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สารจากคณะกรรมการ
ในปี 2560 ราคาทองแดงในตลาดโลกยังคงมีการปรับราคาเพิม่ สูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2559 และมีแนวโน้ มที่จะปรับ
ขึ ้นราคาต่อไป โดยทีป่ ริ มาณการใช้ ทองแดงเพิม่ สูงขึ ้นและมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มปริ มาณการผลิตของอุตสาหกรรม
การผลิตรถยนต์ประเภทที่ใช้ แบตเตอรี่ ไฟฟ้ า ซึง่ เป็ นแนวโน้ มของอุตสหากรรมการผลิตรถยนต์ในอนาคต เพื่อลดการใช้
น ้ามันเชื ้อเพลิงและลดการปล่อยมลพิษทางอากาศอันจะนาไปสูส่ ภาวะโลกร้ อน
และความแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศโลกที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ซึง่ มนุษย์เริ่ มตระหนักเห็นความสาคัญของการลดมลพิษต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มลพิษทางอากาศทีจ่ ะมีผลต่อมนุษย์มากที่สดุ อย่างไรก็ตาม การปรับขึ ้นราคาทองแดง ซึง่ เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิต
แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ าทุกประเภท ย่อมส่งผลกระทบต่อต้ นทุนการผลิตของบริ ษัทผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ าทัวโลกอย่าง
หลีกเลีย่ งมิได้
ผลประกอบการของบริษัทในรอบปี 2560 ที่ผา่ นมา ตา่ กว่าเป้าหมายที่ได้ ตงไว้
ั ้ โดยบริษัทมียอดขายรวม 2,154 ล้ านบาท
เพิ่มสูงขึ ้นกว่าปี 2559 อยูร่ ้ อยละ 20 ซึง่ หากพิจารณารายละเอียดของรายได้ จากการขาย จะพบว่ามีรายได้ จากขายแผ่น
พิมพ์วงจรไฟฟ้ าที่ผลิต เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 30 แต่รายได้ จากการซื ้อมาขายไป ลดลงร้ อยละ 63 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขาย
ในปี 2559 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ บริ ษัทฯ จะมีรายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้น แต่เนื่องจากการแข่งขันด้ านในตลาดแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้ าแบบ Single-sided ที่รุนแรง ปริ มาณความต้ องการลดลงและราคาทองแดงทีเ่ ป็ นวัตถุดิบในการผลิตปรับตัว
สูงขึ ้น ทาให้ อตั รากาไรขันต้
้ นของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ ลดลงอย่างมาก สาหรับแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ าประเภท Multi-layer
ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริ ษัท มียอดขายเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 35 ซึง่ ปริ มาณการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ าประเภทนี ้ยังมีไม่
มากเพียงพอกับการผลิตให้ ถงึ จุดคุ้มทุน เนื่องจากบริ ษัทฯ อยูใ่ นระหว่างการพัฒนาลูกค้ า โดยจะใช้ ระยะเวลาในการ
ได้ รับคาสัง่ ซื ้อจากลูกค้ าไม่ตา่ กว่า 1 ปี ค่าใช้ จา่ ยคงที่ตา่ งๆ ทีเ่ กิดจากการผลิตที่ไม่เต็มกาลังการผลิต เช่น ค่าเสือ่ มราคา
ค่าแรงพนักงาน ค่าโสหุ้ยการผลิตต่างๆ เป็ นสาเหตุหนึง่ ที่ทาให้ เกิดผลขาดทุน 240 ล้ านบาท บริษัทฯ คาดว่าการลงทุน
ในผลิตภัณฑ์ใหม่นี ้ จะเป็ นอนาคตอันสดใสของบริษัท และสามารถสร้ างผลกาไรให้ กบั บริ ษัทฯ ได้ ในอนาคต
ปี 25560 ที่ผา่ นมา ได้ เกิดการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่สาหรับบริ ษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน) คือ
 การลาออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยสมัครใจ ซึง่ มีผลเมื่อ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2560
 การเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ชินพูน อินดัสเตรี ยล จากัด แห่งประเทศไต้ หวัน ซึง่ การเข้ าถือหุ้นของบริ ษัท
ฯ มากกว่าร้ อยละ 99.5 ซึง่ เกิดจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture) ของบริ ษัทฯ
เป็ นหุ้นสามัญจานวน 47,761,138 หุ้นในเดือนกรกฎาคม 2560 และการซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน
123,579,120 หุ้นในเดือนสิงหาคม 2560
บริ ษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จากัด เป็ นบริ ษัทผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ าที่ใหญ่เป็ นอันดับ 8 ของประเทศไต้ หวัน และเป็ น
อันดับ 20 ของโลก นอกจากนี ้ บริ ษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จากัด ยังเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไต้ หวันซึง่ อยูภ่ ายใต้ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ของประเทศไต้ หวัน จึงมัน่ ใจได้ วา่
การเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ชินพูน อินดัสเตรี ยล จากัด จะส่งผลดีตอ่ การบริ หารงานโดยรวมของบริษัทฯ มีการ
นาเทคโนโลยี่การผลิตขันสู
้ งเข้ ามาปรับปรุงการผลิตในปั จจุบนั มีการถ่ายทอดเทคนิคการผลิตต่างๆ มีการถ่ายทอด
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ระบบการทางานโดยใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ (Office Automation) ตลอดจนการโอนย้ ายคาสัง่ ซื ้อของตนเองจากประเทศ
ไต้ หวันและประเทศจีนมายังประเทศไทย ซึง่ จะเป็ นผลดีโดยรวมต่อบริ ษัทฯ ทาให้ บริ ษัทมีศกั ยภาพการแข็งขันและ
นาไปสูก่ ารเจริ ญเติบโตต่อไปในอนาคต
ในนามของคณะกรรมการบริ ษัท ข้ าพเจ้ าขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้ า พันธมิตรคูค่ ้ าทุกท่าน ชุมชนในตาบลบางกะดี
จังหวัดปทุมธานี รวมถึงสถาบันการเงินที่ให้ การสนับสนุนบริ ษัทด้ วยดีเสมอมา และขอขอบคุณพนักงานและผู้บริ หาร
ของบริ ษัททุกท่าน ที่ได้ ร่วมแรงร่วมใจปฏิบตั ิงานจนสามารถก้ าวผ่านวิกฤตที่เกิดขึ ้นกับบริษัทในปี ที่ผา่ นมาอย่างเต็มที่
คณะกรรมการขอให้ ทกุ ท่านเชื่อมัน่ ว่า บริ ษัทจะยังคงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาองค์กรให้ มคี วามเจริ ญก้ าวหน้ าอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายที่ได้ ร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้ บริ ษัทสามารถดาเนินธุรกิจ
สร้ างผลกาไรและเติบโตอย่างมัน่ คงในอนาคต

ดร. วิพรรธ์ เริ งพิทยา
ประธานกรรมการ
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วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
Q Quality (คุณภาพ)
การผลิตสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ ตรงตามความต้ องการของลูกค้ า

C Cost

(ต้ นทุน)
ควบคุมต้ นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับตลาดได้

D Delivery

(การจัดส่ง)
การจัดส่งที่ตรงตามเวลาที่ลกู ค้ าต้ องการ

T Team work

(การทางานร่ วมกันแบบมีเอกภาพ)
การร่ วมมือร่ วมใจกันทางานและแก้ ไขปั ญหา

S2 Service

(การให้ บริ การ)
การให้ บริ การกับลูกค้ าอย่างรวดเร็ ว และประทับใจ

Safety

(ความปลอดภัย)
สภาพการทางานที่มีความปลอดภัย

E3 Efficiency (ประสิทธิภาพ)
การผลิตสินค้ าอย่างมีประสิทธิภาพ

Environment

(สิ่งแวดล้ อม)

การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม ในทุกๆ ด้ าน

Execution (การลงมือปฏิบตั ิจริง)
การปฏิบตั ิงานจริ งเพื่อให้ สมั ฤทธิ์ผล
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วิสัยทัศน์ :
การเป็ นผู้ผลิตแผ่ นพิมพ์ วงจรไฟฟ้าที่ด่ ที ่ สี ุด และสามารถแข่ งขันในตลาดโลก

พันธกิจ :
- มุง่ มัน่ พัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับความต้ องการของตลาดในอนาคต
- ยึดมัน่ ในความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ า ทังในด้
้ านคุณภาพ ราคา การจัดส่งและบริ การ
- มุง่ สร้ างกาไรสูงสุดให้ กบั ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทุกด้ าน
- พัฒนาและยกระดับความสามารถของพนักงานให้ เป็ นแรงงานฝี มือที่มีคณ
ุ ภาพ

