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สารจากคณะกรรมการ 
 

ในปี 2560 ราคาทองแดงในตลาดโลกยงัคงมีการปรับราคาเพิม่สงูขึน้อยา่งตอ่เนื่องจากปี 2559 และมีแนวโน้มที่จะปรับ
ขึน้ราคาตอ่ไป โดยทีป่ริมาณการใช้ทองแดงเพิม่สงูขึน้และมีสาเหตหุลกัจากการเพิ่มปริมาณการผลิตของอตุสาหกรรม
การผลติรถยนต์ประเภทท่ีใช้แบตเตอร่ีไฟฟ้า ซึง่เป็นแนวโน้มของอตุสหากรรมการผลติรถยนต์ในอนาคต เพื่อลดการใช้
น า้มนัเชือ้เพลงิและลดการปลอ่ยมลพิษทางอากาศอนัจะน าไปสูส่ภาวะโลกร้อน และความแปรปรวนของสภาพ
ภมูิอากาศโลกที่เป็นอยูใ่นปัจจบุนั ซึง่มนษุย์เร่ิมตระหนกัเห็นความส าคญัของการลดมลพษิตา่งๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
มลพิษทางอากาศทีจ่ะมีผลตอ่มนษุย์มากที่สดุ อยา่งไรก็ตาม การปรับขึน้ราคาทองแดง ซึง่เป็นวตัถดุิบหลกัในการผลติ
แผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าทกุประเภท ยอ่มสง่ผลกระทบตอ่ต้นทนุการผลติของบริษัทผู้ผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าทวัโลกอยา่ง
หลกีเลีย่งมิได้ 
 

ผลประกอบการของบริษัทในรอบปี 2560 ที่ผา่นมา ต า่กวา่เป้าหมายที่ได้ตัง้ไว้ โดยบริษัทมียอดขายรวม 2,154 ล้านบาท 
เพิ่มสงูขึน้กวา่ปี 2559 อยูร้่อยละ 20 ซึง่หากพิจารณารายละเอยีดของรายได้จากการขาย จะพบวา่มีรายได้จากขายแผน่
พิมพ์วงจรไฟฟ้าที่ผลติ เพิ่มขึน้ร้อยละ 30 แตร่ายได้จากการซือ้มาขายไป ลดลงร้อยละ 63 เมื่อเปรียบเทียบกบัยอดขาย
ในปี 2559 อยา่งไรก็ตาม ถึงแม้บริษัทฯ จะมีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ แตเ่นื่องจากการแขง่ขนัด้านในตลาดแผน่พิมพ์
วงจรไฟฟ้าแบบ Single-sided ที่รุนแรง ปริมาณความต้องการลดลงและราคาทองแดงทีเ่ป็นวตัถดุิบในการผลติปรับตวั
สงูขึน้ ท าให้อตัราก าไรขัน้ต้นของแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้ ลดลงอยา่งมาก ส าหรับแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer 
ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ใหมข่องบริษัท มียอดขายเพิ่มขึน้ร้อยละ 35 ซึง่ปริมาณการผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภทนีย้งัมีไม่
มากเพียงพอกบัการผลติให้ถงึจดุคุ้มทนุ เนื่องจากบริษัทฯ อยูใ่นระหวา่งการพฒันาลกูค้า โดยจะใช้ระยะเวลาในการ
ได้รับค าสัง่ซือ้จากลกูค้าไมต่ า่กวา่ 1 ปี คา่ใช้จา่ยคงที่ตา่งๆ ทีเ่กิดจากการผลติที่ไมเ่ต็มก าลงัการผลติ เช่น คา่เสือ่มราคา 
คา่แรงพนกังาน คา่โสหุ้ยการผลติตา่งๆ เป็นสาเหตหุนึง่ที่ท าให้เกิดผลขาดทนุ 240 ล้านบาท บริษัทฯ คาดวา่การลงทนุ
ในผลติภณัฑ์ใหมน่ี ้จะเป็นอนาคตอนัสดใสของบริษัท และสามารถสร้างผลก าไรให้กบับริษัทฯ ได้ในอนาคต 
 

ปี 25560 ที่ผา่นมา ได้เกิดการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ส าหรับบริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) คือ 

 การลาออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยโดยสมคัรใจ ซึง่มีผลเมื่อ
วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2560 

 การเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั แหง่ประเทศไต้หวนั ซึง่การเข้าถือหุ้นของบริษัท
ฯ มากกวา่ร้อยละ 99.5 ซึง่เกิดจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture) ของบริษัทฯ 
เป็นหุ้นสามญัจ านวน 47,761,138 หุ้นในเดือนกรกฎาคม 2560 และการซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุจ านวน 
123,579,120 หุ้นในเดือนสงิหาคม 2560  

 

บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั เป็นบริษัทผู้ผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าที่ใหญ่เป็นอนัดบั 8 ของประเทศไต้หวนั และเป็น
อนัดบั  20 ของโลก นอกจากนี ้ บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั ยงัเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไต้หวนัซึง่อยูภ่ายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ของประเทศไต้หวนั จึงมัน่ใจได้วา่
การเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั จะสง่ผลดีตอ่การบริหารงานโดยรวมของบริษัทฯ มีการ
น าเทคโนโลยี่การผลติขัน้สงูเข้ามาปรับปรุงการผลติในปัจจบุนั มีการถา่ยทอดเทคนคิการผลติตา่งๆ มกีารถา่ยทอด
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ระบบการท างานโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ (Office Automation) ตลอดจนการโอนย้ายค าสัง่ซือ้ของตนเองจากประเทศ
ไต้หวนัและประเทศจีนมายงัประเทศไทย ซึง่จะเป็นผลดีโดยรวมตอ่บริษัทฯ ท าให้บริษัทมศีกัยภาพการแข็งขนัและ
น าไปสูก่ารเจริญเติบโตตอ่ไปในอนาคต 
 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้น ลกูค้า พนัธมิตรคูค้่าทกุทา่น ชมุชนในต าบลบางกะด ี
จงัหวดัปทมุธานี รวมถงึสถาบนัการเงินท่ีให้การสนบัสนนุบริษัทด้วยดีเสมอมา และขอขอบคณุพนกังานและผู้บริหาร
ของบริษัททกุทา่น ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบตัิงานจนสามารถก้าวผา่นวิกฤตที่เกิดขึน้กบับริษัทในปีที่ผา่นมาอยา่งเตม็ที่ 
คณะกรรมการขอให้ทกุทา่นเช่ือมัน่วา่ บริษัทจะยงัคงมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาองค์กรให้มคีวามเจริญก้าวหน้าอยา่งตอ่เนื่อง 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายที่ได้ร่วมมือร่วมใจกนัเพื่อให้บริษัทสามารถด าเนินธุรกิจ 
สร้างผลก าไรและเติบโตอยา่งมัน่คงในอนาคต 
 
 

 
 
 
 
ดร. วิพรรธ์ เริงพิทยา 
ประธานกรรมการ  
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วิสัยทศัน์และพนัธกจิ 
  

 Q Quality (คณุภาพ) 
 การผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพ ตรงตามความต้องการของลกูค้า 
  

 C Cost  (ต้นทนุ) 
 ควบคมุต้นทนุเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนักบัตลาดได้ 
  

 D Delivery  (การจดัสง่) 
 การจดัสง่ท่ีตรงตามเวลาท่ีลกูค้าต้องการ 
  

 T Team work  (การท างานร่วมกนัแบบมีเอกภาพ) 
 การร่วมมือร่วมใจกนัท างานและแก้ไขปัญหา 
  

 S2  Service (การให้บริการ) 
   การให้บริการกบัลกูค้าอย่างรวดเร็ว และประทบัใจ  
  

   Safety  (ความปลอดภยั) 
   สภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยั  
  

 E3  Efficiency (ประสิทธิภาพ) 
   การผลิตสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
  

   Environment (สิ่งแวดล้อม) 
   การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม ในทกุๆ ด้าน 
 

   Execution (การลงมือปฏิบตัิจริง) 
   การปฏิบติังานจริงเพ่ือให้สมัฤทธ์ิผล 
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วสัิยทัศน์:    
 

