,000 8,200,000 8,500,000 
ราคาตอ่รอง ( บาท / ไร่ )  1,320,000 1,800,000 1,230,000 1,275,000 
ราคาปรับแก้เบือ้งต้น ( บาท / ไร่ )  7,480,000 7,200,000 6,970,000 7,225,000 

การปรับปัจจยัและระดบัคณุภาพ 
     

ระดบัคะแนนถ่วงน า้หนกั 700 700 700 700 700 
อตัราสว่นในการปรับแก้  1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
ราคาที่ปรับแก้แล้ว - 7,480,000 7,200,000 6,970,000 7,225,000 
ระดบัความส าคญัของการเปรียบเทียบ 1.00 0.25 0.25 0.25 0.25 
มลูคา่ที่เปรียบเทียบได้ 7,218,750 1,870,000 1,800,000 1,742,500 1,806,250 
มลูคา่ตลาดทรัพย์สิน (บาท/ไร่) (ปัดเศษ) 7,200,000     

 

การก าหนดมลูคา่ทรัพย์สนิในสว่นของที่ดิน 
เมื่อท าการวิเคราะห์ข้อมลูราคาตลาด โดยจะค านงึถึงลกัษณะทางกายภาพของที่ดิน รูปร่าง ลกัษณะ ขนาดเนือ้

ที่ การใช้ประโยชน์สงูสดุ สภาพแวดล้อม รวมถึงท าเลที่ตัง้ เปรียบเทียบกบัทรัพย์สนิสมารถน ามาปรับแก้เป็นมลูคา่ประเมิน
ทรัพย์สนิคือ 7,200,000 บาท/ไร่ 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 
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ดงันัน้ จากการประเมินมลูคา่ที่ดนิของผู้ประเมินราคาสนิทรัพย์อิสระ จะได้มูลค่าของที่ดนิเท่ากับ 51,984,000 

บาท (ที่ดิน 7.22 ไร่) 
 

การประเมินสิ่งปลกูสร้างโดยวธีิวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน (Cost Approach) 
การประเมินท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างผู้ประเมินราคาทรัพสนิย์อิสระได้ประเมินมลูคา่สิง่ปลกูสร้างโดยประมาณ

การต้นทนุในการสร้างอาคารทดแทนใหมต่ามราคา ณ ปัจจบุนัแล้วหกัลบด้วยคา่เสือ่มตามอายกุารใช้งาน และบวกด้วย
มลูคา่ตลาดของที่ดิน โดยมีรายละเอียดการประเมินดงัตอ่นี ้

 

ล าดับ 
 

รายละเอียด 
พืน้ที่

ก่อสร้าง 
(ตรม.) 

ค่าก่อสร้าง 
(บาท/
ตรม.) 

มูลค่า
ทดแทน

(สร้างใหม่) 

อายุใช้
งาน (ปี) 

% หักค่าเส่ือม ค่าเส่ือม
ราคา 
รวม 

% หักค่าซ่อมแซม มูลค่าตาม
สภาพ 
(บาท) 

