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รายงานของคณะกรรมการบริษัท 
 

ในปี 2564 ยงัคงเป็นปีท่ีทกุภาคสว่นของโลกยงัเผชิญกบัปัญหาเศรษฐกิจ ทัง้การเกิดภาวะเงินเฟ้อ และ
ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคโคโรน่าไวรสั หรือโควิด-19 นอกจากนีก้ารเกิด
วิกฤตการณข์าดแคลนของห่วงโซอ่ปุทานจากการขนสง่สินคา้ระหวา่งประเทศทางเรือทั่วโลก การขาดแคลน
ตูค้อนเทนเนอรส์  าหรบัการบรรจสุินคา้เพ่ือการสง่ออก การจ ากดัเท่ียวสายเรือของการขนสง่ระหวา่งประเทศ 
การขาดแคลนชิน้สว่นอปุกรณอ์ิเลคโทรนิคส ์ (IC) ท าใหปี้ 2564 เป็นอีกหนึ่งปีท่ีมีผลกระทบตอ่ธุรกิจทกุ
ประเภทอย่างหลีกเลี่ยงไมไ่ด ้
 

นอกจากเหตกุารณต์า่งๆท่ีกลา่วมาในขา้งตน้แลว้ ส  าหรบัการด าเนินงานของบริษัทในปี 2564เป็นปีท่ีราคา
ทองแดงในตลาดโลกมีความผนัผวนและปรบัราคาเพ่ิมสงูขึน้ตลอดทัง้ปี อนัเป็นผลมาจากปริมาณการผลิต
รถยนตไ์ฟฟ้าท่ีเพ่ิมสงูขึน้(ทองแดงเป็นวตัถดุิบส าคญัในการผลิตรถยนตไ์ฟฟ้า(EV))การขาดแคลนทองแดง
จงึเป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมไ่ด ้ ราคาทองแดงในตลาดโลกปรบัราคาสงูขึน้ตัง้แตต่น้ปี จนถงึปลายปี และยงัไมม่ี
สญัญาณใดๆ วา่ราคาทองแดงจะปรบัลดลงจงึมีผลกระทบโดยตรงกบัตน้ทนุการผลิตของบริษัทเน่ืองจาก
แผ่นเคลือบทองแดงมีการปรบัราคาสงูขึน้กวา่รอ้ยละ 40 ดงันัน้ บริษัทจ าเป็นตอ้งขอปรบัราคาขายกบั
บริษัทลกูคา้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทนุวตัถดุิบทองแดงท่ีมีราคาสงูขึน้ ซึง่บริษัทลกูคา้สว่นใหญ่ทราบถงึ
ปัญหานีเ้ป็นอย่างดี ดงันัน้ เพ่ือป้องกนัการขาดแคลนวตัถดุิบ บริษัทลกูคา้จงึเปิดค าสั่งซือ้ลว่งหนา้เป็นเวลา 
4-6 เดือน เพ่ือใหบ้ริษัทมีการตระเตรียมวตัถดุิบไวใ้หเ้พียงพอตอ่การผลิตแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้าใหก้บัลกูคา้ 
ดงันัน้ ยอดขายในปี 2564 ของบริษัทจงึเพ่ิมสงูขึน้กวา่รอ้ยละ 18  
 

ผลประกอบการของบริษัทในรอบปี 2564 ท่ีผ่านมา บริษัทมียอดขายรวม 2,065ลา้นบาทเพ่ิมขึน้จากปี 
2563รอ้ยละ 18ในขณะท่ีบริษัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิ 44ลา้นบาท ลดลงกวา่ปี 2563รอ้ยละ 67เน่ืองจาก
บริษัทฯ มีการขอปรบัราคาขายจากบริษัทลกูคา้ เพ่ือใหส้ะทอ้นตน้ทนุท่ีเพ่ิมสงูขึน้ นอกจากนี ้ ยงัมีการจดั
กิจกรรมลดตน้ทนุดา้นการผลติตา่งๆ ในทกุดา้น การจดักิจกรรมการประกวดโครงการ Cost Saving ในทกุ
หน่วยงาน รวมถงึการบริหารจดัการการใชไ้ฟฟ้าในทกุกระบวนการผลิต ซึง่กิจกรรมตา่งๆ เหลา่นี ้มีผลท าให้
ตน้ทนุการผลิตของบริษัทลดต ่าลง  
 

ในดา้นยอดขาย ยอดขายของแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้าเพ่ิมขึน้ทกุประเภท โดยเฉพาะอย่างย่ิงยอดขายของแผ่น
พิมพว์งจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer ซึง่มียอดขายเพ่ิมขึน้กว่ารอ้ยละ 60 โดยมีลกูคา้รายใหมเ่พ่ิมขึน้จาก
การพฒันาลกูคา้มากวา่ 2 ปีและผลิตภณัฑนี์ย้งัเป็นอนาคตท่ีจะสรา้งผลก าไรใหก้บับริษัทในอนาคต 
 

ในปี 2564บริษัทมีการเพ่ิมทนุจดทะเบียนจ านวน 300 ลา้นบาท ส าหรบัการลงทนุในเครื่องจกัรและอปุกรณ์
ส  าหรบัการขยายก าลงัการผลติแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้าประเภท Double-sided Plate-Through-Hole และ 
Multi-layer เพ่ือรองรบัค าสั่งซือ้ท่ีเพ่ิมขึน้จากลกูคา้ปัจจบุนัและลกูคา้รายใหมข่องบริษัทท าใหบ้ริษัทมีทนุจด
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ทะเบียนช าระแลว้เพ่ิมขึน้จาก 540ลา้นบาทเป็น 672ลา้นบาท โดยบริษัท ชินพนู อินดสัเตรยีล จ ากดั ยงัคง
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทและมีสดัสว่นการถือหุน้รอ้ยละ 99.78 
 