   การเป็นผู้ผลิตแผ่นพมิพ์วงจรไฟฟ้าท่ีดี่ที่สุด และสามารถแข่งขันในตลาดโลก 
 

พันธกจิ :   
- มุง่มัน่พฒันาธุรกิจและผลิตภณัฑ์ใหมเ่พ่ือรองรับความต้องการของตลาดในอนาคต 

 

- ยดึมัน่ในความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้า ทัง้ในด้านคณุภาพ ราคา การจดัสง่และบริการ 
 

- มุง่สร้างก าไรสงูสดุให้กบัผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทกุด้าน  
 

- พฒันาและยกระดบัความสามารถของพนกังานให้เป็นแรงงานฝีมือท่ีมีคณุภาพ 
 

กลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท 
- พฒันาการผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าให้มีคณุภาพ ในต้นทนุการผลิตท่ีน้อยท่ีสดุ และเป็น

นโยบายท่ีพนกังานทกุคนต้องน าไปปฏิบตัเิพ่ือให้เกิดผล  
-  ขยายตลาดส าหรับแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Double-sided Plate Through Hole และ 

Multi-layer เพ่ือสามารถผลิตให้เตม็ก าลงัการผลิตท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั 
- มุง่เน้นการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีมีมลูคา่เพิ่ม โดยเฉพาะแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีใช้ใน

อตุสาหกรรมยานยนต์ 
- มุง่เน้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหมใ่ห้มีคณุภาพ เพื่อเพิ่มยอดขายและก าไรให้กบับริษัทฯ 
- ขยายฐานลกูค้าไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา และยโุรป โดยร่วมมือกบัฝ่ายการตลาดของ

บริษัทแม่ 
- กระจายฐานลกูค้าของบริษัทฯ ออกไปในหลายๆ อตุสาหกรรม เพ่ือลดความเส่ียงในกรณีท่ี

เทคโนโลย่ีการผลิตของบริษัทลกูค้าเปล่ียนแปลงไป หรือการหดตวัของความต้องการใน
ผลิตภณัฑ์ชนิดใดชนิดหนึง่ 

- บริการหลงัการขายต้องรวดเร็วทนัใจ และสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าท่ี
เปล่ียนแปลงไปได้อยา่งทนัท่วงที 

 



 

การเปล่ียนแปลง และพัฒนาการที่ส าคญั 

 การเปลี่ยนแปลงและการพฒันาการที่ส าคญัในสว่นท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจและการบริหารงาน ตัง้แตก่าร
ก่อตัง้กิจการเป็นต้นมามีดงันี ้

มกราคม 2532 จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทจ ากดั 

พฤษภาคม 2532 -  
กมุภาพนัธ์ 2533 

ด าเนินการก่อสร้างอาคารโรงงาน ท่ีสวนอตุสาหกรรมบางกะดี จงัหวดัปทมุธานี และ
ด าเนินการติดตัง้เคร่ืองจกัร 

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

มิถนุายน 2536 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั 

พฤศจิกายน 2537 เร่ิมท าการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

พฤศจิกายน 2545 ได้รับใบรับรองมาตรฐานคณุภาพ ISO/TS 16949 ส าหรับการผลิตชิน้สว่นอปุกรณ์
รถยนต์ 

ตลุาคม 2547 ได้รับใบรับรองมาตรฐานคณุภาพ ISO14001 (ใบรับรองมาตรฐานคณุภาพสิ่งแวดล้อม) 

มิถนุายน 2551 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 1/2551 มีมติอนุมัติการแตกหุ้ น หรือเปลี่ยนแปลง
จ านวนหุ้นและมลูค่าหุ้นสามญัท่ีตราไว้ของกิจการจากมลูคา่หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 
1.00 บาท 

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

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

มิถนุายน 2555 กิจการเร่ิมกลบัมาด าเนินการผลิต หลงัจากท่ีใช้เวลาในการฟื้นฟูโรงงาน 6 เดือน จน
สามารถเปิดด าเนินงานได้เป็นปกติ 

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

มกราคม 2558 บริษัท ชินพูน อินดสัเตรียล จ ากดั แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั จ านวน 
31,328,241 หุ้น ท าให้ บริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จ ากัด ถือหุ้ นในกิจการ ร้อยละ 
52.59 



 

1 
 

มีนาคม 2558 -
พฤษภาคม 2558 

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

กมุภาพนัธ์ 2559 เร่ิมท าการผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer PCB 

สิงหาคม 2559 -
กนัยายน 2559 

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

ธนัวาคม 2559 บริษัท ชินพูน อินดสัเตรียล จ ากัด ถือหุ้นในกิจการทัง้สิน้  236,103,610  หุ้น  คิดเป็น
ร้อยละ 95.53 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้วของกิจการ 

19 ธนัวาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 6/2559 มีมติเสนอให้ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น
พิจารณาเพิกถอนบริษัทฯ ออกจากการเป็นบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยสมคัรใจ 

21 มิถนุายน 2560 บริษัทฯ สิน้สดุสภาพการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

30 มิถนุายน 2560 บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั จ านวน 
47,761,138 หุ้น ท าให้ บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั ถือหุ้นในกิจการคิดเป็น      ร้อย
ละ 96.25 

3 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 (เรียกครัง้ท่ี 2) มีมติเพ่ิมทุนจ านวน 123.579 
ล้านหุ้น ให้ผู้ ถือหุ้นทัว่ไป ในราคาหุ้นละ 4.86 บาท กิจการได้รับเงินเป็นจ านวนทัง้สิน้ 
600 ล้านบาท เพ่ือใช้เป็นเงินลงทุนเคร่ืองจักรเพ่ิมเติมส าหรับการผลิตแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าแบบ Multi-layer และเป็นเงินทนุหมนุเวียน 

 ปัจจบุนั กิจการด าเนินการผลติและจ าหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า (Printed Circuit Board หรือ PCB) ประเภท 
Single-sided PCB และ Double-sided PCB ทัง้ชนิด Silver Through Hole, Non Plate Through Hole, Copper 
Paste Through Hole,  Plate Through Hole และ Multi-layer PCB (โดยสามารถผลิตได้สงูสดุ 6 ชัน้) ทัง้นี ้แผน่
พิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีผลิตนัน้จะผลิตตามลายวงจรไฟฟ้าของลกูค้าแตล่ะราย ซึง่จะมีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัตามแตท่ี่
ลกูค้าจะออกแบบ 

โครงสร้างการถือหุ้น 

รายละเอียดเก่ียวกบักลุม่ผู้ ถือหุ้นตัง้แตร้่อยละ 10 ขึน้ไป ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง ทัง้หมด ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี ้

ชื่อผู้ถอืหุ้น/กลุ่มผู้ถอืหุ้น สัญชาต ิ จ านวนหุ้น 
จ านวนหุ้นที่ถอื คดิเป็นร้อยละของ
จ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมด 

1. กลุม่บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั ไต้หวนั 416,761,385 99.58 

รวม  416,761,385 99.58 
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

กิจการประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าหรือแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit 
Board หรือ PCB) ซึ่งเป็นวงจรไฟฟ้าย่อส่วนอยู่บนแผ่นฉนวนเคลือบทองแดง (Copper Clad Laminate)  
ขนาดเล็กท าหน้าท่ีเป็นฐานส าหรับยึดชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  เข้าด้วยกัน เพ่ือเช่ือมโยงวงจรไฟฟ้า 
ระหว่างส่วนประกอบต่างๆ และเป็นส่วนประกอบขัน้พืน้ฐานท่ีส าคัญในผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เคร่ืองเสียงติดรถยนต์ มอเตอร์ เคร่ืองมือสื่อสารโทรคมนาคมเกือบทุกชนิด  และแผง
หน้าปัทม์ควบคุมของรถยนต์ ปัจจุบันกิจการเป็นผู้ ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Single-sided, Double-
sided Silver/Copper paste Through Hole รายใหญ่ของประเทศไทย  