ค่าเส่ือม/
ปี 

รวม 
ค่า

ซ่อมแซม 
รวม 

1 อาคารโรงงาน 2 ชัน้ 
-พืน้ท่ีอาคาร 
-สว่นโลง่หลงัคาคมุ 

10,012 
660 

8,500 
2,500 

85,102,000 
1,650,000 

22 
22 

คงท่ี 
คงท่ี 

60% 
60% 

51,061,200 
990,000 

35% 
35% 

29,785,700 
577,500 

4,255,100 
82,500 

2 อาคารโรงอาหาร 2 ขัน้ 
-พืน้ท่ีอาคาร 
-สว่นโลง่หลงัคาคมุ 

872 
152 

6,500 
2,500 

5,668,000 
380,000 

16 
16 

3% 
3% 

48% 
48% 

2,720,640 
182,400 

35% 
35% 

1,983,800 
133,000 

963,560 
64,600 

3 อาคารโณงอาหารขัน้เดียว 
-พืน้ท่ีอาคาร 
-สว่นโลง่หลงัคมุ 

336 
112 

6,500 
2,500 

2,184,000 
280,000 

22 
22 

คงท่ี 
คงท่ี 

60% 
60% 

1,310,400 
168,000 

35% 
35% 

764,400 
98,000 

109,200 
14,000 

4 อาคารเก็บอปุกรณ์ขัน้เดียว 
-พืน้ท่ีอาคาร (รวม 3 หลงั) 76 3,000 228,000 22 คงท่ี 60% 136,800 35% 79,800 11,400 

5 อาคารปอ้มยามชัน้เดียว 
-พืน้ท่ีอาคาร 21 12,000 252,000 9 3% 27% 68,040 35% 88,200 95,760 

สิ่งพฒันาควบคู่ 
6 รัว้และประตรัูว้ 

-พืน้ท่ี (เมตร) 294 1,500 441,000 22 คงท่ี 60% 264,600 35% 154,350 22,0050 
7 ถนนและลานคอรกรีต 

-พืน้ท่ี 2,150 800 1,720,000 22 คงท่ี 60% 1,032,000 35% 602,000 86,000 

รวมอาคาร 5,704,170 

รวมท่ีดินและอาคาร 57,688,170 

ยอดถ้วน 57,700,000 

ดงันัน้จากการประเมินมลูคา่สิง่ปลกูสร้างของผู้ประเมินราคาสนิทรัพย์อิสระจะได้มูลค่าที่ดนิพร้อมสิ่งปลูก
สร้างที่ตัง้อยู่ที่ ปทุมธานี สวนอุตสาหกรรมบางกะดี เท่ากับ 57,700,000 บาท 
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3. สรุปการประเมินมูลค่าที่ดนิและอาคารบ้านพักอาศัย 2 ชัน้ ตัง้อยู่ที่ ปทุมธานี ประเมิน ณ วันที่ 7 

พฤศจิกายน 2559 
ผู้ประเมินราคาทรัพสินย์อิสระได้ประเมินมลูค่าสิ่งปลกูสร้างโดยประมาณการต้นทนุในการสร้างอาคารทดแทน

ใหม่ตามราคา ณ ปัจจุบันแล้วหักลบด้วยค่าเสื่อมตามอายุการใช้งาน และบวกกับมูลค่าตลาดของที่ดิน (Market 
Approach) ซึ่งจะได้มูลค่าของทรัพย์สิน โดย SLS คัดเลือกข้อมูลตลาดของที่ดินเปล่าที่มีศักยภาพใกล้เคียงกันกับ
ทรัพย์สินที่จะเข้าท ารายการมาเป็นข้อมูลที่ใช้ส าหรับวิเคราะห์เปรียบเทียบจ านวน 4 ราย โดยพิจารณาจากปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อมูลค่า เช่น ท าเล ที่ตัง้ขนาดและรูปร่างที่ดิน ระดบัที่ดิน การคมนาคม สาธารณูปโภค และลกัษณะการใช้
ประโยชน์ในปัจจุบนั เป็นต้น จากนัน้ ให้คะแนนโดยวิธีถ่วงน า้หนกั (Weighted Quality Score : WQS) เป็นตวัปรับราคา
ในการเปรียบเทียบกบัทรัพย์สนิ ซึง่รายละเอียดของข้อมลูตลาดที่น ามาเปรียบเทียบและการให้คะแนน WQS  การประเมิน
มลูคา่ของดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างโดยวธีิต้นทนุทดแทน (Cost Approach) ของสิง่ปลกูสร้างตัง้อยูท่ี่ ปทมุธานี สรุปพอสงัเขป
ได้ดงันี ้  