กลยุทธ์ ในการดาเนินงานของบริษัท
-

-

พัฒนาการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าให้ มีคณ
ุ ภาพ ในต้ นทุนการผลิตที่น้อยที่สดุ และเป็ น
นโยบายที่พนักงานทุกคนต้ องนาไปปฏิบตั เิ พื่อให้ เกิดผล
ขยายตลาดสาหรับแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Double-sided Plate Through Hole และ
Multi-layer เพื่อสามารถผลิตให้ เต็มกาลังการผลิตที่มีอยู่ในปั จจุบนั
มุง่ เน้ นการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าที่มีมลู ค่าเพิ่ม โดยเฉพาะแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าที่ใช้ ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์
มุง่ เน้ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ มีคณ
ุ ภาพ เพื่อเพิ่มยอดขายและกาไรให้ กบั บริษัทฯ
ขยายฐานลูกค้ าไปยังประเทศสหรัฐอเมริ กา และยุโรป โดยร่วมมือกับฝ่ ายการตลาดของ
บริษัทแม่
กระจายฐานลูกค้ าของบริ ษัทฯ ออกไปในหลายๆ อุตสาหกรรม เพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่
เทคโนโลยี่การผลิตของบริ ษัทลูกค้ าเปลี่ยนแปลงไป หรื อการหดตัวของความต้ องการใน
ผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึง่
บริการหลังการขายต้ องรวดเร็วทันใจ และสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าที่
เปลี่ยนแปลงไปได้ อย่างทันท่วงที
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การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สาคัญ
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการที่สาคัญในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริ หารงาน ตังแต่
้ การ
ก่อตังกิ
้ จการเป็ นต้ นมามีดงั นี ้
มกราคม 2532

จดทะเบียนจัดตังเป็
้ นบริ ษัทจากัด

พฤษภาคม 2532 - ดาเนินการก่อสร้ างอาคารโรงงาน ที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี และ
กุมภาพันธ์ 2533 ดาเนินการติดตังเครื
้ ่ องจักร
สิงหาคม 2533

เริ่ มดาเนินการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Single-sided PCB และ Doublesided PCB ชนิด non-plate through hole โดยเน้ นการผลิตประเภทแรกประมาณ
90% ของกาลังการผลิตทังหมด
้
(การดาเนินการผลิตในระยะแรกใช้ แรงงานคนเป็ น
หลัก)

มิถนุ ายน 2536

จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด

พฤศจิกายน 2537

เริ่ มทาการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทฯในตลาดหลักทรัพย์ฯ

พฤศจิกายน 2545

ได้ รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO/TS 16949 สาหรับการผลิตชิ ้นส่วนอุปกรณ์
รถยนต์

ตุลาคม 2547

ได้ รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO14001 (ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้ อม)

มิถนุ ายน 2551

ที่ ป ระชุ มวิ ส ามัญ ผู้ถื อหุ้ น ครั ง้ ที่ 1/2551 มี มติ อนุ มัติ ก ารแตกหุ้น หรื อ เปลี่ ย นแปลง
จานวนหุ้นและมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ ของกิจการจากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็ นหุ้นละ
1.00 บาท

ตุลาคม 2554

เกิดอุทกภัยขึน้ ในประเทศไทย ทาให้ เกิดน ้าท่วมในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ซึ่งเป็ น
ที่ตงของกิ
ั้
จการ โดยกิจการต้ องหยุดการผลิตตังแต่
้ วนั ที่ 21 ตุลาคม 2554 เป็ นต้ นมา

กุมภาพันธ์ 2555

เพิ่มทุนจานวน 55.830 ล้ านหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้ แก่บริ ษัท
ชินพูน อินดัสเตรี ยล จากัด ในราคาหุ้นละ 5 บาท กิจการได้ รับเงินเป็ นจานวนทัง้ สิน้
279.15 ล้ านบาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในระหว่างการฟื ้นฟูกิจการจากน ้าท่วม
และใช้ เป็ นเงินลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่

มิถนุ ายน 2555

กิจการเริ่ มกลับมาดาเนินการผลิต หลังจากที่ใช้ เวลาในการฟื ้นฟู โรงงาน 6 เดือน จน
สามารถเปิ ดดาเนินงานได้ เป็ นปกติ

กรกฎาคม 2557

ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นครั ง้ ที่ 1/2557 มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพ
(Convertible Debenture) อายุห้ ุนกู้ 5 ปี จ านวนทัง้ สิ น้ 6,000,000 หุ้น มูล ค่าหุ้น ละ
100 บาท เป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 600,000,000 บาท ให้ กับผู้ถือหุ้นของกิจการ (Right
Offering) เพื่อใช้ สาหรับการขยายการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer

มกราคม 2558

บริ ษัท ชินพูน อินดัสเตรี ยล จากัด แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ จานวน
31,328,241 หุ้น ท าให้ บริ ษัท ชิ นพูน อินดัส เตรี ย ล จ ากัด ถื อหุ้น ในกิ จ การ ร้ อยละ
52.59

มีนาคม 2558 พฤษภาคม 2558

ทาการติดตังเครื
้ ่ องจักรสาหรับการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer PCB
ซึง่ ได้ รับเงินลงทุนจากการจาหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ จานวน 600 ล้ านบาท

กุมภาพันธ์ 2559

เริ่ มทาการผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer PCB

สิงหาคม 2559 กันยายน 2559

บริ ษัท ชินพูน อินดัสเตรี ยล จากัด ได้ ซื ้อหุ้นของกิจการจากกลุม่ เริ งพิทยา และได้ ทาการ
เสนอซื ้อหุ้นทัง้ หมดของกิจการ ช่วงระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม ถึง 22 กันยายน 2559
เมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาการรับซื ้อ บริ ษัท ชินพูน อินดัสเตรี ยล จากัด ถือหุ้นในกิจการทังสิ
้ ้น
220,894,510 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 89.37 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ วของกิจการ

ธันวาคม 2559

บริ ษัท ชินพูน อินดัสเตรี ยล จากัด ถือหุ้นในกิจการทังสิ
้ ้น 236,103,610 หุ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ 95.53 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ วของกิจการ

19 ธันวาคม 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครั ง้ ที่ 6/2559 มีมติเสนอให้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
พิ จ ารณาเพิ ก ถอนบริ ษัท ฯ ออกจากการเป็ นบริ ษัท หลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยสมัครใจ

21 มิถนุ ายน 2560 บริ ษัทฯ สิ ้นสุดสภาพการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
30 มิถนุ ายน 2560 บริ ษัท ชินพูน อินดัสเตรี ยล จากัด แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ จานวน
47,761,138 หุ้น ทาให้ บริ ษัท ชินพูน อินดัสเตรี ยล จากัด ถือหุ้นในกิจการคิดเป็ น ร้ อย
ละ 96.25
3 สิงหาคม 2560

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 2/2560 (เรี ยกครั ง้ ที่ 2) มีมติเพิ่มทุนจานวน 123.579
ล้ านหุ้น ให้ ผ้ ูถือหุ้นทัว่ ไป ในราคาหุ้นละ 4.86 บาท กิจการได้ รับเงินเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น
600 ล้ า นบาท เพื่ อ ใช้ เ ป็ นเงิ น ลงทุ น เครื่ อ งจัก รเพิ่ ม เติ ม ส าหรั บ การผลิ ต แผ่ น พิ ม พ์
วงจรไฟฟ้าแบบ Multi-layer และเป็ นเงินทุนหมุนเวียน

ปั จจุบนั กิจการดาเนินการผลิตและจาหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า (Printed Circuit Board หรื อ PCB) ประเภท
Single-sided PCB และ Double-sided PCB ทังชนิ
้ ด Silver Through Hole, Non Plate Through Hole, Copper
Paste Through Hole, Plate Through Hole และ Multi-layer PCB (โดยสามารถผลิตได้ สงู สุด 6 ชัน)
้ ทังนี
้ ้ แผ่น
พิมพ์วงจรไฟฟ้าที่ผลิตนันจะผลิ
้
ตตามลายวงจรไฟฟ้าของลูกค้ าแต่ละราย ซึง่ จะมีลกั ษณะที่แตกต่างกันตามแต่ที่
ลูกค้ าจะออกแบบ

โครงสร้ างการถือหุ้น
รายละเอียดเกี่ยวกับกลุม่ ผู้ถือหุ้นตังแต่
้ ร้อยละ 10 ขึ ้นไป ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทังหมด
้
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี ้
ชื่อผู้ถอื หุ้น/กลุ่มผู้ถอื หุ้น
1. กลุม่ บริ ษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จากัด

จานวนหุ้นที่ถอื คิดเป็ นร้ อยละของ
จานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด

สัญชาติ

จานวนหุ้น

ไต้ หวัน

416,761,385

99.58

416,761,385

99.58

รวม
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
กิจการประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายแผ่นพิมพ์ วงจรไฟฟ้าหรื อแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit
Board หรื อ PCB) ซึ่ ง เป็ นวงจรไฟฟ้ าย่ อ ส่ ว นอยู่ บ นแผ่ น ฉนวนเคลื อ บทองแดง (Copper Clad Laminate)
ขนาดเล็ ก ท าหน้ า ที่ เ ป็ นฐานส าหรั บ ยึ ด ชิ น้ ส่ ว นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต่ า งๆ เข้ า ด้ ว ยกั น เพื่ อ เชื่ อ มโยงวงจรไฟฟ้ า
ระหว่างส่วนประกอบต่างๆ และเป็ นส่วนประกอบขัน้ พื น้ ฐานที่ สาคัญในผลิตภัณฑ์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าและสินค้ า
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ต่างๆ เครื่ อ งเสี ย งติดรถยนต์ มอเตอร์ เครื่ องมือสื่ อสารโทรคมนาคมเกื อบทุ ก ชนิ ด และแผง
หน้ าปั ทม์ควบคุมของรถยนต์ ปั จจุบันกิ จการเป็ นผู้ผลิตแผ่นพิ มพ์ วงจรไฟฟ้าประเภท Single-sided, Doublesided Silver/Copper paste Through Hole รายใหญ่ของประเทศไทย
ในส่วนของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ Double-sided Plate Through Hole และ แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ Multilayer กิจการเพิ่งเริ่ มดาเนินการผลิตหลังจากการฟื น้ ฟูกิจการ จากการประสบภาวะน ้าท่วมในปี 2554 ซึง่ เป็ นแผ่น
พิ มพ์ วงจรไฟฟ้าประเภทที่ ใช้ ใ นเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิ กส์ ที่ มีความสลับ ซับซ้ อน ตลอดจนเป็ นแผ่น พิ มพ์
วงจรไฟฟ้าที่ใช้ ในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ โดยกิจการเล็งเห็นปริ มาณความต้ องการแผ่นพิมพ์วงจร ไฟฟ้า
ประเภทนีเ้ พิ่มสูงขึน้ ทุกปี ทัง้ นี ้กิจการได้ เริ่ มดาเนินการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า แบบ Multi-layer PCB โดยทา
การผลิตเป็ นสินค้ าตัวอย่างตังแต่
้ ต้นปี 2559 และเริ่ มผลิตเพื่อจาหน่ายในเดือนมิถนุ ายน 2559 เป็ นต้ นมา
นอกจากนี ้ เพื่อให้ กิจการมีความสามารถในการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ครบทุกผลิตภัณฑ์ของแผ่น
พิมพ์วงจรไฟฟ้า กิจการ ยังคงดาเนินธุรกิจซื ้อมาขายไปสาหรับแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ที่กิจการยังไม่
สามารถผลิตได้ ได้ แก่แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Aluminum PCB โดยจาหน่ายให้ กบั ลูกค้ าในต่างประเทศ โดย
กิจการจะสัง่ ซื ้อแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภทนี ้จากบริ ษัท ชินพูน อินดัสเตรี ยล จากัด เนื่องจากแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าประเภทนี ้มีผ้ ผู ลิตในตลาดน้ อยราย ต้ องใช้ เทคโนโลยีการผลิตที่สลับซับซ้ อนและยุ่งยาก

ลักษณะผลิตภัณฑ์
กิจการดาเนินการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า 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 ซึง่ แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าทัง้ 5 ประเภทมีลกั ษณะ
แตกต่างกัน ดังนี ้
1.

Single-sided PCB เป็ นแผ่นพิมพ์วงจรที่มีแผ่นทองแดงเคลือบเพียงด้ านเดียว มีขนตอนการ
ั้
ผลิตที่ไม่ซบั ซ้ อนนามาใช้ เป็ นส่วนประกอบของเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทวั่ ๆไป เช่น Sub
board ในโทรทัศน์ จอคอมพิวเตอร์ รี โมทคอนโทรล และ Inverter เป็ นต้ น

2.

Double-sided PCB ชนิด Non Plate Through Hole เป็ นแผ่นพิมพ์วงจรที่มีวงจรไฟฟ้าสองด้ าน
แต่ไม่มีตวั นากระแสไฟฟ้า ซึง่ แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภทนี ้จะนามาใช้ กบั ชิ ้นส่วนอุปกรณ์เครื่ องใช้
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บางประเภท เช่น มอเตอร์ สาหรับเครื่ องปรับอากาศ มอเตอร์ สาหรับตู้เย็น
แผงวงจรสาหรับหลอดไฟประเภท LED เป็ นต้ น

3.

Double-sided PCB ชนิด Silver Paste Through Hole/Copper Paste Through Hole เป็ น
แผ่ น พิ มพ์ วงจรที่ มีวงจรไฟฟ้ าสองด้ านและมีรู ที่พิ มพ์ ด้วยหมึก ที่ เป็ นตัวน ากระแสไฟฟ้าคื อเงิ น
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(Silver paste) หรื อทองแดง (Copper paste) ท าให้ รู เป็ นตั ว น ากระแสไฟฟ้ า ซึ่ ง แผ่ น พิ ม พ์
วงจรไฟฟ้าประเภทนีจ้ ะนามาใช้ กับเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ กส์บางประเภทที่มีเทคโนโลยี่
ซับซ้ อนกว่า เช่น โทรทัศน์ LCD, LED, คีย์บอร์ ดคอมพิวเตอร์ , DVD, แผงหน้ าปั ดรถยนต์, ตู้ชมุ สาย
โทรศัพ ท์ ข นาดเล็ ก , เครื่ องเสี ย งติ ดรถยนต์ , Power supply ที่ ใ ช้ กับ เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ าต่ างๆ และ
เครื่ องมือสื่อสาร โทรศัพท์บ้านแบบไร้ สาย:ซึ่งจาเป็ นต้ องมีความเที่ยงตรงและคุณภาพดีกว่าแผ่น
พิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบที่ 1และ 2
4.

Double-sided PCB ชนิ ด Plate-through-hole เป็ นแผ่นพิมพ์ วงจรที่มีวงจรไฟฟ้าสองด้ าน
และมีตวั นากระแสไฟฟ้าคือทองแดง โดยวิธีการ plate ด้ วยกระแสไฟฟ้าและสารเคมี ซึง่ นามาใช้ กบั
ชิ น้ ส่วนอุป กรณ์ เครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ า และอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ที่ มีความสลับ ซับ ซ้ อนของลายวงจร และมี
อุปกรณ์ชิ ้นส่วนประกอบที่มีความหนาแน่นมาก เช่น ระบบนาทางรถยนต์ แผงควบคุมระบบไฟฟ้า
ในรถยนต์ เครื่ องเสียงติดรถยนต์ เป็ นต้ น

5.

Multi-layer PCB เป็ นแผ่น พิ มพ์ วงจรไฟฟ้ าที่ มีวงจรไฟฟ้าสองด้ าน นามาประกบซ้ อนกัน
หลายชัน้ และมีรู ที่ มีตัวน ากระแสไฟฟ้าเชื่ อมต่อวงจร โดยวิ ธี การ plate ด้ วยกระแสไฟฟ้าและ
สารเคมี เพื่อเชื่อมระหว่างแผ่นพิมพ์ชนใน
ั ้ (inner layer) และชันนอก
้
(outer layer) ซึง่ นามาใช้ กับ
เครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ าอิเลคโทรนิ คส์ ที่ มีความสลับ ซับซ้ อน ตลอดจนเป็ นแผ่ นพิ มพ์ วงจรไฟฟ้ าที่ ใ ช้ ใ น
อุตสาหกรรมชิน้ ส่วนอุปกรณ์ รถยนต์ อุปกรณ์ โทรคมนาคมต่างๆ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เครื่ องมือ
ทางการแพทย์ แ ละเครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ าที่ ใ ช้ เทคโนโลยี สูง เพื่ อเพิ่ มประสิ ท ธิ ภาพของเครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ า
ประเภทนันๆ
้

นอกจากนี ้ การแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ยงั สามารถแบ่งได้ ตามเทคโนโลยี่การผลิตซึง่ สามารถแบ่งได้
ลักษณะ คือ
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1. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ วิธีพิมพ์ลายวงจรโดยใช้ เทคโนโลยี่ผ้าพิมพ์ลายวงจร คือมีการถ่ายแบบลายวงจรไฟฟ้าลง
บนผ้ าสกรี น แล้ วนาผ้ าสกรี นไปขึงเป็ นบล็อค และนาไปเป็ นแบบพิมพ์ลายวงจรโดยการใช้ เครื่ องพิมพ์ โดย
การเทหมึกลงบนบล็อคที่ขงึ ด้ วยผ้ าสกรี นที่มีลายวงจร และมียางปาดหมึกเพื่อให้ หมึกซึมลงบนแผ่นเคลือบ
ทองแดง นาไปผ่านตู้อบเพื่อให้ หมึกแข็งตัว แล้ วจึงนาไปผ่านสารเคมีเพื่อกัดหมึกที่ไม่ต้อ งการ ออก
หลังจากนัน้ ก็จะนาไปพิมพ์หมึกสีเขียวและหมึกสีขาวต่อไป ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยเทคโนโลยี่นี ้ ได้ แก่ แผ่น
พิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ Single-sided, Double-sided Non Through Hole, Double-sided Silver
paste/Copper paste Through Hole ราคาขายของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าจะถูกกว่าแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าที่
ใช้ เทคโนโลยี่การผลิตแบบที่ 2
2. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ วิธีพิมพ์ลายวงจรโดยใช้ การถ่ายลายวงจรด้ วยฟิ ล์ม หรื อที่เรี ยกว่า Dry Film โดยผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตด้ วยเทคโนโนลี่นี ้จะใช้ ในกรณีที่เส้ นลายวงจรมีขนาดเล็กมาก ความสามารถของการพิมพ์ด้วยเทคโนล
ยี่แบบแรกไม่สามารถทาได้ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ เทคโนโลยี่การผลิตแบบนี ้ ได้ แก่ แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ
Double-sided Plate Through Hole และ Multi-layer แต่ก็อาจจะมีแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ Singlesided ที่ต้องใช้ เทคโนลยี่ในการผลิตถ้ าเส้ นลายวงจรของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้านันๆ
้ มีขนาดเล็กมาก
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ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริ ษัทผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าด้ วยเทคโนโลยี่แบบผ้ าสกรี น เป็ นส่วนใหญ่ โดยมี
สัดส่วนการผลิตประมาณร้ อยละ 65 ของปริ มาณการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าทังหมด
้
แต่ในด้ านของ
รายได้ จากการขายผลิตสินค้ าที่ผลิตเอง กิจการมีรายได้ จากการขายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าที่ผลิตด้ วยเทค
โนโลยี่แบบที่ 2 ประมาณร้ อยละ 57 ซึง่ ราคาขายของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าด้ วยเทคโนโลยี่ Dry film จะมี
ราคาขายต่อตารางเมตรสูงกว่าแบบแรก