ในสว่นของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ Double-sided Plate Through Hole และ แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ Multi-
layer กิจการเพ่ิงเร่ิมด าเนินการผลิตหลงัจากการฟืน้ฟกิูจการ จากการประสบภาวะน า้ท่วมในปี 2554 ซึง่เป็นแผ่น
พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภทท่ีใช้ในเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความสลับซับซ้อน ตลอดจนเป็นแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าท่ีใช้ในอตุสาหกรรมการผลิตรถยนต์ โดยกิจการเล็งเห็นปริมาณความต้องการแผ่นพิมพ์วงจร  ไฟฟ้า
ประเภทนีเ้พ่ิมสงูขึน้ทุกปี ทัง้นีกิ้จการได้เร่ิมด าเนินการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า  แบบ Multi-layer PCB โดยท า
การผลิตเป็นสินค้าตวัอย่างตัง้แตต้่นปี 2559 และเร่ิมผลิตเพ่ือจ าหน่ายในเดือนมิถนุายน 2559 เป็นต้นมา 

นอกจากนี ้ เพ่ือให้กิจการมีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ครบทกุผลิตภณัฑ์ของแผ่น
พิมพ์วงจรไฟฟ้า กิจการ ยงัคงด าเนินธุรกิจซือ้มาขายไปส าหรับแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ท่ีกิจการยงัไม่
สามารถผลิตได้ ได้แก่แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Aluminum PCB โดยจ าหน่ายให้กบัลกูค้าในตา่งประเทศ โดย
กิจการจะสัง่ซือ้แผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภทนีจ้ากบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั เน่ืองจากแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าประเภทนีม้ีผู้ผลิตในตลาดน้อยราย ต้องใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีสลบัซบัซ้อนและยุ่งยาก  

ลักษณะผลติภัณฑ์ 

กิจการด าเนินการผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้า 5 ประเภท คือ Single-sided PCB, Double-sided PCB ชนิด Silver 
Paste Through Hole/Double-sided Copper Paste Through Hole, Double-sided Non Plate Through Hole, 
Double-sided Plate-through-hole และ Multi-layer PCB ซึง่แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าทัง้ 5 ประเภทมีลกัษณะ
แตกตา่งกนั ดงันี ้

1.  Single-sided PCB เป็นแผ่นพิมพ์วงจรที่มีแผ่นทองแดงเคลือบเพียงด้านเดียว มีขัน้ตอนการ
ผลิตท่ีไม่ซบัซ้อนน ามาใช้เป็นส่วนประกอบของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทัว่ๆไป เช่น  Sub 
board ในโทรทศัน์ จอคอมพิวเตอร์ รีโมทคอนโทรล และ Inverter เป็นต้น 

2.    Double-sided PCB ชนิด Non Plate Through Hole เป็นแผ่นพิมพ์วงจรที่มีวงจรไฟฟ้าสองด้าน
แตไ่มม่ีตวัน ากระแสไฟฟ้า ซึง่แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภทนีจ้ะน ามาใช้กบัชิน้สว่นอปุกรณ์เคร่ืองใช้
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บางประเภท เช่น มอเตอร์ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศ มอเตอร์ส าหรับตู้ เย็น  
แผงวงจรส าหรับหลอดไฟประเภท LED เป็นต้น 

3.  Double-sided PCB ชนิด Silver Paste Through Hole/Copper Paste Through Hole เป็น
แผ่นพิมพ์วงจรท่ีมีวงจรไฟฟ้าสองด้านและมีรูท่ีพิมพ์ด้วยหมึกท่ีเป็นตัวน ากระแสไฟฟ้าคือเงิน 
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(Silver paste) หรือทองแดง (Copper paste) ท าให้ รู เป็นตัวน ากระแสไฟฟ้า  ซึ่งแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าประเภทนีจ้ะน ามาใช้กับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทท่ีมีเทคโนโลย่ี
ซบัซ้อนกวา่ เช่น โทรทศัน์ LCD, LED, คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ , DVD, แผงหน้าปัดรถยนต์, ตู้ชมุสาย
โทรศัพท์ขนาดเล็ก, เคร่ืองเสียงติดรถยนต์, Power supply ท่ีใช้กับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่างๆ และ
เคร่ืองมือสื่อสาร โทรศพัท์บ้านแบบไร้สาย:ซึ่งจ าเป็นต้องมีความเท่ียงตรงและคณุภาพดีกว่าแผ่น
พิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบท่ี 1และ 2  

4.  Double-sided PCB ชนิด Plate-through-hole เป็นแผ่นพิมพ์วงจรท่ีมีวงจรไฟฟ้าสองด้าน 
และมีตวัน ากระแสไฟฟ้าคือทองแดง โดยวิธีการ plate ด้วยกระแสไฟฟ้าและสารเคมี ซึง่น ามาใช้กบั
ชิน้ส่วนอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความสลับซับซ้อนของลายวงจร และมี
อปุกรณ์ชิน้ส่วนประกอบท่ีมีความหนาแน่นมาก เช่น ระบบน าทางรถยนต์ แผงควบคมุระบบไฟฟ้า
ในรถยนต์ เคร่ืองเสียงติดรถยนต์ เป็นต้น 

5.  Multi-layer PCB เป็นแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีมีวงจรไฟฟ้าสองด้าน น ามาประกบซ้อนกัน
หลายชัน้ และมีรูท่ีมีตัวน ากระแสไฟฟ้าเช่ือมต่อวงจร โดยวิธีการ plate ด้วยกระแสไฟฟ้าและ
สารเคมี เพ่ือเช่ือมระหว่างแผ่นพิมพ์ชัน้ใน (inner layer) และชัน้นอก (outer layer) ซึง่น ามาใช้กับ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเลคโทรนิคส์ท่ีมีความสลับซับซ้อน ตลอดจนเป็นแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีใช้ใน
อุตสาหกรรมชิน้ส่วนอุปกรณ์รถยนต์ อุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือ
ทางการแพทย์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีใช้เทคโนโลยีสูง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ประเภทนัน้ๆ 

 นอกจากนี ้ การแบ่งประเภทผลิตภณัฑ์ยงัสามารถแบ่งได้ตามเทคโนโลย่ีการผลิตซึง่สามารถแบ่งได้ 2 
ลกัษณะ คือ 

1. ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้วิธีพิมพ์ลายวงจรโดยใช้เทคโนโลย่ีผ้าพิมพ์ลายวงจร คือมีการถ่ายแบบลายวงจรไฟฟ้าลง
บนผ้าสกรีน แล้วน าผ้าสกรีนไปขงึเป็นบลอ็ค และน าไปเป็นแบบพิมพ์ลายวงจรโดยการใช้เคร่ืองพิมพ์ โดย
การเทหมกึลงบนบลอ็คท่ีขงึด้วยผ้าสกรีนท่ีมีลายวงจร และมียางปาดหมกึเพ่ือให้หมกึซมึลงบนแผ่นเคลือบ
ทองแดง น าไปผ่านตู้อบเพ่ือให้หมกึแข็งตวั แล้วจงึน าไปผ่านสารเคมีเพ่ือกดัหมกึท่ีไมต้่องการ ออก 
หลงัจากนัน้ ก็จะน าไปพิมพ์หมกึสีเขียวและหมกึสีขาวตอ่ไป ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตโดยเทคโนโลย่ีนี ้ ได้แก่ แผ่น
พิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ Single-sided, Double-sided Non Through Hole, Double-sided Silver 
paste/Copper paste Through Hole ราคาขายของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าจะถกูกวา่แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ี
ใช้เทคโนโลย่ีการผลิตแบบท่ี 2 

2. ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้วิธีพิมพ์ลายวงจรโดยใช้การถ่ายลายวงจรด้วยฟิล์ม หรือท่ีเรียกวา่ Dry Film โดยผลิตภณัฑ์ท่ี
ผลิตด้วยเทคโนโนลี่นีจ้ะใช้ในกรณีท่ีเส้นลายวงจรมีขนาดเลก็มาก ความสามารถของการพิมพ์ด้วยเทคโนล
ย่ีแบบแรกไมส่ามารถท าได้ ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้เทคโนโลย่ีการผลิตแบบนี ้ ได้แก่ แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ 
Double-sided Plate Through Hole และ Multi-layer แตก่็อาจจะมีแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ Single-
sided ท่ีต้องใช้เทคโนลย่ีในการผลิตถ้าเส้นลายวงจรของแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้านัน้ๆ มีขนาดเลก็มาก 
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ในปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าด้วยเทคโนโลย่ีแบบผ้าสกรีน เป็นสว่นใหญ่ โดยมี
สดัสว่นการผลิตประมาณร้อยละ 65 ของปริมาณการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าทัง้หมด แตใ่นด้านของ
รายได้จากการขายผลิตสินค้าท่ีผลิตเอง กิจการมีรายได้จากการขายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีผลิตด้วยเทค
โนโลย่ีแบบท่ี 2 ประมาณร้อยละ 57 ซึง่ราคาขายของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าด้วยเทคโนโลย่ี Dry film จะมี
ราคาขายตอ่ตารางเมตรสงูกวา่แบบแรก  
 