ในปี 2565 สถานการณส์งครามระหวา่งรสัเซียและยเูครนจะมีผลกระทบตอ่ราคาวตัถดุิบต่างๆ ในตลาดโลก 
ไมเ่พียงแตร่าคาน า้มนั ราคาก๊าซ ท่ีเพ่ิมสงูขึน้ แตร่สัเซียเป็นประเทศท่ีมีแหลง่วตัถดุิบส าคญัตา่งๆ ท่ีสง่ออก
ไปยงัทั่วโลก การเกิดสงครามท าใหร้ะบบ supply chain หยดุชะงกั และมีผลตอ่ราคาของวตัถดุิบท่ีเพ่ิม
สงูขึน้ และย่อมตอ้งสง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจโลกอย่างหลีกเลี่ยงไมไ่ดใ้นขณะเดียวกนั การเกิดสงครามนี ้ก็
อาจจะสง่ผลดีตอ่การเรง่พฒันาเทคโนโลย่ีรถยนตไ์ฟฟ้าท่ีไมใ่ชน้  า้มนัใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ เพ่ือทดแทน
ปัญหาการขาดแคลนพลงังานจากรสัเซีย อตุสาหกรรมการผลิตยานยนตจ์ะเปลี่ยนแปลงเทคโนโลย่ีสงูขึน้ไป  
ซึง่คาดวา่จะสง่ผลดีตอ่บริษัทผูผ้ลิตแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้า เน่ืองจากเป็นสว่นประกอบส าคญัในรถยนตไ์ฟฟ้า  
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคณุเทศบาลต าบลบางกะดีและองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัปทมุธานี ท่ีได้
จดัหาวคัซีนป้องกนัโควิด-19 เป็นจ านวนมากฉีดใหก้บัพนกังานของบริษัท (ทัง้เข็มท่ี 1 และเข็มท่ี 2) เพ่ือ
ป้องกนัการติดเชือ้ไวรสันี ้ท  าใหก้ารผลิตของบริษัทฯ ด าเนินไปไดด้ว้ยดีตลอดปีท่ีผ่านมา  
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบรษัิทฯ ขอขอบคณุท่านผูถื้อหุน้ บริษัทลกูคา้ พนัธมิตรคูค่า้ทกุท่าน ชมุชนใน
ต าบลบางกะดี จงัหวดัปทมุธานี รวมถงึสถาบนัการเงินท่ีใหก้ารสนบัสนนุบริษัทดว้ยดีเสมอมา และ
ขอขอบคณุพนกังานและผูบ้รหิารของบริษัททกุท่าน ท่ีไดร้ว่มแรงรว่มใจปฏิบตัิงานใหก้บับริษัทในปี2564ท่ี
ยากล าบากท่ีผ่านมาอย่างเต็มท่ี คณะกรรมการขอใหท้กุท่านเช่ือมั่นวา่บริษัทจะยงัคงมุง่มั่นท่ีจะพฒันา
องคก์รใหม้ีความเจริญกา้วหนา้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุ
ฝ่ายท่ีไดร้ว่มมือรว่มใจกนัเพ่ือใหบ้ริษัทสามารถด าเนินธุรกิจสรา้งผลก าไรและเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต
และจะพยายามอย่างเตม็ก าลงัเพ่ือใหผ้่านพน้สภาวะการณท่ี์เกิดขึน้ในปี 2565 นีไ้ป 
 
 

 
 
ดร. วิพรรธ ์เริงพทิยา 
ประธานกรรมการ 
บริษัท ดราโก้ พซีีบ ีจ ากัด (มหาชน)  
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วิสัยทศันแ์ละพนัธกจิ 
  
 Q Quality(คณุภาพ) 
 การผลิตสินคา้ท่ีมีคณุภาพ ตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ 
  

 C Cost(ตน้ทนุ) 
 เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัไดด้ว้ยการลดตน้ทนุ การประหยดัตน้ทนุ และการควบคมุตน้ทนุ 
  

 D Delivery(การจดัสง่) 
 การจดัสง่ท่ีตรงตามเวลาท่ีลกูคา้ตอ้งการ 
  

 T Team work(การท างานรว่มกนัแบบมีเอกภาพ) 
 การรว่มมือรว่มใจกนัท างานและแกไ้ขปัญหา 
  

 S2  Service(การใหบ้รกิาร) 
   การใหบ้ริการกบัลกูคา้อย่างรวดเรว็ และประทบัใจ  
  

   Safety(ความปลอดภยั) 
   สภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยั  
  

 E3 Efficiency(ประสิทธิภาพ) 
   การผลิตสินคา้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

   Environment(สิ่งแวดลอ้ม) 
   การอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม ในทกุๆ ดา้น 
 

   Execution(การลงมือปฏิบตัิจริง) 
   การปฏิบติังานจริงเพ่ือใหส้มัฤทธ์ิผล 
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วสัิยทัศน:์  
 

   การเป็นผู้ผลิตแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าทีด่ีท่ีสุ่ด และสามารถแข่งขันในตลาดโลกด้วย SCQ+ES 
(ยอดขาย ต้นทุน คุณภาพบวกกับการลงมือปฏบิัตติามหน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมาย และความ
รวดเร็วในการท างาน) 

 

พันธกจิ :   
 มุง่มั่นพฒันาธุรกิจและผลิตภณัฑใ์หมเ่พ่ือรองรบัความตอ้งการของตลาดในอนาคต 

 

 ยดึมั่นในความพงึพอใจสงูสดุของลกูคา้ ทัง้ในดา้นคณุภาพ ราคา การจดัสง่และบริการ 
 

 มุง่สรา้งก าไรสงูสดุใหก้บัผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งทกุดา้น  
 

 พฒันาและยกระดบัความสามารถของพนกังานใหเ้ป็นแรงงานฝีมือท่ีมีคณุภาพ 
 

กลยุทธใ์นการด าเนินงานของบริษัท 
 พฒันาการผลิตแผน่พิมพว์งจรไฟฟ้าใหม้ีคณุภาพ ในตน้ทนุการผลิตท่ีนอ้ยท่ีสดุ และเป็นนโยบาย