โครงสร้ างรายได้ ของกิจการ
ปั จจุบนั กิจการดาเนินธุรกิจซื ้อมา-ขายไป เนื่องจากกิจการ ต้ องการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ ครบทุก
ประเภทแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าที่ลกู ค้ าใช้ อยู่ เพื่อให้ ลกู ค้ ารู้ สกึ มัน่ ใจว่าสามารถสัง่ ซื ้อแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าได้ จากผู้ผลิต
แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเจ้ าประจา ที่เชื่อมัน่ ในด้ านบริ การหลังการขาย ซึง่ คาสัง่ ซื ้อที่เป็ นคาสัง่ ซื ้อของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า
ชนิดที่กิจการ ยังไม่สามารถผลิตได้ กิจการส่งต่อให้ บริ ษัทผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Aluminum PCB ใน
ประเทศไต้ หวันผลิตให้
ในส่วนของรายได้ จากการขายสินค้ าที่ผลิตเอง ปั จจุบนั แบ่งเป็ น 3 ลักษณะ คือ Single-sided PCB และ Doublesided PCB ซึง่ ประกอบด้ วย Double-sided ทุกประเภทรวมกัน ซึง่ ได้ แก่แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าสองด้ าน ชนิด Non Plate
Through Hole, Silver Through Hole, Copper Paste Through Hole, Plate-through-hole และ Multi-layer PCB
นอกจากสินค้ าที่ผลิตเองกิจการยังคงดาเนินธุรกิจซื ้อมา-ขายไป เนื่องจากกิจการ ต้ องการตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ าให้ ครบทุกประเภทแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าที่ลกู ค้ าใช้ อยู่ สาหรับสินค้ าที่กิจการยังไม่สามารถผลิตได้ โดยเฉพาะแผ่น
พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Aluminum PCB
ทังนี
้ ้ มูลค่าการจาหน่ายของผลิตภัณฑ์ของกิจการ ในระยะ 4 ปี ที่ผ่านมา เป็ นดังนี ้

การซื ้อมา-ขายไป
มูลค่าการจาหน่าย
จาแนกตามผลิตภัณฑ์
Single-sided PCB
Double-sided PCB
Multi-layer PCB
รวมมูลค่าการจาหน่ายในและต่างประเทศ
อัตราเพิ่ม(ลด) ของมูลค่าการจาหน่าย (%)

2557
2558
2559
2560
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
156.02 15.49 235.80 18.83 332.69 19.16 122.87
6.32

502.35 49.88 482.50 38.53 455.95 26.25 508.06
348.75 34.63 534.05 42.64 846.92 48.77 1,119.79
- 101.17
5.83 194.00
1,007.12 100.00 1,252.35 100.00 1,736.72 100.00 1,944.72
25.71

24.35

38.68

26.13
57.58
9.97
100.00

12.97

*การจาหน่ายต่างประเทศ มีลกั ษณะเป็ นการส่งออกทังทางตรง
้
(direct export) และทางอ้ อม (indirect export) ซึง่ เป็ นการจาหน่ายให้ แก่
บริ ษัทข้ ามชาติภายในประเทศที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนที่ตงโรงงานอยู
ั้
่ในประเทศไทย
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ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
ชื่อบริ ษัท:

บริ ษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ:

ผู้ผลิตและจาหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า
แบบ Single-sided, Double-sided PCB และ Multi-layer PCB

ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่:

152 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์
ตาบลบางกะดี อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

เลขทะเบียนบริ ษัท:

0107536000561

โทรศัพท์:

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

โทรสาร:

02-501-1248-9

Home Page:

www.dracopcb.com

ทุนจดทะเบียน:

446,820,232 บาท (หุ้นสามัญ 446,820,232 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท)

ทุนชาระแล้ ว:

418,498,500 บาท (หุ้นสามัญ 418,498,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท)

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02009-9000
โทรสาร : 02009-9991

ผู้สอบบัญชี:

นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
195 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 50-51
ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 02-6772000
โทรสาร: 02-6772222

ที่ปรึกษาภายใต้ สญ
ั ญาการ
ให้ ความช่วยเหลือทาง
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.
โทรศัพท์: 886-3-3222226
โทรสาร: 886-3-3218033
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ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น
จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
(1) หลักทรั พย์ ของบริษัทฯ ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 446,820,232 บาท แบ่งเป็ น
หุ้นสามัญ จานวน 446,820,232 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว จานวน
418,498,500 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 418,498,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในส่วนที่เกี่ยวกับกลุม่ ผู้ถือหุ้น ตังแต่
้ ร้อยละ 5 ขึ ้นไป ของจานวน
หุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
ณ วันสิ ้นสุดของแต่ละปี สาหรับระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 - 2560)
คิดเป็ นอัตราร้ อยละของทุนจดทะเบียน ณ สิ ้นปี ได้ แก่
2558
1. กลุม่ นายวิพรรธ์ เริงพิทยา
2. บริ ษัท ชินพูน จากัด
3 อื่น ๆ
รวม
ทุนเรี ยกชาระแล้ ว (ล้ านบาท)

23.02
53.35
23.63
100.00
247.16

2559
0.00
95.53
4.47
100.00
247.16

2560
0.00
99.58
0.42
100.00
418.50

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดในปี
้
ที่ผ่านมา สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 มีดงั นี ้
(หน่วย : หุ้น)
416,761,385
1,737,115

1. บริ ษัท ชินพูน จากัด**
2. บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
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(2)

หุ้นกู้แปลงสภาพ

บริ ษัทฯ จัดให้ มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 โดยมีมติที่สาคัญคือการ
อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จานวน
หุ้นกู้แปลงสภาพทัง้ สิน้ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท มูลค่าการเสนอขายทัง้ สิน้ 600,000,0000 บาท เพื่ อ
ระดมทุนไปใช้ ในการเพื่ อเพิ่ มสายการผลิตแผ่นพิ มพ์ วงจรไฟฟ้าและแผ่นพิ มพ์ วงจรอิเล็กทรอนิ กส์ (Printed Circuit
Board: PCB) ประเภท Multi-Layer PCB นอกจากนี ้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ ยังมีการอนุมตั ิการผ่อนผันการทา
คาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จการ โดย Chin-Poon Industrial Company Limited และอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับ
ของบริ ษัทฯ ในเรื่ องข้ อจากัดหุ้นต่างด้ าวด้ วยเช่นกัน
ประโยชน์ ที่บริ ษัทคาดว่าจะได้ รับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพคือ บริ ษัทสามารถระดมทุนเพื่ อใช้ ลงทุนเพื่ อเพิ่ ม
สายการผลิตแผ่ นพิ มพ์ วงจรไฟฟ้ าและแผ่นพิ มพ์ วงจรอิเล็กทรอนิ กส์ (Printed Circuit Board: PCB) ประเภท Multi-Layer
PCB ซึ่งมีอัตรากาไรที่ดีกว่าการผลิตแผ่นพิมพ์ วงจรไฟฟ้าแบบปั จจุบันที่ บริ ษัทฯ ผลิตอยู่ เป็ นการลงทุนในเครื่ องจั กรของ
บริ ษัทที่มีเทคโนโลยีการผลิตทันสมัยเทียบเท่ามาตรฐานการผลิตของผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกัน และเป็ นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในตลาดโลก สาหรับผลิตภัณฑ์ประเภท Multi-Layer PCB

สาระสาคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ
จานวนหน่วยของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ราคาหน้ าตัว๋ (Face Value)
อายุห้ นุ กู้แปลงสภาพ
อัตราดอกเบี ้ย
การชาระดอกเบี ้ย
วิธีการเสนอขาย
สัดส่วนการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
การไถ่ถอน ณ วันหมดอายุ
หุ้นกู้แปลงสภาพ
การไถ่ถอนด้ วยการแปลงสภาพเป็ น
หุ้นสามัญ