โครงสร้างรายได้ของกจิการ 

 ปัจจบุนั กิจการด าเนินธุรกิจซือ้มา-ขายไป เน่ืองจากกิจการ ต้องการตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้ครบทกุ
ประเภทแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีลกูค้าใช้อยู่ เพ่ือให้ลกูค้ารู้สกึมัน่ใจวา่สามารถสัง่ซือ้แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าได้จากผู้ผลิต
แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเจ้าประจ า ท่ีเช่ือมัน่ในด้านบริการหลงัการขาย ซึง่ค าสัง่ซือ้ท่ีเป็นค าสัง่ซือ้ของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า
ชนิดท่ีกิจการ ยงัไมส่ามารถผลิตได้ กิจการสง่ตอ่ให้บริษัทผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Aluminum PCB ใน
ประเทศไต้หวนัผลิตให้  

 ในสว่นของรายได้จากการขายสินค้าท่ีผลิตเอง ปัจจบุนัแบ่งเป็น 3 ลกัษณะ คือ Single-sided PCB และ Double-
sided PCB ซึง่ประกอบด้วย Double-sided ทกุประเภทรวมกนั ซึง่ได้แก่แผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าสองด้าน ชนิด Non Plate 
Through Hole,  Silver Through Hole, Copper Paste Through Hole, Plate-through-hole และ Multi-layer PCB 
นอกจากสินค้าท่ีผลิตเองกิจการยงัคงด าเนินธุรกิจซือ้มา-ขายไป เน่ืองจากกิจการ ต้องการตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้าให้ครบทกุประเภทแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีลกูค้าใช้อยู่ ส าหรับสินค้าท่ีกิจการยงัไมส่ามารถผลิตได้ โดยเฉพาะแผ่น
พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Aluminum PCB  

 ทัง้นี ้มลูคา่การจ าหน่ายของผลิตภณัฑ์ของกิจการ ในระยะ 4 ปีท่ีผ่านมา เป็นดงันี ้

 2557 2558 2559 2560 
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

การซือ้มา-ขายไป 156.02 15.49 235.80 18.83 332.69 19.16 122.87 6.32 
มลูคา่การจ าหน่าย         
     จ าแนกตามผลิตภณัฑ์         
     Single-sided PCB 502.35 49.88 482.50 38.53 455.95 26.25 508.06 26.13 
     Double-sided PCB 

  Multi-layer PCB 
348.75 

- 
34.63 

- 
534.05 

- 
42.64 

- 
846.92 
101.17 

48.77 
5.83 

1,119.79 
194.00 

57.58 
9.97 

รวมมลูคา่การจ าหน่ายในและตา่งประเทศ 1,007.12 100.00 1,252.35 100.00 1,736.72 100.00 1,944.72 100.00 

อตัราเพิ่ม(ลด) ของมลูคา่การจ าหน่าย (%) 25.71  24.35  38.68  12.97  

*การจ าหน่ายต่างประเทศ มีลกัษณะเป็นการส่งออกทัง้ทางตรง (direct export) และทางอ้อม (indirect export) ซึง่เป็นการจ าหน่ายให้แก่
บริษัทข้ามชาตภิายในประเทศท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทนุท่ีตัง้โรงงานอยู่ในประเทศไทย 
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
 

ช่ือบริษัท: 

 

บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 

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

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

เลขทะเบียนบริษัท: 0107536000561 

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

โทรสาร: 02-501-1248-9   

Home Page: www.dracopcb.com 

ทนุจดทะเบียน: 446,820,232 บาท (หุ้นสามญั 446,820,232 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท)  

ทนุช าระแล้ว: 418,498,500 บาท (หุ้นสามญั 418,498,500 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท) 

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

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

ท่ีปรึกษาภายใต้สญัญาการ
ให้ความช่วยเหลือทาง
เทคนิค: 

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

จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

(1)  หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทนุจดทะเบียน  ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 446,820,232 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามญั จ านวน 446,820,232 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ทนุท่ีเรียกช าระแล้ว จ านวน 
418,498,500 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 418,498,500 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ  
1.00 บาท 

การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่ส าคญัในสว่นท่ีเก่ียวกบักลุม่ผู้ ถือหุ้น ตัง้แตร้่อยละ 5 ขึน้ไป ของจ านวน
หุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด ณ วนัสิน้สดุของแตล่ะปี ส าหรับระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2558 - 2560) 
คิดเป็นอตัราร้อยละของทนุจดทะเบียน ณ สิน้ปี ได้แก่ 
 

 2558 2559 2560 

1.  กลุม่นายวิพรรธ์  เริงพิทยา 23.02 0.00 0.00 
2.  บริษัท ชินพนู จ ากดั 53.35 95.53 99.58 
3  อื่น ๆ 23.63 4.47 0.42 
                      รวม 100.00 100.00 100.00 
ทนุเรียกช าระแล้ว (ล้านบาท) 247.16 247.16 418.50 

 

ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดในปีท่ีผ่านมา สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 มีดงันี ้ 

 (หนว่ย : หุ้น) 
1.  บริษัท ชินพนู จ ากดั** 416,761,385 
2. บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 1,737,115 
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(2)  หุ้นกู้แปลงสภาพ 

 บริษัทฯ จดัให้มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2557 โดยมีมติท่ีส าคญัคือการ
อนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) จ านวน
หุ้นกู้ แปลงสภาพทัง้สิน้ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้ นละ 100 บาท มูลค่าการเสนอขายทัง้สิน้ 600,000,0000 บาท  เพ่ือ
ระดมทุนไปใช้ในการเพ่ือเพ่ิมสายการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าและแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit 
Board: PCB) ประเภท Multi-Layer PCB นอกจากนี ้ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ยงัมีการอนุมตัิการผ่อนผนัการท า
ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ โดย Chin-Poon Industrial Company Limited และอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ ในเร่ืองข้อจ ากดัหุ้นตา่งด้าวด้วยเช่นกนั 

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

สาระส าคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

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

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

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

ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีทางเลือก 2 ทางคือ 
ก) ไถ่ถอนเป็นเงินสดทัง้จ านวน 
ข) ไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั 

การไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพเป็น 
หุ้นสามญั 

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

17.901852 หุ้น และ 
-  3.33 บาท จะไถ่ถอนเป็นเงินสด 

ราคาแปลงสภาพ 5.40 บาทตอ่หุ้น 
วนัแปลงสภาพ ปีละ 2 ครัง้ ในวนัท่ี 30 มิถนุายน และ 31 ธนัวาคมของทกุปี (ในกรณีท่ีตรง

กับวันหยุดราชการ จะเลื่อนไปเป็นวันท าการถัดไป) สามารถเร่ิมแปลง
สภาพได้ตัง้แตว่นัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
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 จากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ดงักลา่วข้างต้น ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 
240,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 215,830,000 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นท่ียงัมิได้ออกจ าหน่าย เพ่ือให้บริษัทสามารถ
ด าเนินการเพ่ิมทนุจดทะเบียนและออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตอ่ไปได้ และมีมติอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จากเดิม 215,830,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 323,241,112 บาท โดยท าการเพ่ิมทนุอีกรวมทัง้สิน้ 
107,411,112 บาท เพ่ือเป็นหุ้นท่ีออกไว้รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ 
 

 การแปลงสภาพก าหนดให้สามารถแปลงสภาพได้ปีละ 2 ครัง้ ซึง่ก าหนดการแปลงสภาพหุ้นกู้ครัง้แรกคือวนัท่ี 30 
ธนัวาคม 2557 บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั ได้แจ้งความประสงค์ขอแปลงสภาพหุ้นกู้ เป็นหุ้นสามญั จ านวน 
1,750,000 หุ้น คิดเป็นหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการแปลงสภาพเป็นจ านวนทัง้สิน้ 31,328,241 หุ้น โดยบริษัทฯ ได้มีการจด
ทะเบียนเพ่ิมทนุช าระแล้วเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2558  
 