ท่ีพนกังานทกุคนตอ้งน าไปปฏิบตัิเพ่ือใหเ้กิดผล  

 ขยายตลาดส าหรบัแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer เพ่ือสามารถผลิตใหเ้ตม็ก าลงัการ
ผลิตท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั 

 มุง่เนน้การผลิตแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้าท่ีมีมลูคา่เพ่ิม โดยเฉพาะแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้าท่ีใชใ้น
อตุสาหกรรมยานยนต ์

 มุง่เนน้การพฒันาผลิตภณัฑใ์หมใ่หม้ีคณุภาพ เพ่ือเพ่ิมยอดขายและก าไรใหก้บับริษัทฯ 

 กระจายฐานลกูคา้ของบริษัทฯ ออกไปในหลายๆ อตุสาหกรรม เพ่ือลดความเสี่ยงในกรณีท่ีเทค
โนโลย่ีการผลิตของบริษัทลกูคา้เปลี่ยนแปลงไป หรือการหดตวัของความตอ้งการในผลติภณัฑ์
ชนิดใดชนิดหนึ่ง 

 บริการหลงัการขายตอ้งรวดเรว็ทนัใจ และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปไดอ้ย่างทนัท่วงที 
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การเปล่ียนแปลง และพัฒนาการทีส่ าคัญ 

 การเปลี่ยนแปลงและการพฒันาการท่ีส  าคญัในสว่นท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจและการบรหิารงานตัง้แตก่าร
ก่อตัง้กิจการเป็นตน้มามีดงันี ้

มกราคม 2532 จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทจ ากดั 

พฤษภาคม 2532 -  
กมุภาพนัธ ์2533 

ด าเนินการก่อสรา้งอาคารโรงงาน ท่ีสวนอตุสาหกรรมบางกะดี จงัหวดัปทมุธานี และ
ด าเนินการติดตัง้เครื่องจกัร 

สิงหาคม 2533 เริ่มด าเนินการผลิตแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้าประเภท Single-sided PCB และDouble-sided 
PCB ชนิด non-plate  through hole โดยเนน้การผลิตประเภทแรกประมาณ 90% ของ
ก าลงัการผลิตทัง้หมด (การด าเนินการผลิตในระยะแรกใชแ้รงงานคนเป็นหลกั) 

มิถนุายน 2536 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั 

พฤศจิกายน 2537 เริ่มท าการซือ้ขายหุน้ของบริษัทฯในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

พฤศจิกายน 2545 ไดร้บัใบรบัรองมาตรฐานคณุภาพ ISO/TS 16949 ส าหรบัการผลิตชิน้สว่นอปุกรณร์ถยนต ์

ตลุาคม 2547 ไดร้บัใบรบัรองมาตรฐานคณุภาพ ISO14001 (ใบรบัรองมาตรฐานคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม) 

มิถนุายน 2551 ท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2551 มีมติอนมุตัิการแตกหุน้ หรือเปลี่ยนแปลงจ านวนหุน้
และมลูคา่หุน้สามญัท่ีตราไวข้องกิจการจากมลูคา่หุน้ละ 10 บาท เป็นหุน้ละ 1บาท 

ตลุาคม 2554 เกิดอุทกภยัขึน้ในประเทศไทย ท าใหเ้กิดน า้ท่วมในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ซึ่งเป็นท่ีตัง้
ของกิจการ โดยกิจการตอ้งหยดุการผลิตตัง้แตว่นัท่ี 21 ตลุาคม 2554 เป็นตน้มา 

กมุภาพนัธ ์2555 เพ่ิมทุนจ านวน 55.830 ลา้นหุน้แบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ใหแ้ก่บริษัท ชิน
พูน อินดสัเตรียล จ ากัด ในราคาหุน้ละ 5 บาท กิจการไดร้บัเงินเป็นจ านวนทัง้สิน้ 279.15 
ลา้นบาท เพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในระหว่างการฟ้ืนฟูกิจการจากน า้ท่วมและใชเ้ป็นเงิน
ลงทนุในผลิตภณัฑใ์หม่ 

มิถนุายน 2555 กิจการเริ่มกลับมาด าเนินการผลิต หลังจากท่ีใช้เวลาในการฟ้ืนฟูโรงงาน 6 เดือน จน
สามารถเปิดด าเนินงานไดเ้ป็นปกติ 

กรกฎาคม 2557 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2557 มีมติอนุมตัิการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ (Convertible 
Debenture) อายหุุน้กู ้5 ปี จ านวนทัง้สิน้ 6,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 100 บาท เป็นจ านวน
เงินทัง้สิน้ 600,000,000 บาทใหก้บัผูถื้อหุน้ของกิจการ (Right Offering) เพ่ือใชส้  าหรบัการ
ขยายการผลิตแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer 

มกราคม 2558 บริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จ ากัดแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ จ านวน  
31,328,241 หุน้ ท าให ้บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั ถือหุน้ในกิจการ รอ้ยละ 52.59 

มีนาคม 2558 -
พฤษภาคม 2558 

ท าการติดตัง้เครื่องจกัรส าหรบัการผลิตแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer PCB ซึ่ง
ไดร้บัเงินลงทนุจากการจ าหน่ายหุน้กูแ้ปลงสภาพ จ านวน 600 ลา้นบาท 
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กมุภาพนัธ ์2559 เริ่มท าการผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer PCB 

สิงหาคม 2559 -
กนัยายน 2559 

บริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จ ากัด ไดซ้ือ้หุน้ของกิจการจากกลุ่มเริงพิทยา และไดท้ าการ
เสนอซือ้หุน้ทัง้หมดของกิจการ ช่วงระหว่างวนัท่ี 19 สิงหาคม ถึง 22 กนัยายน 2559  เมื่อ
สิน้สุดระยะเวลาการรับซือ้ บริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จ ากัด ถือหุ้นในกิจการทั้งสิน้ 
220,894,510 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 89.37 ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ของกิจการ 

ธนัวาคม 2559 บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดัถือหุน้ในกิจการทัง้สิน้  236,103,610  หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 
95.53 ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ของกิจการ 