 
ข้อมูลสินทรัพย์ที่ถูกประเมิน 
ที่ตัง้สินทรัพย์ เลขที่ 2/24 หมูท่ี่ 5 ซอยสภุาพ 1 ถนนติวานนท์ (ทล.306) 
ประเภทสินทรัพย์ ที่ดินและอาคารบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ 
เอกสารสิทธ์ิที่ดิน จ านวน 1 ฉบบั โฉนดทีด่ินเลขที่ 23292 ขนาด 0-0-40 ไร่  
อาคารและสิ่งปลกูสร้าง จ านวน 1 รายการ ได้แก่ อาคารบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ 
ภาระผกูพนั จดจ านองกบัธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 

 
ข้อมูลราคาตลาดเพื่อเปรียบเทยีบมูลค่าที่ดิน 

 
รายละเอียด ข้อมูลตลาด 1 ข้อมูลตลาด 2 ข้อมูลตลาด 3 ข้อมูลตลาด 4 

ลกัษณะสินทรัพย์ ที่ดินวา่งเปลา่ ที่ดินวา่งเปลา่ ที่ดินวา่งเปลา่ ที่ดินวา่งเปลา่ 
ที่ตัง้ ซอยบางกฎีทอง ถนนติวานนท์ ซอยวดับางกระดี ถนนติวานนท์ ซอยวดับางกระดี ถนนติวานนท์ ซอยบ้านกลาง 2/5 ถนนติวานนท์ 
เนือ้ที่ 30.0 ตารางวา 50.0 ตารางวา 60.0 ตารางวา 60.0 ตารางวา 
รูปร่างที่ดิน หลายเหลี่ยม สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยม 
หน้ากว้างxลกึ (ม.) 10 x 12 เมตร 13 x 15 เมตร 15 x 15 เมตร 15 x 16 เมตร 
ขนาด/ความกว้าง/เขตทาง 6 x 8 เมตร 6 x 7 เมตร 6 x 7 เมตร 6 x 7 เมตร 
ระดบัของที่ดิน เสมอระดบัถนนที่ผ่านหน้าที่ดิน เสมอระดบัถนนที่ผ่านหน้าที่ดิน เสมอระดบัถนนที่ผ่านหน้าที่ดิน เสมอระดบัถนนที่ผ่านหน้าที่ดิน 
ลกัษณะถนน คอนกรีต คอนกรีต คอนกรีต คอนกรีต 
ผงัเมือง อยูร่ะหวา่งปรับปรุงผงัเมือง อยูร่ะหวา่งปรับปรุงผงัเมือง อยูร่ะหวา่งปรับปรุงผงัเมือง อยูร่ะหวา่งปรับปรุงผงัเมือง 

ราคา (บาทตอ่ไร่) 25,000 บาท/ตารางวา 25,000 บาท/ตารางวา 25,000 บาท/ตารางวา 25,000 บาท/ตารางวา 
เง่ือนไข เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย 
วนัที่เก็บข้อมลู มิถนุายน 2559 มิถนุายน 2559 มิถนุายน 2559 มิถนุายน 2559 
โทรศพัย์ / ที่อยู่ 082 782 5983 094 241 0185 099 926 7401 087 920 5571 
ปัจจยัตา่งๆ เปรียบเทียบกบัทรัพย์สนิที่ประเมินราคา 
ท าเลที่ตัง้ ใกล้เคียง   ใกล้เคียง   ใกล้เคียง ใกล้เคียง 
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รายละเอียด ข้อมูลตลาด 1 ข้อมูลตลาด 2 ข้อมูลตลาด 3 ข้อมูลตลาด 4 
การเข้าถึง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 
ต าแหน่งที่ดิน ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 
รูปร่าง และขนาดที่ดนิ ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 
สภาพที่ดิน ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 
โครงสร้างพืน้ฐาน ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 
สภาพแวดล้อม ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 
การใช้ประโยชน์สงูสดุ ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 
แนมโน้มความเจริญ ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 

 
 
 
 