 ในปี 2560 บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั ได้แจ้งความประสงค์ขอแปลงสภาพหุ้นกู้ เป็นหุ้นสามญั จ านวน 
2,667,944 หุ้น คิดเป็นหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการแปลงสภาพเป็นจ านวนทัง้สิน้ 47,761,138 หุ้น โดยบริษัทฯ ได้มีการจด
ทะเบียนเพ่ิมทนุช าระแล้วเม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 
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โครงสร้างการจัดการ 
 

ผังองค์กร 
 

  

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผู้จดัการ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายบริหารกลาง ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายโรงงาน 

ฝา่ยทรพัยากรบุคคล 

ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 

ฝา่ยวตัถุดบิ 

ฝา่ยเทคโนโลยีส่ารสนเทศ 

ฝา่ยขาย 

ฝา่ยการตลาด 

ฝา่ยผลติ 

ฝา่ยควบคุมคุณภาพ 

ฝา่ยวศิวกรรม 

ฝา่ยซ่อมบ ารุง 

ฝา่ยวางแผนการผลติ 



 

10 
 

คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการของ  บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการ
ผู้ทรงคณุวฒิุทัง้สิน้ 6 ท่าน ดงันี ้

1. นายวิพรรธ์ เริงพิทยา ประธานกรรมการ (เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัทฯ) 
2.    นายวินแลนด์ ฮวง กรรมการ (เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัทฯ) 
3. นายเฟรด ชวง กรรมการ (เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัทฯ) 
4. นายอดลุ  อมตวิวฒัน์  กรรมการ 
5.  นายหลิน พี จี กรรมการ  
6. นายเฉิน จงุ คนุ** กรรมการ (เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัทฯ) 

**  นายเฉิน จงุ คนุ ยงัด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ อีกหนึง่ต าแหน่งด้วย 

 

คณะกรรมการบริษัท 

 กรรมการของบริษัทมีจ านวน 6 ท่าน และมกีรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร คือนายเฉิน จงุ คนุ ในปี 2560 คณะกรรมการ
จะมีการประชมุ 7 ครัง้ โดยการประชมุแตล่ะครัง้จะมกีารก าหนดวาระการประชมุอยา่งชดัเจนและมีการสง่
รายละเอียดประกอบวาระการประชมุให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาและพิจารณาลว่งหน้า การพิจารณาวาระ
ตา่งๆ จะค านงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกนั 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทฯ ประกอบด้วย นายวิพรรธ์ เริงพิทยา นายพรรษา เริงพิทยา นาย
เซียว ซิน เจียน (เฟรด ชวง) นายฮวง ไว จิน (วินแลนด์ ฮวง) นายเฉิน จงุ คนุ กรรมการสองในห้าคนนี ้ลงลายมือช่ือร่วมกนั
และประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ 

 ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  ก าหนดให้มีการประชมุของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ ซึง่วนั
และเวลาของการประชมุจะแจ้งให้คณะกรรมการทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 14 วนั ขอบเขตอ านาจและหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีดงันี ้

1. บริหารบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น โดยยดึแนวปฏิบตัิส าคญั คือ 

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

2. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้ฝ่ายจดัการ  รวมทัง้การวางแผนการด าเนินงานใน
อนาคต  ตลอดจนการอนมุตัิรายจ่ายเพ่ือการลงทนุ (capital investment) ท่ีมีมลูคา่เกินกวา่ 50 ล้านบาท รวมถงึ
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การอนมุตัิการลงทนุในโครงการที่ไมม่ีในงบประมาณประจ าปี และอนมุตัิรายการปกติทัว่ไปทางการค้าท่ีมีวงเงิน
เกินอ านาจอนมุตัิของกรรมการผู้จดัการ 

3. ก าหนดวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ เป้าหมายแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ การบริหารความเสี่ยงในด้านตา่งๆ 
ตลอดจนก ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีวางไว้ 

4. พิจารณาและก ากบัดแูลผลประกอบการและการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปในแนวทางท่ีคณะกรรมการ
ก าหนดนโยบายไว้  และถ้าไมเ่ป็นไปตามท่ีประมาณการไว้ก็จะมีการศกึษาหาสาเหตแุละแนวทางเพ่ือแก้ไขตอ่ไป  

5. พิจารณาแตง่ตัง้หรืออนมุตัิการลาออกของกรรมการ, กรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ 

6. ดแูลและรับผิดชอบจดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และมติท่ีประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

7. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตใ่นกรณีท่ีมีเหตสุดุวิสยั โดยกรรมการบริษัทท่ี
ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุจะต้องแจ้งให้กรรมการบริษัท ทราบลว่งหน้าก่อนการประชมุ 

 นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศทางการเงินท่ี
ปรากฏในรายงานประจ าปี ซึง่งบการเงินของบริษัทฯ ได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยเลือกใช้
นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ และใช้ดลุยพินิจในการประมาณการอย่างระมดัระวงัในการ
จดัท า รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 คณะกรรมการได้ให้ความส าคญัของระบบการควบคมุภายในเพ่ือให้มัน่ใจว่า การบนัทึกข้อมลูทางบญัชีมีความ
ถกูต้องครบถ้วนและเพียงพอท่ีจะป้องกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริต หรือการด าเนินงานท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส าคญั  

 

บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ 

 ประธานกรรมการในฐานะผู้น าของคณะกรรมการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการก าหนดวาระการประชมุ ด าเนิน การ
ประชมุกรรมการ ตลอดจนให้ความคิดเห็นตอ่วาระการประชมุตา่งๆ และเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอวาระอื่นๆ 
ท่ีส าคญัขึน้พิจารณาในระหวา่งการประชมุ นอกจากนีย้งัเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นทกุความคิดเห็นเพ่ือเพ่ิมมมุมอง
ในการแก้ไขปัญหาหรือการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นทกุคน 
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ผู้บริหาร 

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร 

 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี ้

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

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

1.  มีอ านาจควบคมุการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ และ
รายงานผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 

2.  พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจ าปีท่ีฝ่ายบริหารจดัท า เพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนมุตัิ รวมทัง้ควบคมุการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของแตล่ะหน่วยงาน 

3.  พิจารณาประเมินการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงจากปัจจยัตา่งๆ ไมว่า่
จากภายในหรือภายนอกบริษัทฯ 

4.  มีอ านาจสัง่การ ออกระเบียบ ประกาศ บนัทกึ เพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ
บริษัท และเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

5.  มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิการจดัซือ้ และใช้จ่ายเงินในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติของบริษัท ซึง่
รวมถงึ การขออนมุตัิการจดัซือ้ท่ีดิน การอนมุตัิการจดัจ้างการก่อสร้างอาคารโรงงาน และบริการอื่นท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือประโยชน์ และคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร และรายจ่าย
ลงทนุให้เป็นตามงบประมาณท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท ภายในวงเงินส าหรับแตล่ะรายการไม่
เกิน 5 แสนบาท รายการที่เกินกวา่ 5 แสนบาท จะต้องได้รับการลงลายมือช่ือร่วมกบักรรมการ 
ผู้มีอ านาจลงนามอีก 1 ท่าน  

6.  ด าเนินการใดๆ เพ่ือสนบัสนนุการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามการให้อ านาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึง่
อยู่ภายใต้นโยบายคณะกรรมการบริษัท 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ  

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยก าหนดคา่ตอบแทนประจ า เดือน 
ซึง่ได้ขออนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว  

คา่ตอบแทนรวมของคณะกรรมการในปี 2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ได้แก่ คา่ตอบแทนประจ าเดือนของ
คณะกรรมการบริษัทฯ จ านวนทัง้สิน้ 6 ท่าน โดยแยกรายละเอียดได้ดงันี ้

 ประธานกรรมการคือนายวิพรรธ์ เริงพิทยา จะได้รับคา่ตอบแทนประจ าเดือน ในอตัราเดือนละ 100,000 บาท 