19 ธนัวาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 6/2559 มีมติเสนอใหท่ี้ประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น
พิจารณาเพิกถอนบริษัทฯ ออกจากการเป็นบริษัทหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยโดยสมคัรใจ 

21 มิถนุายน 2560 บริษัทฯ สิน้สดุสภาพการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

30 มิถนุายน 2560 บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั แปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญั จ านวน 
47,761,138 หุน้ ท าให ้บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั ถือหุน้ในกิจการคิดเป็น      รอ้ย
ละ 96.25 

3 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 2/2560 (เรียกครัง้ท่ี 2) มีมติเพ่ิมทุนจ านวน 123.579 ลา้น
หุน้ใหผู้ถื้อหุน้ทั่วไป ในราคาหุน้ละ 4.86 บาท กิจการไดร้บัเงินเป็นจ านวนทัง้สิน้ 600 ลา้น
บาท เพ่ือใชเ้ป็นเงินลงทุนเครื่องจักรเพ่ิมเติมส าหรับการผลิตแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้าแบบ 
Multi-layer และเป็นเงินทนุหมนุเวียน 

19 สิงหาคม 2562 จ่ายช าระคืนเงินใหก้บัผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ (Convertible Debenture) ซึ่งมีอายุหุน้กู ้5 ปี 
เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 158,205,600 บาท ใหก้บัผูถื้อหุน้ 

30 เมษายน 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  มีมติเพ่ิมทุนจ านวน 121,457,490 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมทกุรายของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ ในราคาหุน้ละ 2.47บาท กิจการไดร้บัเงินเป็น
จ านวนทัง้สิน้ 300 ลา้นบาท วตัถปุระสงคค์ือการจ่ายคืนเงินกูร้ะยะสัน้ เพ่ือลดภาระดอกเบีย้
จ่าย และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในภาวะเศรษฐกิจชะลอจากการเกิดการแพร่ระบาดของ
COVID-19 

25 มิถนุายน 2564 ท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2564 มีมติเพ่ิมทนุจ านวน 132,158,590 หุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมทุกรายของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ ในราคาหุน้ละ 2.27 บาท กิจการไดร้บัเงิน
เป็นจ านวนทัง้สิน้ 299,999,999.30 บาท วตัถุประสงคเ์พ่ือน าเงินท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทุนครัง้นี ้
ไปลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ส  าหรับการขยายก าลังการผลิตแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้า
ประเภท Double-sided Plate-Through-Hole และ Multi-layer เพ่ือรองรบัค าสั่งซือ้ท่ี
เพ่ิมขึน้จากลกูคา้ปัจจบุนัและลกูคา้รายใหมข่องบริษัทฯ 
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 ปัจจบุนั กิจการด าเนินการผลติและจ าหน่ายแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้า (Printed Circuit Board หรือ PCB) ประเภท 
Single-sided PCB และDouble-sided PCB ทัง้ชนิด Silver Through Hole, Non Plate Through Hole, 
Copper Paste Through Hole, Plate Through Hole และ Multi-layer PCB (โดยสามารถผลิตไดส้งูสดุ 6 ชัน้) 
ทัง้นี ้ แผน่พิมพว์งจรไฟฟ้าท่ีผลิตนัน้จะผลิตตามลายวงจรไฟฟ้าของลกูคา้แตล่ะราย ซึง่จะมีลกัษณะท่ีแตกตา่ง
กนัตามแตท่ี่ลกูคา้จะออกแบบ 

 

โครงสร้างการถอืหุน้ 

รายละเอียดเก่ียวกบักลุม่ผูถื้อหุน้ตัง้แตร่อ้ยละ 10 ขึน้ไป ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง ทัง้หมด ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2564 มีดงันี ้

 

ชื่อผู้ถอืหุน้/กลุ่มผู้ถอืหุ้น สัญชาต ิ จ านวนหุ้น 
จ านวนหุ้นที่ถอื คดิเป็นร้อยละของ
จ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมด 

1. กลุม่บรษัิท ชินพนู อินดสัเตรยีล จ ากดั ไตห้วนั 670,618,477       99.78 

รวม  538,481,355 99.78 

 

ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

กิจการประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้าหรือแผ่นพิมพว์งจรอิเล็กทรอนิกส ์(Printed Circuit 
Board หรือ PCB) ซึ่งเป็นวงจรไฟฟ้าย่อส่วนอยู่บนแผ่นฉนวนเคลือบทองแดง (Copper Clad Laminate) 
ขนาดเล็กท าหน้าท่ีเป็นฐานส าหรับยึดชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกสต์่างๆ เข้าดว้ยกัน เพ่ือเช่ือมโยงวงจรไฟฟ้า  
ระหว่างส่วนประกอบต่างๆ และเป็นส่วนประกอบขัน้พืน้ฐานท่ีส  าคัญในผลิตภัณฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและสินคา้
อิเล็กทรอนิกสต์่างๆ เครื่องเสียงติดรถยนต ์มอเตอร ์เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมเกือบทุกชนิดและแผง
หนา้ปัทมค์วบคมุของรถยนตปั์จจุบนักิจการเป็นผูผ้ลิตแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้าประเภท Single-sided, Double-
sided Silver/Copper paste Through Hole รายใหญ่ของประเทศไทย 

ในส่วนของแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้าแบบ Double-sided Plate Through Hole และ แผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้าแบบ 
Multi-layer เป็นแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภทท่ีใชใ้นเครื่องใชไ้ฟฟ้าอิเล็กทรอนิกสท่ี์มีความสลับซับซอ้น 
ตลอดจนเป็นแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้าท่ีใชใ้นอตุสาหกรรมการผลิตรถยนต ์โดยกิจการเลง็เห็นปริมาณความตอ้งการ
แผ่นพิมพว์งจร ไฟฟ้าประเภทนีเ้พ่ิมสงูขึน้ทกุปี  