ปัจจัยที่พิจารณา 
ระดับคะแนน 

(%) 
ทรัพย์สินที่

ประเมินมูลค่า 

ข้อมูลเปรียบเทยีบบ 

1 2 3 4 

ท าเลที่ตัง้ 20 6 6 6 6 6 
การเข้าถึง 5 7 7 7 7 7 
ต าแหน่งที่ดิน 10 5 5 5 5 5 
รูปร่างและขนาดทีด่ิน 20 7 7 7 7 7 
สภาพทิ่ดิน 5 7 7 7 7 7 
โครงสร้างพืน้ฐาน 5 7 7 7 7 7 
สภาพแวดล้อม 5 6 6 6 6 6 
การใช้ประโยชน์ 20 6 6 6 6 6 
แนวโน้มความเจริญ 10 6 6 6 6 6 

รวม 100 625 625 625 625 625 
 

ระดับการให้คะแนน 
ต ่า พอใช้ ปานกลาง ด ี ดีมาก 

1 – 2 3 – 4 5 – 6 7 – 8 9 – 10 
 

รายละเอียด 
ทรัพย์สินที่

ประเมินมูลค่า 

ข้อมูลเปรียบเทยีบบ 

1 2 3 4 

เนือ้ที่ดิน ( ตารางวา ) 40.00 30.00 50.00 60.00 60.00 
ราคาเสนอขาย ( บาท / ตารางวา ) ??? 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 
ราคาตอ่รอง ( บาท / ตารางวา ) ??? 2,500.00 2,500.00 3,750.000 3,750.00 
ราคาปรับแก้เบือ้งต้น ( บาท / ตารางวา ) ??? 22,500.00 22,500.00 21,250.00 21,250.00 
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การปรับปัจจยัและระดบัคณุภาพ 
     

ระดบัคะแนนถ่วงน า้หนกั 625 625 625 625 625 
อตัราสว่นในการปรับแก้  1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
ราคาที่ปรับแก้แล้ว - 22,500.00 22,500.00 21,250.00 21,250.00 
ระดบัความส าคญัของการเปรียบเทียบ 1.00 0.25 0.25 0.25 0.25 
มลูคา่ที่เปรียบเทียบได้ 21,875.00 5,625.00 5,625.00 5,312.50 5,312.50 
มลูคา่ตลาดทรัพย์สิน (บาท/ไร่) (ปัดเศษ) 22,000.00     

 

 
การก าหนดมลูคา่ทรัพย์สนิในสว่นของที่ดิน 

เมื่อท าการวิเคราะห์ข้อมลูราคาตลาด โดยจะค านงึถึงลกัษณะทางกายภาพของที่ดิน รูปร่าง ลกัษณะ ขนาดเนือ้
ที่ การใช้ประโยชน์สงูสดุ สภาพแวดล้อม รวมถึงท าเลที่ตัง้ เปรียบเทียบกบัทรัพย์สนิสมารถน ามาปรับแก้เป็นมลูคา่ประเมิน
ทรัพย์สนิคือ 22,000.00 บาท/ไร่ 

ดงันัน้ จากการประเมินมลูคา่ที่ดนิของผู้ประเมินราคาสนิทรัพย์อิสระ จะได้มูลค่าของที่ดนิเท่ากับ 880,000 

บาท (ที่ดิน 40.0 ตารางวา) 
 
การประเมินสิ่งปลกูสร้างโดยวธีิวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน (Cost Approach) 

การประเมินท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างผู้ประเมินราคาทรัพสนิย์อิสระได้ประเมินมลูคา่สิง่ปลกูสร้างโดยประมาณ
การต้นทนุในการสร้างอาคารทดแทนใหมต่ามราคา ณ ปัจจบุนัแล้วหกัลบด้วยคา่เสือ่มตามอายกุารใช้งาน และบวกด้วย
มลูคา่ตลาดของที่ดิน โดยมีรายละเอียดการประเมินดงัตอ่นี ้

 

ดงันัน้จากการประเมินมลูคา่สิง่ปลกูสร้างของผู้ประเมินราคาสนิทรัพย์อิสระจะได้มูลค่าที่ดนิพร้อมสิ่งปลูก
สร้างที่ตัง้อยู่ที่ ปทุมธานี สวนอุตสาหกรรมบางกะดี เท่ากับ 1,300,000 บาท 