 กรรมการบริษัทฯ จะได้รับคา่ตอบแทนประจ าเดือน ในอตัราเดือนละ 10,000 บาท ได้แก ่

- นายวินแลนด์ ฮวง 

- ดร. อดลุ อมตวิวฒัน์ 
- นายเฟรด ชวง 
- นายหลิน พี จี 
- นายเฉิน จงุ คนุ 

 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

คา่ตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด ซึง่จะขึน้อยู่กบัผล
ประกอบการของบริษัทฯ และผลการด าเนินงานของผู้บริหารแตล่ะท่าน ตลอดจนการส ารวจคา่ตอบแทนของ
บริษัทตา่งๆ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ และบริษัทท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมอิเลคโทรนิคส์อื่นๆ  อีกด้วย 

คา่ตอบแทนรวมของผู้บริหาร ซึง่ได้แก่ กรรมการ กรรมการผู้จดัการ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงินและ
ผู้จดัการฝ่ายตา่งๆ ได้รับคา่ตอบแทน ประกอบด้วยเงินเดือน โบนสัประจ าปี คา่เช่าบ้าน โบนสัจากผลการ
ด าเนินงาน คา่พาหนะ และอื่นๆ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 19,840,698 บาท (ส าหรับปี 2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560) 

 ค่าตอบแทนอ่ืน 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ซึง่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลกบักระทรวงการคลงัตาม
พระราชบญัญตัิกองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 ส าหรับพนกังานของบริษัทฯ สามารถสมคัรเป็นสมาชิกของ
กองทนุได้โดยการสมคัรใจ สมาชิกและบริษัทฯ จะจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือนเข้าเงินกองทนุฯ ในอตัราร้อยละ 3 
ของเงินเดือนสมาชิก ส าหรับสมาชิกท่ีมีอายงุานกบับริษัทฯ น้อยกวา่ 3 ปี ส าหรับสมาชิกของกองทนุท่ีมีอายงุาน
กบับริษัทฯ ตัง้แต ่ 3 ปีขึน้ไป สมาชิกและบริษัทฯ จะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทนุฯ ในอตัรา  ร้อยละ 5 ในปี 2560 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสะสมให้กบัผู้บริหารเป็นเงินรวมทัง้สิน้ 670,676 บาท  
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บุคคลากร 

บริษัทมีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 1,245 คน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) บริษัทท างาน สปัดาห์ละ 5.5 วนั มีการผลิต 
2 กะ คือกะเช้า และกะบ่าย  

จ านวนพนกังานของบริษัทฯ ซึง่แบ่งตามสายงานท่ีส าคญัๆ สามารถแบ่งออกเป็น 

 1.  ฝ่ายผลิต มีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 851 คน 
 2.  ฝ่ายควบคมุคณุภาพ มีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 146 คน 
 3.  ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต มีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 78 คน 
 4.  ฝ่ายซอ่มบ ารุง มีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 48 คน 
 5.  ฝ่ายวางแผนและควบคมุการผลิต มีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 12 คน 
 6.  ฝ่ายคลงัสินค้าและวตัถดุิบ มีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 34 คน 
 7.  ฝ่ายความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม มีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 2 คน 
 8.  ฝ่ายส านกังาน มีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 46 คน 
 9.  ฝ่ายการขายและการตลาด มีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 28 คน 
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ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ค าอธิบายการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ 

 1.   ผลการปฏบิัตติามแผนการด าเนินธุรกจิ 

ปี 2560 บริษัทฯ มีผลประกอบการต ่ากวา่เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ในอตัราร้อยละ 10.3 ซึง่บริษัทมีการตัง้เป้าหมาย
ของการด าเนินธุรกิจไว้ โดยคาดวา่ยอดขายส าหรับแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer จะมีปริมาณ
สงูขึน้หลงัจากเร่ิมผลิตตัง้แตปี่ 2559 ซึง่บริษัทฯ วางแผนการตลาดโดยในระยะแรกจะเป็นผู้ผลิตรับช่วงจาก
ผู้ผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าของบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั เพ่ือลดขัน้ตอนการพฒันาลกูค้า เน่ืองจาก
การพฒันาลกูค้าด้วยตนเองจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 1 ปี แตก่็จ าเป็นต้องใช้ระยะส าหรับการ
ตรวจสอบคณุภาพก่อนสัง่ซือ้ ยอดขายท่ีเพ่ิมขึน้ในปี 2560 สว่นใหญ่เป็นค าสัง่ซือ้แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า
ประเภท Double-sided Plate Through Hole ซึง่มีอตัราสว่นยอดขายเพ่ิมขึน้กวา่ร้อยละ 152 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัยอดขายของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภทนีข้องปี 2559 แตต่ ่ากวา่ประมาณการที่ตัง้ไว้ร้อย
ละ 14  

ในสว่นของธุรกิจซือ้มา-ขายไป บริษัทฯ ยงัคงด าเนินธุรกิจประเภทนีอ้ยู่ เน่ืองจากเป็นรายได้เพ่ิมให้กบั 
บริษัทฯ และสว่นใหญ่จะเป็นแผ่น.พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Aluminum PCB ซึง่รายได้จากธุรกิจซือ้มา-ขาย
ไปนี ้มีประมาณ 123 ล้านหรือประมาณร้อยละ 5.7 ของยอดขายรวมของปี 2560 ซึง่ลดลงจากปี 2559 ท่ีมี
ยอดขายส าหรับธุรกิจซือ้มา-ขายไป จ านวน 333 ล้านบาทหรือร้อยละ 18 ของยอดขายรวมในปี 2559  

ส าหรับการด าเนินงานปกติบริษัทฯ ยงัคงมีผลขาดทนุจากการด าเนินงานจากปริมาณยอดขายท่ีมีไม่
เพียงพอ ไมส่ามารถครอบคลมุต้นทนุและคา่ใช้จ่ายคงท่ีท่ีเกิดขึน้ของการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ 
Single-sided ถงึแม้วา่การผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Double-sided Plate Through Hole จะมี
มากจนกระทัง่ถงึจดุคุ้มทนุ แตก่็ไมส่ามารถท าให้ก าไรขัน้ต้นสามารถครอบคลมุถงึขาดทนุขัน้ต้นจาก
ยอดขายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ได้ นอกจากนี ้คา่เสื่อมราคาของเคร่ืองจกัรส าหรับการผลิตแผ่น
พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer รวมทัง้โสหุ้ยการผลิตท่ีจ าเป็นต้องใช้การผลิต เช่นคา่ไฟฟ้า คา่แรง
พนกังาน เป็นต้น ซึง่ยอดขายของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer มีเพียงร้อยละ 20 ของยอดขาย
รวมของบริษัท ท าให้บริษัทฯ มขีาดทนุสทุธิในปี 2560 จ านวน 240 ล้านบาทสงูกวา่ขาดทนุของปี 2559 ท่ีมี
อยู่จ านวน 158 ล้านบาท 

2. ผลการด าเนินงาน 

 ยอดขายและขาดทนุสทุธิ  
ในปี 2560 บริษัทฯมีรายได้จากการขายทัง้สิน้ 2,153 ล้านบาท ซึง่สงูกวา่ยอดขายของบริษัทฯในปี 2559 ร้อยละ 
20 โดยสามารถแยกอตัราสว่นยอดขายท่ีเพ่ิมขึน้ตามชนิดของผลิตภณัฑ์ได้ดงันี ้
 

 อตัราร้อยละของยอดขายท่ี
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 
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Single-sided PCB 7.0% 
Double-sided Non Through Hole PCB 7.0% 
Double-sided Silver/Copper Paste Through Hole PCB (44.3%) 
Double-sided Plate Through Hole PCB 52.4% 
Multi-layer PCB 35.1% 

 

นอกจากนี ้ยงัมียอดขายของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer ซึง่เป็นผลิตภณัฑ์ใหมข่องบริษัทฯ ใน
ปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 240 ล้านบาท และมียอดขายจากธุรกิจซือ้มา-ขายไปลดลงร้อยละ 44.3 จากปี 2559 
และบริษัทฯ มผีลขาดทนุสทุธิ 240 ล้านบาท ซึง่จะได้อธิบายสาเหตใุนล าดบัถดัไป 