ลักษณะผลติภัณฑ ์

กิจการด าเนินการผลิตแผน่พิมพว์งจรไฟฟ้า 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 ซึง่แผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้าทัง้ 5 
ประเภทมีลกัษณะแตกตา่งกนั ดงันี ้
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1. Single-sided PCB เป็นแผ่นพิมพว์งจรท่ีมีแผ่นทองแดงเคลือบเพียงดา้นเดียว มีขัน้ตอนการผลิตท่ี
ไมซ่บัซอ้นน ามาใชเ้ป็นส่วนประกอบของเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสท์ั่วๆไป เช่นSubboard 
ในโทรทศัน ์จอคอมพิวเตอร ์รีโมทคอนโทรล และInverter เป็นตน้ 

2. Double-sided PCB ชนิดNon Plate Through Holeเป็นแผ่นพิมพว์งจรท่ีมีวงจรไฟฟ้าสองดา้น
แต่ไม่มีตัวน ากระแสไฟฟ้าซึ่งแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภทนีจ้ะน ามาใช้กับชิน้ส่วนอุปกรณ์
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสบ์างประเภท เช่น มอเตอรส์  าหรบัเครื่องปรบัอากาศ มอเตอร์
ส  าหรบัตูเ้ย็นแผงวงจรส าหรบัหลอดไฟประเภท LED เป็นตน้ 

3. Double-sided PCB ชนิดSilver Paste Through Hole/Copper Paste Through Holeเป็นแผ่น
พิมพว์งจรท่ีมีวงจรไฟฟ้าสองดา้นและมีรูท่ีพิมพด์ว้ยหมึกท่ีเป็นตวัน ากระแสไฟฟ้าคือเงิน (Silver 
paste) หรือทองแดง (Copper paste) ท าใหรู้เป็นตวัน ากระแสไฟฟ้าซึ่งแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้า
ประเภทนีจ้ะน ามาใชก้บัเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสบ์างประเภทท่ีมีเทคโนโลย่ีซบัซอ้นกว่า 
เช่น โทรทศัน ์LED, คียบ์อรด์คอมพิวเตอร ์ , DVD, แผงหนา้ปัดรถยนต,์ ตูชุ้มสายโทรศพัทข์นาด
เล็ก, เครื่องเสียงติดรถยนต,์ Power supply ท่ีใชก้ับเครื่องใชไ้ฟฟ้าต่างๆ และเครื่องมือสื่อสาร 
โทรศพัทบ์า้นแบบไรส้าย:ซึ่งจ าเป็นตอ้งมีความเท่ียงตรงและคณุภาพดีกว่าแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้า
แบบท่ี 1และ 2 

4. Double-sided PCB ชนิดPlate-through-holeเป็นแผ่นพิมพว์งจรท่ีมีวงจรไฟฟ้าสองดา้น และมี
ตวัน ากระแสไฟฟ้าคือทองแดง โดยวิธีการ plate ดว้ยกระแสไฟฟ้าและสารเคมี ซึ่งน ามาใชก้ับ
ชิน้ส่วนอุปกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกสท่ี์มีความสลับซับซอ้นของลายวงจร และมี
อปุกรณชิ์น้สว่นประกอบท่ีมีความหนาแน่นมาก เช่น ระบบน าทางรถยนต ์แผงควบคมุระบบไฟฟ้า
ในรถยนตเ์ครื่องเสียงติดรถยนต ์เป็นตน้ 

5. Multi-layer PCBเป็นแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้าท่ีมีวงจรไฟฟ้าสองดา้น น ามาประกบซอ้นกนัหลายชัน้ 
และมีรูท่ีมีตวัน ากระแสไฟฟ้าเช่ือมต่อวงจร โดยวิธีการ plate ดว้ยกระแสไฟฟ้าและสารเคมี เพ่ือ
เช่ือมระหว่างแผ่นพิมพ์ชั้นใน (inner layer) และชั้นนอก (outer layer) ซึ่งน ามาใช้กับ
เครื่องใชไ้ฟฟ้าอิเลคโทรนิคสท่ี์มีความสลับซับซอ้น ตลอดจนเป็นแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้าท่ีใชใ้น
อตุสาหกรรมชิน้ส่วนอุปกรณร์ถยนต ์อุปกรณโ์ทรคมนาคมต่างๆ อปุกรณค์อมพิวเตอร ์เครื่องมือ
ทางการแพทย์และเครื่องใชไ้ฟฟ้าท่ีใชเ้ทคโนโลยีสูง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องใชไ้ฟฟ้า
ประเภทนัน้ๆ 

 นอกจากนี ้ การแบ่งประเภทผลิตภณัฑย์งัสามารถแบ่งไดต้ามเทคโนโลย่ีการผลิตซึง่สามารถแบ่งได ้ 2 
ลกัษณะ คือ 

1. ผลิตภณัฑท่ี์ใชวิ้ธีพิมพล์ายวงจรโดยใชเ้ทคโนโลย่ีผา้พิมพล์ายวงจร คือมีการถ่ายแบบลายวงจรไฟฟ้าลง
บนผา้สกรนี แลว้น าผา้สกรนีไปขงึเป็นบลอ็ค และน าไปเป็นแบบพิมพล์ายวงจรโดยการใชเ้ครื่องพิมพ ์
โดยการเทหมกึลงบนบลอ็คท่ีขงึดว้ยผา้สกรีนท่ีมีลายวงจร และมียางปาดหมกึเพ่ือใหห้มกึซมึลงบนแผ่น
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เคลือบทองแดง น าไปผ่านตูอ้บเพ่ือใหห้มกึแข็งตวั แลว้จงึน าไปผ่านสารเคมีเพ่ือกดัหมกึท่ีไมต่อ้งการ 
ออก หลงัจากนัน้ ก็จะน าไปพิมพห์มกึสีเขียวและหมกึสีขาวตอ่ไป ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตโดยเทคโนโลย่ีนี ้ไดแ้ก ่
แผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้าแบบ Single-sided, Double-sided Non Through Hole, Double-sided Silver 
paste/Copper paste Through Hole ราคาขายของแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้าจะถกูกวา่แผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้า
ท่ีใชเ้ทคโนโลย่ีการผลิตแบบท่ี 2 