 
4. สรุปการประเมินมูลค่าที่ดินและอาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ พร้อมชัน้ลอย (จ านวน 2 คูหาติดกัน) ตัง้อยู่ที่ 

ปทุมธานี ประเมิน ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 
ผู้ประเมินราคาทรัพสนิย์อิสระได้ประเมินมลูคา่สิง่ปลกูสร้างใช้วิธีมลูคา่ตลาดของที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างอาคาร

พาณิชย์ (Market Approach) ซึ่งจะได้มูลค่าของทรัพย์สิน โดย SLS คัดเลือกข้อมูลตลาดของที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง
อาคารพาณิชย์ที่มีศกัยภาพใกล้เคียงกันกับทรัพย์สินที่จะเข้าท ารายการมาเป็นข้อมลูที่ใช้ส าหรับวิเคราะห์เปรียบเทียบ
จ านวน 4 ราย โดยพิจารณาจากปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่า เช่น ท าเล ที่ตัง้ขนาดและรูปร่างที่ดิน ระดับที่ดิน การ

ล าดับ 
 

รายละเอียด 
พืน้ที่

ก่อสร้าง 
(ตรม.) 

ค่าก่อสร้าง 
(บาท/
ตรม.) 

มูลค่า
ทดแทน

(สร้างใหม่) 

อายุใช้
งาน (ปี) 

% หักค่าเส่ือม มูลค่าตาม
สภาพ 
(บาท) 

ค่าเส่ือม/
ปี 

รวม 

1 อาคารบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ 
-พืน้ท่ีภายในอาคาร 132.50 12,000 1,590,000 28 2% 56% 699,600 

หกั : ค่าซอ่มแซม 300,000 

รวมอาคาร 399,600 

รวมท่ีดินและอาคาร 1,279,600 

ยอดถ้วน 1,300,000 
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คมนาคม สาธารณูปโภค และลักษณะการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน เป็นต้น จากนัน้ ให้คะแนนโดยวิธีถ่วงน า้หนัก 
(Weighted Quality Score : WQS) เป็นตวัปรับราคาในการเปรียบเทียบกับทรัพย์สิน ซึ่งรายละเอียดของข้อมูลตลาดที่
น ามาเปรียบเทียบและการให้คะแนน WQS  การประเมินมูลค่าของดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างอาคารพาณิชย์โดยวิธีต้นทุน
ทดแทน (Cost Approach) ของสิง่ปลกูสร้างตัง้อยูท่ี่ ปทมุธานี สรุปพอสงัเขปได้ดงันี ้  

 
ข้อมูลสนิทรัพย์ที่ถกูประเมิน 
ที่ตัง้สินทรัพย์ เลขที่ 84 / 92 – 93 หมุท่ี่ 2 ซอยหมูบ้่านสี่โขยทอง ถนนติวานนท์ (ทล. 306) ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง

ปทมุธาน จงัหวดัปทมุธานี 
ประเภทสินทรัพย์ ที่ดินและอาคารพิณิชย์ 3 ชัน้ พร้อมชัน้ลอย (จ านวน 2 คหูาติดกนั) 
เอกสารสิทธ์ิที่ดิน จ านวน 2 ฉบบั โฉนดทีด่ินเลขที่ 27902 และ 27903 ขนาด 0-0-38.0 ไร่  
อาคารและสิ่งปลกูสร้าง จ านวน 2 รายการ ได้แก่ อาคารพิณิชย์ 3 ชัน้ พร้อมชัน้ลอย (จ านวน 2 คหูาติดกนั) 
ภาระผกูพนั จดจ านองกบัธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 

ข้อมูลราคาตลาดเพื่อเปรียบเทียบมูลค่าที่ดนิ 
 

รายละเอียด ข้อมูลตลาด 1 ข้อมูลตลาด 2 ข้อมูลตลาด 3 ข้อมูลตลาด 4 
ลกัษณะสินทรัพย์ ที่ดินและอาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ 