 ต้นทนุขาย 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีอตัราสว่นต้นทนุขายตอ่ยอดขายเพ่ิมขึน้ คือร้อยละ 102 สงูกวา่ปี 2559 ท่ีมีอตัราสว่น
ต้นทนุตอ่ยอดขายร้อยละ 98 เน่ืองจากค าสัง่ซือ้ของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer เพ่ิมขึน้ไม่
มากนกั เม่ือเปรียบเทียบกบัก าลงัการผลิตท่ีมีอยู่ คือมีเพียงร้อยละ 20 ท าให้คา่ใช้จ่ายตา่งๆ เพ่ิมสงูขึน้ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงค่าไฟฟ้า คา่พลงังานเชือ้เพลิง ซึง่ต้องเปิด-ปิดตู้อบท่ีใช้อณุหภมูิสงู จงึไมคุ่้มต้นทนุการ
ผลิต อีกทัง้คา่เสื่อมราคาเคร่ืองจกัรส าหรับการผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer ก็มีมลูคา่สงู 
ในขณะท่ีปริมาณการผลิตมีเพียงเลก็น้อย นอกจากนีใ้นไตรมาสที่ 2 ของปี   2560 แผ่นเคลือบทองแดง ซึง่
เป็นวตัถดุิบหลกัของการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ามีการปรับขึน้ราคามากกวา่ร้อยละ 10 ซึง่บริษัทฯ ไม่
สามารถขอปรับขึน้ราคาขายกบัลกูค้าได้ทกุราย เน่ืองจากการเสนอราคาแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเป็นการ
เสนอราคาลว่งหน้าก่อน 1 ปี จงึท าให้ต้นทนุขายมีสดัสว่นตอ่ยอดขายสงูขึน้  

 ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯ มีการซือ้วตัถดุิบจากตา่งประเทศมากขึน้ เน่ืองจากยอดขายในปี 2560 สงูขึน้ แตเ่พ่ือลดผลกระทบ
อนัเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ท่ีมีผลตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ปัจจบุนั บริษัทฯ 
จงึมุง่เน้นการขายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าให้กบัลกูค้าในตา่งประเทศก็เพ่ิมมากขึน้ด้วยเช่นกนั คือประมาณ
ร้อยละ 60 ยอดขายรวม และท าให้การเปลี่ยนแปลงของคา่เงินบาทตอ่เงินดอลลา่ร์สหรัฐจะมีผลกระทบ
ตอ่ผลประกอบการของบริษัทลดลง วตัถดุิบท่ีสัง่ซือ้จากตา่งประเทศ บริษัทฯ สามารถช าระเงินจากเงิน
สกลุตา่งประเทศท่ีได้รับจากลกูค้าในตา่งประเทศ ดงันัน้ บริษัทฯ จงึมีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนในปี 
2560 สงูกวา่ปี 2559 เป็นจ านวน 49 ล้านบาท 

 ต้นทนุในการจดัจ าหน่าย  

เน่ืองจากยอดขายในตา่งประเทศเพ่ิมมากขึน้ ดงันัน้ ในปี 2560 จ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าท่ีการตลาดท่ีมี
ความสามารถในการใช้ภาษาตา่งประเทศมากขึน้ รวมทัง้บริษัทฯ ยงัมีคา่ใช้จ่ายในการสง่สินค้าไป
ตา่งประเทศมากขึน้กวา่ปี 2559 ได้แก่ คา่ขนสง่ทางเรือ ทางอากาศ คา่ใช้จ่ายในการด าเนินการสง่ออก 
ตลอดจนคา่นายหน้าให้กบัตวัแทนในตา่งประเทศ จงึท าให้บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการขายเพ่ิมสงูขึน้จ านวน 
16 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 
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 คา่ใช้จ่ายในการบริหาร   

เน่ืองจากในปี 2560 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายการผลิตต ่ากวา่ก าลงัปกติ (Idle Cost) จากการผลิตแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าประเภท Single-sided และ Multi-layer เพ่ิมขึน้จากปี 2559 เป็นจ านวน 29 ล้านบาท (โดย
ค านวณจากคา่เสื่อมราคาของเคร่ืองจกัร คา่แรงแรงทางตรง คา่แรงงานทางอ้อทของผลิตภณัฑ์ท่ีมีการ
ผลิตต ่ากวา่ก าลงัปกติ) นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มีการตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะสญูจากลกูค้า 1 รายท่ีคาดวา่จะ
ไมส่ามารถช าระหนีจ้ากการซือ้แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าของบริษัทฯ โดยมีการตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะสญูเตม็
จ านวน คือ 4.3 ล้านบาท 

 ขาดทนุสทุธิ  

ถงึแม้วา่ในปี 2560 บริษัทจะมียอดขายท่ีเพ่ิมสงูขึน้กวา่ปี 2559  แตจ่ากสาเหตขุองค าสัง่ซือ้ท่ียงัมีไม่
เพียงพอส าหรับแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Single-sided และแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer 
ซึง่ยงัมีจ านวนลกูค้าไมม่ากรายนกัและปริมาณค าสัง่ซือ้ก็มีเพียงร้อยละ 20 ของปริมาณการผลิตท่ีจะผลิต
ได้ ดงันัน้ จงึท าให้บริษัทฯ มีผลประกอบการเป็นผลขาดทนุ 

3. ฐานะทางการเงนิ 

3.1 สินทรัพย์ 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  

 ได้แก่เงินทนุหมนุเวียนเพ่ือการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่มยีอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ณ สิน้ปี 2560 เป็นจ านวน 250 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 
2559 เน่ืองจากบริษัทฯ มีการเพ่ิมทนุในเดือนสิงหาคม 2560 และมีเงินสดท่ีได้รับจ านวนทัง้สิน้ 600 
ล้านบาท ซึง่บริษัทฯ ได้น าไปลงทนุในเคร่ืองจกัรส าหรับการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-
layer เพ่ิมเติม ตลอดจนการจ่ายช าระเจ้าหนีก้ารค้า 

ลูกหนีก้ารค้า 

 ในปี 2560 บริษัทฯ มีลกูค้าการค้าลดลงเลก็น้อยจากปี 2559 จ านวน 7 ล้านบาท และมรีะยะเวลาใน
การได้รับช าระเงิน 62 วนั ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีระยะเวลาการได้รับช าระเงินท่ี 76 วนั เน่ืองจากฝ่าย
การขายและการตลาดพยายามติดตามการช าระหนีข้องลกูค้าในตา่งประเทศให้เร็วขึน้ 

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน  

 ณ สิน้ปี 2560 บริษัทฯ จงึมียอดคงเหลือของภาษีมลูคา่เพ่ิมรอเรียกคืนเป็นจ านวน 30 ล้านบาท ซึง่
ปัจจบุนั กรมสรรพากรอยู่ในระหวา่งการตรวจสอบและพิจารณาจ่ายคืน 

 สินค้าคงเหลือ  

 สว่นใหญ่ได้แกส่ินค้าส าเร็จรูปและวตัถดุิบ เน่ืองจากยอดขายท่ีเพ่ิมขึน้ บริษัทฯ จ าเป็นต้องสต๊อค
วตัถดุิบไว้ เพ่ือเตรียมการผลิตส าหรับค าสัง่ซือ้ท่ีจะต้องสง่มอบสินค้าให้กบัลกูค้าในต้นปีถดัไป และ 
ซึง่สดัสว่นของสินค้าคงเหลือประกอบด้วย สินค้าส าเร็จรูป. วตัถดุิบ+วสัดโุรงงาน และ สินค้าระหวา่ง
ผลิต โดยมีจ านวนเป็นอตัราสว่นร้อยละ 32, 40 และ 28 ของปริมาณสินค้าคงเหลือทัง้หมดตามล าดบั 
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นอกจากนีย้งัมีมีคา่เผ่ือราคาสินค้าลดลงเพ่ิมขึน้จากปี 2559 จ านวน 11 ล้านบาท ซึง่คา่เผ่ือราคา
สินค้าลดลงนีจ้ะเป็นคา่เผ่ือฯ ของสินค้าส าเร็จรูป เน่ืองจากมีโอกาสที่ราคาขายของสินค้าส าเร็จรูปจะ
ลดลงจากการแข่งขนัด้านราคาในตลาด 