2. ผลิตภณัฑท่ี์ใชวิ้ธีพิมพล์ายวงจรโดยใชก้ารถ่ายลายวงจรดว้ยฟิลม์ หรือท่ีเรียกวา่ Dry Film โดย
ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตดว้ยเทคโนโนลี่นีจ้ะใชใ้นกรณีท่ีเสน้ลายวงจรมีขนาดเลก็มาก ความสามารถของการ
พิมพด์ว้ยเทคโนลย่ีแบบแรกไมส่ามารถท าได ้ ผลิตภณัฑท่ี์ใชเ้ทคโนโลย่ีการผลิตแบบนี ้ ไดแ้ก่ แผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าแบบ Double-sided Plate Through Hole และ Multi-layer แตก่็อาจจะมีแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าแบบ Single-sided ท่ีตอ้งใชเ้ทคโนลย่ีในการผลิตถา้เสน้ลายวงจรของแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้า
นัน้ๆ มีขนาดเลก็มาก 

ในปี 2564 ท่ีผ่านมา บริษัทผลิตแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้าดว้ยเทคโนโลย่ีแบบผา้สกรนีเป็นสว่นใหญ่ โดยมี
สดัสว่นการผลิตประมาณรอ้ยละ 59 ของปริมาณการผลิตแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้าทัง้หมด(หน่วยตาราง
เมตร)แตใ่นดา้นของรายไดจ้ากการขายผลิตสินคา้ท่ีผลิตเอง กิจการมีรายไดจ้ากการขายแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าท่ีผลิตดว้ยเทคโนโลย่ีแบบท่ี 2 (การถ่ายลายวงจรดว้ยฟิลม์) ประมาณรอ้ยละ 67ซึง่ราคาขาย
ของแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้าดว้ยเทคโนโลย่ี Dry film จะมีราคาขายตอ่ตารางเมตรสงูกวา่แบบแรก  
 

โครงสร้างรายได้ของกจิการ 

 ในสว่นของรายไดจ้ากการขายสินคา้ท่ีผลิตเอง ปัจจบุนัแบ่งเป็น 3 ลกัษณะ คือ Single-sided PCB, Double-
sided PCB ซึง่ประกอบดว้ย Double-sided ทกุประเภทรวมกนั ซึง่ไดแ้ก่แผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้าสองดา้น ชนิด Non 
Plate Through Hole, Silver Through Hole, Copper Paste Through Hole, Plate-through-hole และ Multi-layer 
PCB นอกจากสินคา้ท่ีผลิตเองกิจการยงัคงด าเนินธุรกิจซือ้มา-ขายไป เน่ืองจากกิจการตอ้งการตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ใหค้รบทกุประเภทแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้าท่ีลกูคา้ใชอ้ยู่เพ่ือใหล้กูคา้รูส้กึมั่นใจวา่สามารถสั่งซือ้แผ่น
พิมพว์งจรไฟฟ้าไดจ้ากผูผ้ลิตแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้าเจา้ประจ าท่ีเช่ือมั่นในดา้นบริการหลงัการขายซึง่ค  าสั่งซือ้ท่ีเป็นค า
สั่งซือ้ของแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้าชนิดท่ีกิจการยงัไมส่ามารถผลติได ้ กิจการสง่ตอ่ใหบ้ริษัทผูผ้ลิตแผน่พิมพว์งจรไฟฟ้า
ประเภท Aluminum PCB ในประเทศไตห้วนัผลิตให ้ 

 ทัง้นี ้มลูคา่การจ าหน่ายของผลิตภณัฑข์องกิจการ ในระยะ 4 ปีท่ีผ่านมา เป็นดงันี ้
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*การจ าหน่ายต่างประเทศ มีลกัษณะเป็นการส่งออกทัง้ทางตรง (direct export) และทางออ้ม (indirect export) ซึง่เป็นการจ าหน่ายใหแ้ก่
บรษิัทขา้มชาตภิายในประเทศท่ีไดร้บัการส่งเสรมิการลงทนุท่ีตัง้โรงงานอยู่ในประเทศไทย 
 

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
ช่ือบริษัท: บริษัท ดราโก ้พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ: ผูผ้ลิตและจ าหน่ายแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้า  
แบบ Single-sided, Double-sided PCB และ Multi-layer PCB 

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

เลขทะเบียนบริษัท: 0107536000561 

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

โทรสาร: 02-501-1248-9 

Home Page: www.dracopcb.com 

ทนุจดทะเบียน: 672,114,579 บาท (หุน้สามญั 672,114,579 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1.00 บาท)  

ทนุช าระแลว้: 672,114,579 บาท (หุน้สามญั 672,114,579 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1.00 บาท) 

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์ บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์: 02009-9000   โทรสาร : 02009-9991  

ผูส้อบบญัชี: นายณฐัพงศ ์ตนัติจตัตานนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8829 
บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

 2561 2562 2563 2564 
 ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

การซือ้มา-ขายไป 48.26 2.34 70.05 3.61 41.40 2.40 20.52 1.00 
มลูคา่การจ าหน่าย         
     จ  าแนกตามผลิตภณัฑ ์         
     Single-sided PCBทกุประเภท 769.09 37.31 590.47 30.39 513.33 29.70 662.03 32.50 
Double-sided (Plate Through Hole 
PCB) 

  Multi-layer PCB 

 
1,001.70 

242.45 

 
48.59 
11.76 

 
1,020.70 

261.43 

 
52.54 
13.46 

 
853.55 
319.95 

 
49.39 
18.51 

 
874.76 
479.25 

 
43.00 
23.50 

รวมมลูคา่การจ าหน่ายในและตา่งประเทศ 2,061.51 100.00 1,942.65 100.00 1,728.23 100.00 2,036.56 100.00 

อตัราเพิ่ม(ลด) ของมลูคา่การจ าหน่าย (%) 6.01  -5.77  -11.04  17.84  
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195อาคารเอม็ไพรท์าวเวอร ์ชัน้ 50-51 
ถนนสาทรใต ้ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท:์ 02-6772000  โทรสาร: 02-6772222 