พร้อมชัน้ลอยจ านวน 2 คหูาติดกนั 
ที่ดินและอาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ 
พร้อมชัน้ลอยจ านวน 1 คหูา 

ที่ดินและอาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ 
พร้อมชัน้ลอยจ านวน 1 คหูา 

ที่ดินและอาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ 
พร้อมชัน้ลอยจ านวน 1 คหูา 

ที่ตัง้ ซอยหมูบ้่านสี่ไชยทอง ถนนติวา
นนท์ ( ทล.306) 

ซอยหมูบ้่านสี่ไชยทอง ถนนติวา
นนท์ ( ทล.306) 

ซอยหมูบ้่านสี่ไชยทอง ถนนติวา
นนท์ ( ทล.306) 

ซอยหมูบ้่านสี่ไชยทอง ถนนติวา
นนท์ ( ทล.306) 

เนือ้ที่ 38.0 ตารางวา 19.0 ตารางวา 19.0 ตารางวา 19.0 ตารางวา 
พืน้ใช้สอย (ประมาณ) 168.00 ตารางเมตร/คหูา 168.00 ตารางเมตร 168.00 ตารางเมตร 168.00 ตารางเมตร 
รูปร่างที่ดิน สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมผืนผ้า 
หน้ากว้างxลกึ (ม.) 4 x 19 เมตร 4 x 19 เมตร 4 x 19 เมตร 4 x 19 เมตร 
ขนาด/ความกว้าง/เขตทาง 6 x 8 เมตร 6 x 8 เมตร 6 x 8 เมตร 6 x 8 เมตร 
ระดบัของที่ดิน เสมอระดบัถนนที่ผ่านหน้าที่ดิน เสมอระดบัถนนที่ผ่านหน้าที่ดิน เสมอระดบัถนนที่ผ่านหน้าที่ดิน เสมอระดบัถนนที่ผ่านหน้าที่ดิน 
ลกัษณะถนน คอนกรีต คอนกรีต คอนกรีต คอนกรีต 
ผงัเมือง ที่ดินประเภทอตุสาหกรรมและ

คลงัสินค้า (สีมว่ง) 
ที่ดินประเภทอตุสาหกรรมและ

คลงัสินค้า (สีมว่ง) 
ที่ดินประเภทอตุสาหกรรมและ

คลงัสินค้า (สีมว่ง) 
ที่ดินประเภทอตุสาหกรรมและ

คลงัสินค้า (สีมว่ง) 
ราคา (บาทตอ่ไร่) 4,000,000 บาท 1,600,000 บาท 1,600,000 บาท 1,500,000 บาท 
เง่ือนไข เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย 
วนัที่เก็บข้อมลู มิถนุายน 2559 มิถนุายน 2559 มิถนุายน 2559 มิถนุายน 2559 
โทรศพัย์ / ที่อยู่ 081 733 9080 081 816 1996 084 022 0686 086 453 9057 
ปัจจยัตา่งๆ เปรียบเทียบกบัทรัพย์สนิที่ประเมินราคา 
ท าเลที่ตัง้ ใกล้เคียง   ใกล้เคียง   ใกล้เคียง   ใกล้เคียง 
การเข้าถึง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 
ต าแหน่งที่ดิน ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 
รูปร่าง และขนาดที่ดนิ ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 
การออกแบบอาคาร ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 
ขนาดพืน้ที่ใช้สอยอาคาร ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั                                                                                                                  เอกสารแนบ 2 หนา้ 7 

รายละเอียด ข้อมูลตลาด 1 ข้อมูลตลาด 2 ข้อมูลตลาด 3 ข้อมูลตลาด 4 
สภาพอาคาร ดีกวา่ ดีกวา่ ดีกวา่ ดีกวา่ 
โครงสร้างพืน้ฐาน ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 
สภาพแวดล้อม ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 
แนมโน้มความเจริญ ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง 