ราคาแปลงสภาพ
วันแปลงสภาพ

6,000,000 หน่วย
100 บาท ต่อ 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ
5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (วันที่ 20 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่
19 สิงหาคม 2562)
ร้ อยละ 5.19 ต่อปี
ปี ละ 2 ครั ง้ (ในวันที่ 30 มิถุน ายน และ 31 ธัน วาคม) ในกรณี ที่ ตรงกับ
วันหยุดราชการ จะเลื่อไปเป็ นวันทาการถัดไป
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
35.971667 หุ้นสามัญ : 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ
ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีทางเลือก 2 ทางคือ
ก) ไถ่ถอนเป็ นเงินสดทังจ
้ านวน
ข) ไถ่ถอนด้ วยการแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ
1 หุ้นกู้แปลงสภาพ (ราคาหน้ าตัว๋ 100 บาท)
- 96.67 บาท จะไถ่ ถ อนโดยการแปลงสภาพเป็ นหุ้ น สามัญ จ านวน
17.901852 หุ้น และ
- 3.33 บาท จะไถ่ถอนเป็ นเงินสด
5.40 บาทต่อหุ้น
ปี ละ 2 ครัง้ ในวันที่ 30 มิถนุ ายน และ 31 ธันวาคมของทุกปี (ในกรณีที่ตรง
กับวันหยุดราชการ จะเลื่อนไปเป็ นวันทาการถัดไป) สามารถเริ่ มแปลง
สภาพได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2557
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จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ดังกล่าวข้ างต้ น ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากเดิม
240,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 215,830,000 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยงั มิได้ ออกจาหน่าย เพื่อให้ บริ ษัทสามารถ
ดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อไปได้ และมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
จากเดิม 215,830,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 323,241,112 บาท โดยทาการเพิ่มทุนอีกรวมทังสิ
้ ้น
107,411,112 บาท เพื่อเป็ นหุ้นที่ออกไว้ รองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
การแปลงสภาพกาหนดให้ สามารถแปลงสภาพได้ ปีละ 2 ครัง้ ซึง่ กาหนดการแปลงสภาพหุ้นกู้ครัง้ แรกคือวันที่ 30
ธันวาคม 2557 บริ ษัท ชินพูน อินดัสเตรี ยล จากัด ได้ แจ้ งความประสงค์ขอแปลงสภาพหุ้นกู้เป็ นหุ้นสามัญ จานวน
1,750,000 หุ้น คิดเป็ นหุ้นสามัญที่เกิดจากการแปลงสภาพเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 31,328,241 หุ้น โดยบริ ษัทฯ ได้ มีการจด
ทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558
ในปี 2560 บริ ษัท ชินพูน อินดัสเตรี ยล จากัด ได้ แจ้ งความประสงค์ขอแปลงสภาพหุ้นกู้เป็ นหุ้นสามัญ จานวน
2,667,944 หุ้น คิดเป็ นหุ้นสามัญที่เกิดจากการแปลงสภาพเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 47,761,138 หุ้น โดยบริ ษัทฯ ได้ มีการจด
ทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
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โครงสร้ างการจัดการ

ผังองค์ กร

คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

ฝ่ ายบริ หารกลาง

ฝา่ ยทรัพยากรบุคคล

ฝ่ ายขายและการตลาด

ฝา่ ยขาย

ฝ่ ายโรงงาน
ฝา่ ยผลิต

ฝา่ ยควบคุมคุณภาพ
ฝา่ ยบัญชีและการเงิน

ฝา่ ยการตลาด
ฝา่ ยวิศวกรรม

ฝา่ ยวัตถุดบิ
ฝา่ ยซ่อมบารุง

ฝา่ ยเทคโนโลยีส่ ารสนเทศ

ฝา่ ยวางแผนการผลิต
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คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของ บริ ษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้ วยกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทงสิ
ั ้ ้น 6 ท่าน ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายวิพรรธ์ เริ งพิทยา
นายวินแลนด์ ฮวง
นายเฟรด ชวง
นายอดุล อมตวิวฒ
ั น์
นายหลิน พี จี
นายเฉิน จุง คุน**

ประธานกรรมการ (เป็ นกรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัทฯ)
กรรมการ (เป็ นกรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัทฯ)
กรรมการ (เป็ นกรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัทฯ)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (เป็ นกรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัทฯ)

**

นายเฉิน จุง คุน ยังดารงตาแหน่งกรรมการผู้จดั การของบริ ษัทฯ อีกหนึง่ ตาแหน่งด้ วย

คณะกรรมการบริษัท
กรรมการของบริ ษัทมีจานวน 6 ท่าน และมีกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร คือนายเฉิน จุง คุน ในปี 2560 คณะกรรมการ
จะมีการประชุม 7 ครัง้ โดยการประชุมแต่ละครัง้ จะมีการกาหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่ง
รายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้ คณะกรรมการได้ มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้ า การพิจารณาวาระ
ต่างๆ จะคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย นายวิพรรธ์ เริ งพิทยา นายพรรษา เริ งพิทยา นาย
เซียว ซิน เจียน (เฟรด ชวง) นายฮวง ไว จิน (วินแลนด์ ฮวง) นายเฉิน จุง คุน กรรมการสองในห้ าคนนี ้ ลงลายมือชื่อร่ วมกัน
และประทับตราสาคัญของบริ ษัทฯ

ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กาหนดให้ มีการประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทฯ อย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้ ซึง่ วัน
และเวลาของการประชุมจะแจ้ งให้ คณะกรรมการทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 วัน ขอบเขตอานาจและหน้ าที่ของ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีดงั นี ้
1.

บริ หารบริ ษัทฯ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยยึดแนวปฏิบตั ิสาคัญ คือ
-

2.

การปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง
การปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วนและโปร่ งใส

กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ ฝ่ายจัดการ รวมทังการวางแผนการด
้
าเนินงานใน
อนาคต ตลอดจนการอนุมตั ิรายจ่ายเพื่อการลงทุน (capital investment) ที่มีมลู ค่าเกินกว่า 50 ล้ านบาท รวมถึง
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การอนุมตั ิการลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจาปี และอนุมตั ิรายการปกติทวั่ ไปทางการค้ าที่มีวงเงิน
เกินอานาจอนุมตั ิของกรรมการผู้จดั การ
3.

กาหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายแผนธุรกิจและงบประมาณของบริ ษัทฯ การบริ หารความเสี่ยงในด้ านต่างๆ
ตลอดจนกากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการดาเนินการให้ เป็ นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้

4.

พิจารณาและกากับดูแลผลประกอบการและการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปในแนวทางที่คณะกรรมการ
กาหนดนโยบายไว้ และถ้ าไม่เป็ นไปตามที่ประมาณการไว้ ก็จะมีการศึกษาหาสาเหตุและแนวทางเพื่อแก้ ไขต่อไป

5.

พิจารณาแต่งตังหรื
้ ออนุมตั ิการลาออกของกรรมการ, กรรมการผู้จดั การของบริ ษัทฯ

6.

ดูแลและรับผิดชอบจัดการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท และมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท

7.

เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุสดุ วิสยั โดยกรรมการบริ ษัทที่
ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแจ้ งให้ กรรมการบริ ษัท ทราบล่วงหน้ าก่อนการประชุม

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจาปี ซึง่ งบการเงินของบริ ษัทฯ ได้ จดั ทาขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ และใช้ ดลุ ยพินิจในการประมาณการอย่างระมัดระวังในการ
จัดทา รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้ ให้ ความสาคัญของระบบการควบคุมภายในเพื่อให้ มนั่ ใจว่า การบันทึกข้ อมูลทางบัญชีมีความ
ถูกต้ องครบถ้ วนและเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริ ต หรื อการดาเนินงานที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ

บทบาทและหน้ าที่ของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการในฐานะผู้นาของคณะกรรมการ มีหน้ าที่รับผิดชอบในการกาหนดวาระการประชุม ดาเนิน การ
ประชุมกรรมการ ตลอดจนให้ ความคิดเห็นต่อวาระการประชุมต่างๆ และเปิ ดโอกาสให้ กรรมการสามารถเสนอวาระอื่นๆ
ที่สาคัญขึ ้นพิจารณาในระหว่างการประชุม นอกจากนี ้ยังเปิ ดโอกาสรับฟั งความคิดเห็นทุกความคิดเห็นเพื่อเพิ่มมุมมอง
ในการแก้ ไขปั ญหาหรื อการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกคน
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ผู้บริหาร
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริหาร
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริ หารของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายเฉิน จุง คุน
นางลักษณา สาราญทิวาวัลย์
นาง จิตติมา เนยทอง
นายชาติชาย สร้ อยระย้ า
นายอนุชิต พิชญธาดา
นาง ฮวง เหม่ย หยุน
นางกานดา โอภาศรี
นายประมวล ถือซื่อ
นายแดเนียล เฉิน

กรรมการผู้จดั การ
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผู้จดั การฝ่ ายอาวุโสการตลาดและการขาย
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
ผู้จดั การโรงงานและวิศวกรรม
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายจัดซื ้อและคลังสินค้ า
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายผลิต
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายวางแผนการผลิต
ผู้จดั การฝ่ ายควบคุมคุณภาพ

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรั บผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1.