ท่ีปรกึษาภายใตส้ญัญาการ
ใหค้วามช่วยเหลือทางเทคนิค: 

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. 
โทรศพัท:์ 886-3-3222226  โทรสาร: 886-3-3218033 

 

 ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุ้น 

จ านวนทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแล้ว 

(1)  หลักทรัพยข์องบริษัทฯ ทนุจดทะเบียน  ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 672,114,579 บาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 672,114,579หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ทนุท่ีเรียกช าระแลว้ จ านวน 
672,114,579บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 672,114,579หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ  
1.00 บาท 

การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่ส  าคญัในสว่นท่ีเก่ียวกบักลุม่ผูถื้อหุน้ ตัง้แตร่อ้ยละ 5 ขึน้ไป ของจ านวน
หุน้ท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด ณ วนัสิน้สดุของแตล่ะปี ส  าหรบัระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2562 - 
2564) คิดเป็นอตัรารอ้ยละของทนุจดทะเบียน ณ สิน้ปี ไดแ้ก ่

 2562 2563 2564 

1.  บรษัิท ชินพนู อินดสัเตรยีล จ ากดั 99.65 99.73 99.78 
2.  อื่น ๆ 0.35 0.27 0.22 
                      รวม 100.00 100.00 100.00 
ทนุเรยีกช าระแลว้ (ลา้นบาท) 418.50 539.96 672.115 

    

ผู้ถอืหุน้ 

รายช่ือของผูถื้อหุน้รายใหญ่ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดในปีท่ีผ่านมา สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม
2564มีดงันี ้

 (หนว่ย : หุน้) 
1.  บรษัิท ชินพนูอินดสัเตรยีล จ ากดั 670,618,477 
2. บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 1,496,102 
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โครงสร้างการจัดการ 
 

ผังองคก์ร 
  

คณะกรรมการบริษทั 

กรรมการผู้จดัการ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายบริหารกลาง ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายโรงงาน 

ฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

ฝ่ายวตัถุดบิ 

ฝ่ายเทคโนโลยีส่ารสนเทศ 

ฝ่ายขาย 

ฝ่ายการตลาด 

ฝ่ายผลติ 

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 

ฝ่ายวศิวกรรม 

ฝ่ายซ่อมบ ารุง 

ฝ่ายวางแผนการผลติ 
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คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการของ  บริษัท ดราโก ้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ยกรรมการ
ผูท้รงคณุวฒิุทัง้สิน้ 6 ท่าน ดงันี ้

1. นายวิพรรธ ์เริงพิทยา ประธานกรรมการ (เป็นกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามแทนบริษัทฯ) 
2.    นายวินแลนด ์ฮวง กรรมการ (เป็นกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามแทนบริษัทฯ) 
3. นายเฟรด ชวง กรรมการ (เป็นกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามแทนบริษัทฯ) 
4. นายอดลุ อมตวิวฒัน ์ กรรมการ 
5.  นายหลิน พี จี กรรมการ  
6. นายเฉิน จงุ คนุ** กรรมการ (เป็นกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามแทนบริษัทฯ) 

**  นายเฉิน จงุ คนุ ยงัด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการของบริษัทฯ อีกหนึ่งต าแหน่งดว้ย 
 

คณะกรรมการบริษัท 

 กรรมการของบริษัทมีจ านวน 6 ท่าน และมีกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร คือนายเฉิน จงุ คนุ ในปี 2564 
คณะกรรมการจะมีการประชมุ 4 ครัง้ โดยการประชมุแตล่ะครัง้จะมีการก าหนดวาระการประชมุอย่างชดัเจน
และมีการสง่รายละเอียดประกอบวาระการประชมุใหค้ณะกรรมการไดม้ีเวลาศกึษาและพิจารณาลว่งหนา้  

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

 กรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทฯ ประกอบดว้ย นายวิพรรธ ์ เริงพิทยา นายเซียว ซิน เจียน (เฟรด 
ชวง) นายฮวง ไว จิน (วินแลนด ์ ฮวง) นายเฉิน จงุ คนุ กรรมการสองในสี่คนนี ้ ลงลายมอืช่ือรว่มกนัและประทบัตรา
ส าคญัของบริษัทฯ 

 ขอบเขต อ านาจ หน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ 

 ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ  ก าหนดใหม้ีการประชมุของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ ซึง่วนั
และเวลาของการประชมุจะแจง้ใหค้ณะกรรมการทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั ขอบเขตอ านาจและหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีดงันี ้

1. บริหารบริษัทฯ ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้ โดยยดึแนวปฏิบตัิส  าคญั คือ 

- การปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั 
- การปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต 
- การปฏิบตัิตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
- การเปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูถื้อหุน้อย่างถกูตอ้ง ครบถว้นและโปรง่ใส 

2. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ ใหฝ่้ายจดัการ  รวมทัง้การวางแผนการด าเนินงานใน
อนาคต  ตลอดจนการอนมุตัิรายจ่ายเพ่ือการลงทนุ (capital investment) ท่ีมีมลูคา่เกินกวา่ 50 ลา้นบาท 
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รวมถงึการอนมุตัิการลงทนุในโครงการท่ีไมม่ีในงบประมาณประจ าปี และอนมุตัิรายการปกติทั่วไปทางการคา้ท่ี
มีวงเงินเกินอ านาจอนมุตัิของกรรมการผูจ้ดัการ 

3. ก าหนดวิสยัทศัน ์ กลยทุธ ์ เป้าหมายแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ การบริหารความเสี่ยงในดา้นตา่งๆ 
ตลอดจนก ากบัดแูลใหฝ่้ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีวางไว ้

4. พิจารณาและก ากบัดแูลผลประกอบการและการด าเนินงานของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปในแนวทางท่ีคณะกรรมการ
ก าหนดนโยบายไว ้  และถา้ไมเ่ป็นไปตามท่ีประมาณการไวก้็จะมีการศกึษาหาสาเหตแุละแนวทางเพ่ือแกไ้ข
ตอ่ไป  