 
 

ปัจจัยที่พิจารณา 
ระดับคะแนน 

(%) 
ทรัพย์สินที่

ประเมินมูลค่า 

ข้อมูลเปรียบเทยีบบ 

1 2 3 4 

ท าเลที่ตัง้ 20 6 8 8 8 8 
การเข้าถึง 20 6 6 6 7 7 
ต าแหน่งที่ดิน 5 6 6 6 6 6 
รูปร่างและขนาดทีด่ิน 5 6 6 6 6 6 
การออกแบบอาคาร 10 8 8 8 8 4 
ขนาดพืน้ที่ใช้สอยอาคาร 10 8 8 8 8 8 
สภาพอาคาร 10 4 8 8 8 8 
โครงสร้างพืน้ฐาน 10 6 6 6 7 7 
สภาพแวดล้อม 5 5 8 8 7 7 
แนวโน้มความเจริญ 5  5  8 8 7 7 

รวม 100 610 720 720 740 670 
 

ระดับการให้คะแนน 
ต ่า พอใช้ ปานกลาง ด ี ดีมาก 

1 – 2 3 – 4 5 – 6 7 – 8 9 – 10 
 

รายละเอียด 
ทรัพย์สินที่

ประเมินมูลค่า 

ข้อมูลเปรียบเทยีบบ 

1 2 3 4 

เนือ้ที่ดิน ( ตารางวา/ คหูา ) 19 19.0 19.0 19.0 19.0 
ราคาเสนอขาย ( บาท / คหูา ) ??? 2,000,000 1,600,000 1,500,000 1,500,000 
ราคาตอ่รอง ( บาท ) ??? 300,000 240,000 225,000 225,000 
ราคาปรับแก้เบือ้งต้น ( บาท ) ??? 1,700,000 1,360,000 1,275,000 1,275,000 

การปรับปัจจยัและระดบัคณุภาพ 
     

ระดบัคะแนนถ่วงน า้หนกั 610 720 720 740 670 
อตัราสว่นในการปรับแก้  0.8472 0.8472 0.8243 0.9104 
ราคาที่ปรับแก้แล้ว - 1,440,277.78 1,152,222.22 1,051,013.51 1,160,820.90 
ระดบัความส าคญัของการเปรียบเทียบ 1.00 0.25 0.25 0.10 0.40 
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มลูคา่ที่เปรียบเทียบได้ 1,217,554.71 360,069.44 288,055.56 105,101.56 464,328.36 
มลูคา่ตลาดทรัพย์สิน (บาท/คหูา) (ปัดเศษ) 1,200,000.00     

 

การก าหนดมูลค่าทรัพย์สนิในส่วนของที่ดิน 
เมื่อท าการวิเคราะห์ข้อมลูราคาตลาด โดยจะค านงึถึงลกัษณะทางกายภาพของที่ดิน รูปร่าง ลกัษณะ ขนาดเนือ้

ที่ การใช้ประโยชน์สงูสดุ สภาพแวดล้อม รวมถึงท าเลที่ตัง้ เปรียบเทียบกบัทรัพย์สนิสมารถน ามาปรับแก้เป็นมลูคา่ประเมิน
ทรัพย์สนิคือ 1,200,000 บาท/คหูา 

ดงันัน้ จากการประเมินมลูคา่ที่ดนิและอาคารพิณิชย์ 3 ชัน้ พร้อมชัน้ลอย (จ านวน 2 คหูาตดิกนั)ของผู้ประเมิน
ราคาสนิทรัพย์อิสระ จะได้มูลค่าของที่ดนิและอาคารพณิิชย์ 3 ชัน้ พร้อมชัน้ลอย (จ านวน 2 คูหาติดกัน)เท่ากบั 

2,400,000 บาท (ที่ดินและอาคารพิณิชย์ 3 ชัน้ พร้อมชัน้ลอย 2 คหูา) 
 

 
 