มีอานาจควบคุมการบริ หารงานของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดไว้ และ
รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท

2.

พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจาปี ที่ฝ่ายบริ หารจัดทา เพื่อนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
อนุมตั ิ รวมทังควบคุ
้
มการใช้ จ่ายงบประมาณประจาปี ของแต่ละหน่วยงาน

3.

พิจารณาประเมินการดาเนินงานของบริ ษัทฯ อย่างสม่าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปั จจัยต่างๆ ไม่วา่
จากภายในหรื อภายนอกบริ ษัทฯ

4.

มีอานาจสัง่ การ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ
บริ ษัท และเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ

5.

มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการจัดซื ้อ และใช้ จ่ายเงินในเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติของบริ ษัท ซึง่
รวมถึง การขออนุมตั ิการจัดซื ้อที่ดิน การอนุมตั ิการจัดจ้ างการก่อสร้ างอาคารโรงงาน และบริ การอื่นที่
เกี่ยวข้ องเพื่อประโยชน์ และค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร และรายจ่าย
ลงทุนให้ เป็ นตามงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท ภายในวงเงินสาหรับแต่ละรายการไม่
เกิน 5 แสนบาท รายการที่เกินกว่า 5 แสนบาท จะต้ องได้ รับการลงลายมือชื่อร่ วมกับกรรมการ
ผู้มีอานาจลงนามอีก 1 ท่าน

6.

ดาเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ตามการให้ อานาจจากคณะกรรมการบริ ษัท ซึง่
อยู่ภายใต้ นโยบายคณะกรรมการบริ ษัท
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ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่ าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้ อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยกาหนดค่าตอบแทนประจา เดือน
ซึง่ ได้ ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว
ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการในปี 2560 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ แก่ ค่าตอบแทนประจาเดือนของ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ จานวนทังสิ
้ ้น 6 ท่าน โดยแยกรายละเอียดได้ ดงั นี ้
ประธานกรรมการคือนายวิพรรธ์ เริ งพิทยา จะได้ รับค่าตอบแทนประจาเดือน ในอัตราเดือนละ 100,000 บาท
กรรมการบริ ษัทฯ จะได้ รับค่าตอบแทนประจาเดือน ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท ได้ แก่
-

นายวินแลนด์ ฮวง

-

ดร. อดุล อมตวิวฒ
ั น์
นายเฟรด ชวง
นายหลิน พี จี
นายเฉิน จุง คุน

ค่ าตอบแทนของผู้บริหาร
ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
เป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการเป็ นผู้กาหนด
ซึง่ จะขึ ้นอยู่กบั ผล
ประกอบการของบริ ษัทฯ และผลการดาเนินงานของผู้บริ หารแต่ละท่าน ตลอดจนการสารวจค่าตอบแทนของ
บริ ษัทต่างๆ ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ และบริ ษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคส์อื่นๆ อีกด้ วย
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริ หาร ซึง่ ได้ แก่ กรรมการ กรรมการผู้จดั การ ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงินและ
ผู้จดั การฝ่ ายต่างๆ ได้ รับค่าตอบแทน ประกอบด้ วยเงินเดือน โบนัสประจาปี ค่าเช่าบ้ าน โบนัสจากผลการ
ดาเนินงาน ค่าพาหนะ และอื่นๆ รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 19,840,698 บาท (สาหรับปี 2560 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560)

ค่ าตอบแทนอื่น
บริ ษัทฯ
ได้ จดั ให้ มีเงินกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
ซึง่ ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลกับกระทรวงการคลังตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ พ.ศ. 2530 สาหรับพนักงานของบริ ษัทฯ สามารถสมัครเป็ นสมาชิกของ
กองทุนได้ โดยการสมัครใจ สมาชิกและบริ ษัทฯ จะจ่ายเงินสะสมเป็ นรายเดือนเข้ าเงินกองทุนฯ ในอัตราร้ อยละ 3
ของเงินเดือนสมาชิก สาหรับสมาชิกที่มีอายุงานกับบริ ษัทฯ น้ อยกว่า 3 ปี สาหรับสมาชิกของกองทุนที่มีอายุงาน
กับบริ ษัทฯ ตังแต่
้ 3 ปี ขึ ้นไป สมาชิกและบริ ษัทฯ จะจ่ายเงินสะสมเข้ ากองทุนฯ ในอัตรา ร้ อยละ 5 ในปี 2560
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ ได้ จ่ายเงินสะสมให้ กบั ผู้บริ หารเป็ นเงินรวมทังสิ
้ ้น 670,676 บาท
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บุคคลากร
บริ ษัทมีพนักงานจานวนทังสิ
้ ้น 1,245 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) บริ ษัททางาน สัปดาห์ละ 5.5 วัน มีการผลิต
2 กะ คือกะเช้ า และกะบ่าย
จานวนพนักงานของบริ ษัทฯ ซึง่ แบ่งตามสายงานที่สาคัญๆ สามารถแบ่งออกเป็ น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ฝ่ ายผลิต มีพนักงานจานวนทังสิ
้ ้น 851 คน
ฝ่ ายควบคุมคุณภาพ มีพนักงานจานวนทังสิ
้ ้น 146 คน
ฝ่ ายวิศวกรรมการผลิต มีพนักงานจานวนทังสิ
้ ้น 78 คน
ฝ่ ายซ่อมบารุ ง มีพนักงานจานวนทังสิ
้ ้น 48 คน
ฝ่ ายวางแผนและควบคุมการผลิต มีพนักงานจานวนทังสิ
้ ้น 12 คน
ฝ่ ายคลังสินค้ าและวัตถุดิบ มีพนักงานจานวนทังสิ
้ ้น 34 คน
ฝ่ ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้ อม มีพนักงานจานวนทังสิ
้ ้น 2 คน
ฝ่ ายสานักงาน มีพนักงานจานวนทังสิ
้ ้น 46 คน
ฝ่ ายการขายและการตลาด มีพนักงานจานวนทังสิ
้ ้น 28 คน
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ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
คาอธิบายการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ
1.

ผลการปฏิบัตติ ามแผนการดาเนินธุรกิจ
ปี 2560 บริ ษัทฯ มีผลประกอบการต่ากว่าเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ในอัตราร้ อยละ 10.3 ซึง่ บริ ษัทมีการตังเป
้ ้ าหมาย
ของการดาเนินธุรกิจไว้ โดยคาดว่ายอดขายสาหรับแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer จะมีปริ มาณ
สูงขึ ้นหลังจากเริ่ มผลิตตังแต่
้ ปี 2559 ซึง่ บริ ษัทฯ วางแผนการตลาดโดยในระยะแรกจะเป็ นผู้ผลิตรับช่วงจาก
ผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าของบริ ษัท ชินพูน อินดัสเตรี ยล จากัด เพื่อลดขันตอนการพั
้
ฒนาลูกค้ า เนื่องจาก
การพัฒนาลูกค้ าด้ วยตนเองจาเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ก็จาเป็ นต้ องใช้ ระยะสาหรับการ
ตรวจสอบคุณภาพก่อนสัง่ ซื ้อ ยอดขายที่เพิ่มขึ ้นในปี 2560 ส่วนใหญ่เป็ นคาสัง่ ซื ้อแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า
ประเภท Double-sided Plate Through Hole ซึง่ มีอตั ราส่วนยอดขายเพิ่มขึ ้นกว่าร้ อยละ 152 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับยอดขายของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภทนี ้ของปี 2559 แต่ต่ากว่าประมาณการที่ตงไว้
ั ้ ร้อย
ละ 14
ในส่วนของธุรกิจซื ้อมา-ขายไป บริ ษัทฯ ยังคงดาเนินธุรกิจประเภทนี ้อยู่ เนื่องจากเป็ นรายได้ เพิ่มให้ กบั
บริ ษัทฯ และส่วนใหญ่จะเป็ นแผ่น.พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Aluminum PCB ซึง่ รายได้ จากธุรกิจซื ้อมา-ขาย
ไปนี ้ มีประมาณ 123 ล้ านหรื อประมาณร้ อยละ 5.7 ของยอดขายรวมของปี 2560 ซึง่ ลดลงจากปี 2559 ที่มี
ยอดขายสาหรับธุรกิจซื ้อมา-ขายไป จานวน 333 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 18 ของยอดขายรวมในปี 2559
สาหรับการดาเนินงานปกติบริ ษัทฯ
ยังคงมีผลขาดทุนจากการดาเนินงานจากปริ มาณยอดขายที่มีไม่
เพียงพอ ไม่สามารถครอบคลุมต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายคงที่ที่เกิดขึ ้นของการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ
Single-sided ถึงแม้ วา่ การผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Double-sided Plate Through Hole จะมี
มากจนกระทัง่ ถึงจุดคุ้มทุน
แต่ก็ไม่สามารถทาให้ กาไรขันต้
้ นสามารถครอบคลุมถึงขาดทุนขันต้
้ นจาก
ยอดขายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ได้ นอกจากนี ้ ค่าเสื่อมราคาของเครื่ องจักรสาหรับการผลิตแผ่น
พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer รวมทังโสหุ
้ ้ ยการผลิตที่จาเป็ นต้ องใช้ การผลิต เช่นค่าไฟฟ้า ค่าแรง
พนักงาน เป็ นต้ น ซึง่ ยอดขายของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer มีเพียงร้ อยละ 20 ของยอดขาย
รวมของบริ ษัท ทาให้ บริ ษัทฯ มีขาดทุนสุทธิในปี 2560 จานวน 240 ล้ านบาทสูงกว่าขาดทุนของปี 2559 ที่มี
อยู่จานวน 158 ล้ านบาท

2.