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  

 ในปี 2560 บริษัทฯ มีการซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการผลิต เพียงเลก็น้อย เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2559 
ภาระผูกพันในอนาคต  
จากการที่บริษัทฯ ถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน ท าให้
บริษัทฯ มีภาระผกูพนักบัผลประโยชน์พนกังาน โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และปี 2559 บริษัท
ฯ มีภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังานเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 16.75 ล้านบาท และ 
15.361 ล้านบาท ตามล าดบั 

  
 

3.2 หนีส้ิน 

 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวมทัง้สิน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 อยู่เป็นจ านวน 784 ล้านบาท และ 1,238 ล้าน
บาทตามล าดบั โดยหนีส้ินรวมท่ีลดลงนีเ้กิดจากการจ่ายช าระหนีข้องเจ้าหนีก้ารค้า การช าระหนีเ้งินกู้ ยืมระยะยางจาก
สถาบนัการเงิน และหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีลดลงจากการที่บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั แปลงสภาพหุ้นกู้ฯ ท่ีถืออยู่เป็น
หุ้นสามญั 

 

3.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เป็นจ านวน 1,568 ล้านบาท และ 958 ล้านบาท 
ตามล าดบั ซึง่เป็นการเพ่ิมขึน้จาก 

- การแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั จ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมขึน้ 
47,761,138 หุ้น และมีสว่นเกินมลูคา่หุ้น จ านวน   221 ล้านบาท 

- การเพ่ิมทนุเรือนหุ้น จ านวน 123,579,121 หุ้น ณ ราคา 4.86 บาท และมีสว่นเกินมลูคา่หุ้น จ านวน 477 
ล้านบาท 

- ลดลงจากผลขาดทนุสทุธิเป็นจ านวน 240 ล้านบาท จากการพิจารณาโครงสร้างเงินทนุของบริษัทฯ จะ
พบวา่บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ 0.5 เท่า ซึง่ลดลงจากในอดีตท่ีผ่านมา เน่ืองจากบริษัทฯ การเพ่ิมทนุ
และการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพโดยบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัทฯ  
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ประวัตคิณะกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560 
 

 
 
 
 

ดร.วิพรรธ์ เริง
พทิยา 

Mr. Vincent Huang 

ดร.อดุล อมตวิวัฒ
น์ 

Mr. Fred Shiau 

Mr. Lin Pi Chi 

Mr. Chen Jun Kun 

อายุ (ปี) 80 72 80 67 70 56 

สัญชาต ิ ไทย ไต้หวัน ไทย ไต้หวัน ไต้หวัน ไต้หวัน 

ต าแหน่ง
ปัจจุบัน 

ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

วุฒกิารศึกษา 

ปริญญาเอก ด้าน
วศิวกรรม Imperial 
College of Science 
and Technology 

University of London  
U.K 

ปริญญาตรี ด้าน
วรรณกรรมอังกฤษ 

National Cheng 
Kung 

University;  
Taiwan 

ปริญญาเอก ด้าน
วศิวกรรมเคมี 

Imperial College 
of Science and 

Technology 
University of 
London  U.K 

ปริญญาตรี ด้าน
Nuclear 

Engineering 
National Tsing-Hua 

University; 
Taiwan 

มัธยมศึกษา 
National Tao-Yuan 

Agricultural & 
Industrial 

Vocational High 
School 

ปริญญาตรี ด้าน
วศิวกรรมเคร่ืองกล 
National Central 

University; Taiwan 

จ านวนปีที่เป็น
กรรมการ (ปี) 

29 29 20 29 20 5.5 

การถือหุ้น
สามัญในบริษัท 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 500 หุ้น 

การถือหุ้นกู้
แปลงสภาพ
ของบริษัท 
(หน่วย) 

420,000 ไม่มี 5,559 ไม่มี ไม่มี 5,000 

ค่าตอบแทน
กรรมการปี 
2560 (บาท) 

1,200,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 
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ประวัตผู้ิบริหาร 
 

 

ช่ือ-สกลุ/ 
ต าแหน่ง 

 

 

อายุ 
(ปี) 

 

 

คณุวฒุิทาง 
การศกึษา 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหวา่ง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือบริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

นางลกัษณา 
ส าราญทิวาวลัย์ 

57 ปริญญาโท สาขาบญัชี  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

30 หุ้น  2535 – 
ปัจจบุนั 

ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 
และการเงิน 

บมจ. ดราโก้ พีซีบี 

นายชาตชิาย  

สร้อยระย้า 

56 ปริญญาโท  
สาขาการบริหารและพฒันา
ทรัพยากรมนษุย์  
สถาบนับณัฑิต 
พฒันบริหารศาสตร์ 

30 หุ้น  2541 – 
ปัจจบุนั 

 

 

 

ผู้จดัการอาวโุสฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและ

ธุรการ 

 

บมจ. ดราโก้ พีซีบี 

 

 

 

นางจิตตมิา
เนยทอง 

49 ปริญญาโท สาขาการตลาด 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑติ 

30 หุ้น  2547 – 
ปัจจบุนั 

ผู้จดัการอาวโุส 
ฝ่ายการตลาด 

บมจ. ดราโก้ พีซีบี 

2541 – 
2547 

เจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายการตลาดอาวโุส 

บมจ. ดราโก้ พีซีบี 

นางฮวง เหม่ย 
หยนุ 

49 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สาขาวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์  

Tamsui Oxford College – 
Taiwan  

240 หุ้น เป็นคูส่มรส
ของนายเฉินจงุ
คนุ 

2547 – 
ปัจจบุนั 

ผู้จดัการอาวโุส 
ฝ่ายจดัซือ้ 

บมจ. ดราโก้ พีซีบี 

2544 – 
2547 

ผู้ช่วยผู้จดัการ 
ฝ่ายจดัซือ้ 

ACP Electronics  
Co., Ltd. 

นายอนชุิต 
พิชญธาดา 

49 ปริญญาโท  
สาขาวิศวกรรม  
วทิยาลยัเทคโนโลย่ี 
พระจอมเกล้า  
วทิยาเขตพระนครเหนือ 

30 หุ้น  2555 - 
ปัจจบุนั 

ผู้จดัการโรงงาน บมจ. ดราโก้ พีซีบี 

2551 – 

2555 

ผู้จดัการฝ่ายเทคนิค
และคณุภาพ 

บมจ. ดราโก้ พีซีบี 

 

2548 – 
2551 

ผู้จดัการ 
ฝ่ายวิศวกรรม 

บมจ. ดราโก้ พีซีบี 

2547 – 
2548 

ผู้จดัการ 
ฝ่ายผลิตภณัฑ์ 

บริษัท มิลเลเน่ียม 

อินเทค จ ากดั 

2536 – 
2545 

วศิวกรอาวโุส บริษัท เอลเลค 
แอนด์ เอลเทค 

จ ากดั 

นายประมวล 

ถือซื่อ 

  

50 ปริญญาตรี  
สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัราชภฏั 
วไลอลงกรณ์ 

ไม่มี  2553 – 

ปัจจบุนั 

ผู้จดัการอาวโุสฝ่าย
วางแผนการผลิต 

บมจ. ดราโก้ พีซีบี 

 

2548 – 
2553 

ผู้ช่วยผู้จดัการ 
ฝ่ายผลิต 

บมจ. ดราโก้ พีซีบี 
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ช่ือ-สกลุ/ 
ต าแหน่ง 

 

 

อายุ 
(ปี) 

 

 

คณุวฒุิทาง 
การศกึษา 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหวา่ง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือบริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

นางกานดา 

โอภาศรี 

50 ปริญญาตรี สาขาส่งเสริม
และนิเทศน์ศาสตร์เกษตร 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

30 หุ้น  2553 – 

ปัจจบุนั 

ผู้จดัการอาวโุส 
ฝ่ายผลิต 

บมจ. ดราโก้ พีซีบี 

 

2548 – 
2553 

ผู้ช่วยผู้จดัการ 
วางแผนการผลิต 

บมจ. ดราโก้ พีซีบี 

นายแดเนียล 
เฉิน 

37 ปริญญาโท สาขา
บริหารธุรกิจ 

30 หุ้น  2557- 
ปัจจบุนั 

ผู้จดัการฝ่ายควบคมุ
คณุภาพ 

บมจ. ดราโก้ พีซีบี 

 

  มหาวทิยาลยัเอเช่ียน   2548-
2555 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการขาย
และการตลาด 

บมจ. ดราโก้ พีซีบี 

 

 