ผลการดาเนินงาน
 ยอดขายและขาดทุนสุทธิ
ในปี 2560 บริ ษัทฯมีรายได้ จากการขายทังสิ
้ ้น 2,153 ล้ านบาท ซึง่ สูงกว่ายอดขายของบริ ษัทฯในปี 2559 ร้ อยละ
20 โดยสามารถแยกอัตราส่วนยอดขายที่เพิ่มขึ ้นตามชนิดของผลิตภัณฑ์ได้ ดงั นี ้
อัตราร้ อยละของยอดขายที่
เพิ่มขึ ้น/(ลดลง)
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Single-sided PCB
Double-sided Non Through Hole PCB
Double-sided Silver/Copper Paste Through Hole PCB
Double-sided Plate Through Hole PCB
Multi-layer PCB

7.0%
7.0%
(44.3%)
52.4%
35.1%

นอกจากนี ้ ยังมียอดขายของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริ ษัทฯ ใน
ปี 2560 เป็ นจานวนเงิน 240 ล้ านบาท และมียอดขายจากธุรกิจซื ้อมา-ขายไปลดลงร้ อยละ 44.3 จากปี 2559
และบริ ษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 240 ล้ านบาท ซึง่ จะได้ อธิบายสาเหตุในลาดับถัดไป
 ต้ นทุนขาย
ในปี 2560 บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนต้ นทุนขายต่อยอดขายเพิ่มขึ ้น คือร้ อยละ 102 สูงกว่าปี 2559 ที่มีอตั ราส่วน
ต้ นทุนต่อยอดขายร้ อยละ 98 เนื่องจากคาสัง่ ซื ้อของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer เพิ่มขึ ้นไม่
มากนัก เมื่อเปรี ยบเทียบกับกาลังการผลิตที่มีอยู่ คือมีเพียงร้ อยละ 20 ทาให้ คา่ ใช้ จ่ายต่างๆ เพิ่มสูงขึ ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าไฟฟ้า ค่าพลังงานเชื ้อเพลิง ซึง่ ต้ องเปิ ด-ปิ ดตู้อบที่ใช้ อณ
ุ หภูมิสงู จึงไม่ค้ มุ ต้ นทุนการ
ผลิต อีกทังค่
้ าเสื่อมราคาเครื่ องจักรสาหรับการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer ก็มีมลู ค่าสูง
ในขณะที่ปริ มาณการผลิตมีเพียงเล็กน้ อย นอกจากนี ้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 แผ่นเคลือบทองแดง ซึง่
เป็ นวัตถุดิบหลักของการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ามีการปรับขึ ้นราคามากกว่าร้ อยละ 10 ซึง่ บริ ษัทฯ ไม่
สามารถขอปรับขึ ้นราคาขายกับลูกค้ าได้ ทกุ ราย เนื่องจากการเสนอราคาแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเป็ นการ
เสนอราคาล่วงหน้ าก่อน 1 ปี จึงทาให้ ต้นทุนขายมีสดั ส่วนต่อยอดขายสูงขึ ้น
 กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษัทฯ มีการซื ้อวัตถุดิบจากต่างประเทศมากขึ ้น เนื่องจากยอดขายในปี 2560 สูงขึ ้น แต่เพื่อลดผลกระทบ
อันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ที่มีผลต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ
จึงมุง่ เน้ นการขายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าให้ กบั ลูกค้ าในต่างประเทศก็เพิ่มมากขึ ้นด้ วยเช่นกัน คือประมาณ
ร้ อยละ 60 ยอดขายรวม และทาให้ การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์ สหรัฐจะมีผลกระทบ
ต่อผลประกอบการของบริ ษัทลดลง วัตถุดิบที่สงั่ ซื ้อจากต่างประเทศ บริ ษัทฯ สามารถชาระเงินจากเงิน
สกุลต่างประเทศที่ได้ รับจากลูกค้ าในต่างประเทศ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี
2560 สูงกว่าปี 2559 เป็ นจานวน 49 ล้ านบาท
 ต้ นทุนในการจัดจาหน่าย
เนื่องจากยอดขายในต่างประเทศเพิ่มมากขึ ้น ดังนัน้ ในปี 2560 จาเป็ นต้ องมีเจ้ าหน้ าที่การตลาดที่มี
ความสามารถในการใช้ ภาษาต่างประเทศมากขึ ้น รวมทังบริ
้ ษัทฯ ยังมีคา่ ใช้ จ่ายในการส่งสินค้ าไป
ต่างประเทศมากขึ ้นกว่าปี 2559 ได้ แก่ ค่าขนส่งทางเรื อ ทางอากาศ ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการส่งออก
ตลอดจนค่านายหน้ าให้ กบั ตัวแทนในต่างประเทศ จึงทาให้ บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายในการขายเพิ่มสูงขึ ้นจานวน
16 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2559
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ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

เนื่องจากในปี 2560 บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายการผลิตต่ากว่ากาลังปกติ (Idle Cost) จากการผลิตแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าประเภท Single-sided และ Multi-layer เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 เป็ นจานวน 29 ล้ านบาท (โดย
คานวณจากค่าเสื่อมราคาของเครื่ องจักร ค่าแรงแรงทางตรง ค่าแรงงานทางอ้ อทของผลิตภัณฑ์ที่มีการ
ผลิตต่ากว่ากาลังปกติ) นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ มีการตังส
้ ารองหนี ้สงสัยจะสูญจากลูกค้ า 1 รายที่คาดว่าจะ
ไม่สามารถชาระหนี ้จากการซื ้อแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าของบริ ษัทฯ โดยมีการตังส
้ ารองหนี ้สงสัยจะสูญเต็ม
จานวน คือ 4.3 ล้ านบาท
 ขาดทุนสุทธิ
ถึงแม้ วา่ ในปี 2560 บริ ษัทจะมียอดขายที่เพิ่มสูงขึ ้นกว่าปี 2559 แต่จากสาเหตุของคาสัง่ ซื ้อที่ยงั มีไม่
เพียงพอสาหรับแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Single-sided และแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer
ซึง่ ยังมีจานวนลูกค้ าไม่มากรายนักและปริ มาณคาสัง่ ซื ้อก็มีเพียงร้ อยละ 20 ของปริ มาณการผลิตที่จะผลิต
ได้ ดังนัน้ จึงทาให้ บริ ษัทฯ มีผลประกอบการเป็ นผลขาดทุน
3.

ฐานะทางการเงิน
3.1 สินทรั พย์
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ได้ แก่เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึง่ มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ สิ ้นปี 2560 เป็ นจานวน 250 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี
2559 เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการเพิ่มทุนในเดือนสิงหาคม 2560 และมีเงินสดที่ได้ รับจานวนทังสิ
้ ้น 600
ล้ านบาท ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ นาไปลงทุนในเครื่ องจักรสาหรับการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multilayer เพิ่มเติม ตลอดจนการจ่ายชาระเจ้ าหนี ้การค้ า
ลูกหนีก้ ารค้ า
ในปี 2560 บริ ษัทฯ มีลกู ค้ าการค้ าลดลงเล็กน้ อยจากปี 2559 จานวน 7 ล้ านบาท และมีระยะเวลาใน
การได้ รับชาระเงิน 62 วัน ลดลงจากปี 2559 ที่มีระยะเวลาการได้ รับชาระเงินที่ 76 วัน เนื่องจากฝ่ าย
การขายและการตลาดพยายามติดตามการชาระหนี ้ของลูกค้ าในต่างประเทศให้ เร็ วขึ ้น
ภาษีมูลค่ าเพิ่มรอเรี ยกคืน
ณ สิ ้นปี 2560 บริ ษัทฯ จึงมียอดคงเหลือของภาษี มลู ค่าเพิ่มรอเรี ยกคืนเป็ นจานวน 30 ล้ านบาท ซึง่
ปั จจุบนั กรมสรรพากรอยู่ในระหว่างการตรวจสอบและพิจารณาจ่ายคืน
สินค้ าคงเหลือ
ส่วนใหญ่ได้ แก่สินค้ าสาเร็ จรูปและวัตถุดิบ เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ ้น บริ ษัทฯ จาเป็ นต้ องสต๊ อค
วัตถุดิบไว้ เพื่อเตรี ยมการผลิตสาหรับคาสัง่ ซื ้อที่จะต้ องส่งมอบสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าในต้ นปี ถัดไป และ
ซึง่ สัดส่วนของสินค้ าคงเหลือประกอบด้ วย สินค้ าสาเร็ จรู ป. วัตถุดิบ+วัสดุโรงงาน และ สินค้ าระหว่าง
ผลิต โดยมีจานวนเป็ นอัตราส่วนร้ อยละ 32, 40 และ 28 ของปริ มาณสินค้ าคงเหลือทังหมดตามล
้
าดับ
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นอกจากนี ้ยังมีมีคา่ เผื่อราคาสินค้ าลดลงเพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จานวน 11 ล้ านบาท ซึง่ ค่าเผื่อราคา
สินค้ าลดลงนี ้จะเป็ นค่าเผื่อฯ ของสินค้ าสาเร็ จรู ป เนื่องจากมีโอกาสที่ราคาขายของสินค้ าสาเร็ จรู ปจะ
ลดลงจากการแข่งขันด้ านราคาในตลาด
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ในปี 2560 บริ ษัทฯ มีการซื ้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อใช้ ในการผลิต เพียงเล็กน้ อย เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับปี 2559
ภาระผูกพันในอนาคต
จากการที่บริ ษัทฯ ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์พนักงาน ทาให้
บริ ษัทฯ มีภาระผูกพันกับผลประโยชน์พนักงาน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และปี 2559 บริ ษัท
ฯ มีภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงานเป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 16.75 ล้ านบาท และ
15.361 ล้ านบาท ตามลาดับ
3.2 หนีส้ ิน
บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวมทังสิ
้ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 อยู่เป็ นจานวน 784 ล้ านบาท และ 1,238 ล้ าน
บาทตามลาดับ โดยหนี ้สินรวมที่ลดลงนี ้เกิดจากการจ่ายชาระหนี ้ของเจ้ าหนี ้การค้ า การชาระหนี ้เงินกู้ยืมระยะยางจาก
สถาบันการเงิน และหุ้นกู้แปลงสภาพที่ลดลงจากการที่บริ ษัท ชินพูน อินดัสเตรี ยล จากัด แปลงสภาพหุ้นกู้ฯ ที่ถืออยู่เป็ น
หุ้นสามัญ
3.3 ส่ วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็ นจานวน 1,568 ล้ านบาท และ 958 ล้ านบาท
ตามลาดับ ซึง่ เป็ นการเพิ่มขึ ้นจาก
- การแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัท ชินพูน อินดัสเตรี ยล จากัด จานวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ ้น
47,761,138 หุ้น และมีสว่ นเกินมูลค่าหุ้น จานวน 221 ล้ านบาท
- การเพิ่มทุนเรื อนหุ้น จานวน 123,579,121 หุ้น ณ ราคา 4.86 บาท และมีสว่ นเกินมูลค่าหุ้น จานวน 477
ล้ านบาท
- ลดลงจากผลขาดทุนสุทธิเป็ นจานวน 240 ล้ านบาท จากการพิจารณาโครงสร้ างเงินทุนของบริ ษัทฯ จะ
พบว่าบริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุน 0.5 เท่า ซึง่ ลดลงจากในอดีตที่ผ่านมา เนื่องจากบริ ษัทฯ การเพิ่มทุน
และการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพโดยบริ ษัท ชินพูน อินดัสเตรี ยล จากัด ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริ ษัทฯ
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ประวัตคิ ณะกรรมการและค่ าตอบแทนกรรมการในปี 2560
ดร.วิพรรธ์ เริง
พิทยา

Mr. Vincent Huang

ดร.อดุล อมตวิวัฒน์

Mr. Fred Shiau

Mr. Lin Pi Chi

Mr. Chen Jun Kun

อายุ (ปี )

80

72

80

67

70

56

สัญชาติ

ไทย

ไต้ หวัน

ไทย

ไต้ หวัน

ไต้ หวัน

ไต้ หวัน

ตาแหน่ ง
ปั จจุบัน

ประธาน
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ปริญญาเอก ด้ าน
วิศวกรรม Imperial
College of Science
and Technology
University of London
U.K

ปริญญาตรี ด้ าน
วรรณกรรมอังกฤษ
National Cheng
Kung
University;
Taiwan

ปริญญาเอก ด้ าน
วิศวกรรมเคมี
Imperial College
of Science and
Technology
University of
London U.K

ปริญญาตรี ด้ าน
Nuclear
Engineering
National Tsing-Hua
University;
Taiwan

มัธยมศึกษา
National Tao-Yuan
Agricultural &
Industrial
Vocational High
School

ปริญญาตรี ด้ าน
วิศวกรรมเครื่ องกล
National Central
University; Taiwan

29

29

20

29

20

5.5

ไม่ มี

ไม่ มี

ไม่ มี

ไม่ มี

ไม่ มี

500 หุ้น

420,000

ไม่ มี

5,559

ไม่ มี

ไม่ มี

5,000

1,200,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

วุฒกิ ารศึกษา

จานวนปี ที่เป็ น
กรรมการ (ปี )
การถือหุ้น
สามัญในบริษัท
การถือหุ้นกู้
แปลงสภาพ
ของบริษัท
(หน่ วย)
ค่ าตอบแทน
กรรมการปี
2560 (บาท)
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ประวัตผิ ้ ูบริหาร
ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อบริ ษัท/ประเภท
ธุรกิจ

นางลักษณา
57
สาราญทิวาวัลย์

ปริ ญญาโท สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

30 หุ้น

2535 –
ปั จจุบนั

ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี
และการเงิน

บมจ. ดราโก้ พีซีบี

นายชาติชาย
สร้ อยระย้ า

56

ปริ ญญาโท
สาขาการบริ หารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริ หารศาสตร์

30 หุ้น

2541 –
ปั จจุบนั

ผู้จดั การอาวุโสฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคลและ
ธุรการ

บมจ. ดราโก้ พีซีบี

นางจิตติมา
เนยทอง

49

ปริ ญญาโท สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

30 หุ้น

2547 –
ปั จจุบนั

ผู้จดั การอาวุโส
ฝ่ ายการตลาด

บมจ. ดราโก้ พีซีบี

2541 –
2547

เจ้ าหน้ าที่
ฝ่ ายการตลาดอาวุโส

บมจ. ดราโก้ พีซีบี

2547 –
ปั จจุบนั

ผู้จดั การอาวุโส
ฝ่ ายจัดซื ้อ

บมจ. ดราโก้ พีซีบี

2544 –
2547

ผู้ช่วยผู้จดั การ
ฝ่ ายจัดซื ้อ

ACP Electronics
Co., Ltd.

2555 ปั จจุบนั

ผู้จดั การโรงงาน

บมจ. ดราโก้ พีซีบี

2551 –
2555

ผู้จดั การฝ่ ายเทคนิค
และคุณภาพ

บมจ. ดราโก้ พีซีบี

2548 –
2551

ผู้จดั การ
ฝ่ ายวิศวกรรม

บมจ. ดราโก้ พีซีบี

2547 –
2548

ผู้จดั การ
ฝ่ ายผลิตภัณฑ์

บริ ษัท มิลเลเนี่ยม
อินเทค จากัด

2536 –
2545

วิศวกรอาวุโส

บริ ษัท เอลเลค
แอนด์ เอลเทค
จากัด

2553 –
ปั จจุบนั

ผู้จดั การอาวุโสฝ่ าย
วางแผนการผลิต

บมจ. ดราโก้ พีซีบี

2548 –
2553

ผู้ช่วยผู้จดั การ
ฝ่ ายผลิต

บมจ. ดราโก้ พีซีบี

นางฮวง เหม่ย
หยุน

นายอนุชิต
พิชญธาดา

นายประมวล
ถือซื่อ

49

49

50

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง
สาขาวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์
Tamsui Oxford College –
Taiwan

240 หุ้น

ปริ ญญาโท
สาขาวิศวกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยี่
พระจอมเกล้ า
วิทยาเขตพระนครเหนือ

30 หุ้น

ปริ ญญาตรี
สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลอลงกรณ์

เป็ นคูส่ มรส
ของนายเฉินจุง
คุน

ไม่มี

20

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ง

นางกานดา
โอภาศรี

อายุ
(ปี )

50

นายแดเนียล 37
เฉิน

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษัท

ปริ ญญาตรี สาขาส่งเสริ ม
และนิเทศน์ศาสตร์ เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30 หุ้น

ปริ ญญาโท สาขา
บริ หารธุรกิจ

30 หุ้น

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร

มหาวิทยาลัยเอเชี่ยน

21

ประสบการณ์ทางาน
ชื่อบริ ษัท/ประเภท
ธุรกิจ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2553 –
ปั จจุบนั

ผู้จดั การอาวุโส
ฝ่ ายผลิต

บมจ. ดราโก้ พีซีบี

2548 –
2553

ผู้ช่วยผู้จดั การ
วางแผนการผลิต

บมจ. ดราโก้ พีซีบี

2557ปั จจุบนั

ผู้จดั การฝ่ ายควบคุม
คุณภาพ

บมจ. ดราโก้ พีซีบี

25482555

เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการขาย
และการตลาด

บมจ. ดราโก้ พีซีบี