5. พิจารณาแตง่ตัง้หรืออนมุตัิการลาออกของกรรมการ, กรรมการผูจ้ดัการของบริษัทฯ 

6. ดแูลและรบัผิดชอบจดัการบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ ขอ้บงัคบัของบรษัิท และมติท่ีประชมุ 
ผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษัท 

7. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชมุผูถื้อหุน้ เวน้แตใ่นกรณีท่ีมีเหตสุดุวิสยั โดยกรรมการบริษัท
ท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุจะตอ้งแจง้ใหก้รรมการบริษัท ทราบลว่งหนา้ก่อนการประชมุ 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูร้บัผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศทางการเงินท่ี
ปรากฏในรายงานประจ าปี ซึง่งบการเงินของบริษัทฯ ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรบัรองทั่วไป โดยเลือกใช้
นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ และใชด้ลุยพินิจในการประมาณการอย่างระมดัระวงัในการ
จดัท า รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูส  าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 คณะกรรมการไดใ้หค้วามส าคญัของระบบการควบคมุภายในเพ่ือใหม้ั่นใจวา่ การบนัทึกขอ้มลูทางบญัชีมีความ
ถกูตอ้งครบถว้นและเพียงพอท่ีจะป้องกนัไมใ่หเ้กิดการทจุริต หรือการด าเนินงานท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส าคญั  

 

บทบาทและหน้าทีข่องประธานกรรมการ 

 ประธานกรรมการในฐานะผูน้  าของคณะกรรมการ มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการก าหนดวาระการประชมุ ด าเนิน 
การประชมุกรรมการ ตลอดจนใหค้วามคิดเห็นตอ่วาระการประชมุตา่งๆ และเปิดโอกาสใหก้รรมการสามารถเสนอวาระ
อื่นๆ ท่ีส  าคญัขึน้พิจารณาในระหวา่งการประชมุ นอกจากนีย้งัเปิดโอกาสรบัฟังความคิดเห็นทกุความคิดเห็นเพ่ือเพ่ิม
มมุมองในการแกไ้ขปัญหาหรือการด าเนินงานของบริษัทฯ ใหม้ีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้ทกุคน 
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ผู้บริหาร 

 เจ้าหน้าทีฝ่่ายบริหาร 

 เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงันี ้

1. นายเฉิน จงุ คนุ กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นางลกัษณา ส าราญทิวาวลัย ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
3. นายอนชิุต พิชญธาดา ผูจ้ดัการทั่วไปฝ่ายโรงงาน 
4.  นางกานดา โอภาศรี ผูจ้ดัการโรงงาน  
5.  นาง จิตติมา เนยทอง ผูจ้ดัการฝ่ายอาวโุสการตลาดและการขาย  
6. นายชาติชาย สรอ้ยระยา้ ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายทรพัยากรมนษุยแ์ละธุรการ 
7.  นาง ฮวง เหมย่ หยนุ ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายจดัซือ้และคลงัสินคา้  
8. นายเจริญ จ าเรียง ผูจ้ดัการฝ่ายการบริหารคณุภาพ 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

1.  มีอ านาจควบคมุการบริหารงานของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนดไว ้และ
รายงานผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 

2.  พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจ าปีท่ีฝ่ายบริหารจดัท าเพ่ือน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนมุตัิรวมทัง้ควบคมุการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปีของแตล่ะหน่วยงาน 

3.  พิจารณาประเมินการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอเพ่ือป้องกนัความเสี่ยงจากปัจจยัตา่งๆ ไมว่า่
จากภายในหรือภายนอกบริษัทฯ 

4.  มีอ านาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บนัทกึเพ่ือใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการบริษัท และเพ่ือผลประโยชนข์องบริษัทฯ 

5.  มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิการจดัซือ้และใชจ้่ายเงินในเรื่องท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติของบริษัท ซึง่
รวมถงึการขออนมุตัิการจดัซือ้ท่ีดิน การอนมุตัิการจดัจา้งการก่อสรา้งอาคารโรงงานและบริการอื่นท่ี
เก่ียวขอ้งเพ่ือประโยชน ์ และคา่ใชจ้่ายในการด าเนินงานคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารและรายจ่าย
ลงทนุใหเ้ป็นตามงบประมาณท่ีไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินส าหรบัแตล่ะรายการ
ไมเ่กิน 5 แสนบาทรายการที่เกินกวา่ 5 แสนบาท จะตอ้งไดร้บัการลงลายมือช่ือรว่มกบักรรมการ 
ผูม้ีอ  านาจลงนามอีก 1 ท่าน  

6.  ด าเนินการใดๆ เพ่ือสนบัสนนุการด าเนินงานของบริษัทฯตามการใหอ้  านาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึง่
อยู่ภายใตน้โยบายคณะกรรมการบริษัท  
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ  

บริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนและโปรง่ใส โดยก าหนดคา่ตอบแทนประจ า 
เดือน ซึง่ไดข้ออนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้แลว้  

คา่ตอบแทนรวมของคณะกรรมการในปี 2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564ไดแ้ก่ คา่ตอบแทนประจ าเดือน
ของคณะกรรมการบริษัทฯ จ านวนทัง้สิน้ 6 ท่าน โดยแยกรายละเอียดไดด้งันี ้

 ประธานกรรมการคือนายวิพรรธ ์เริงพิทยา จะไดร้บัคา่ตอบแทนประจ าเดือน ในอตัราเดือนละ 100,000 บาท 

 กรรมการบริษัทฯ จะไดร้บัคา่ตอบแทนประจ าเดือน ในอตัราเดือนละ 10,000 บาท ไดแ้ก ่
- นายวินแลนด ์ฮวง 
- ดร. อดลุ อมตวิวฒัน ์
- นายเฟรด ชวง 
- นายหลิน พี จี 
- นายเฉิน จงุ คนุ 

 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน 

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร เป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการเป็นผูก้  าหนด ซึง่จะขึน้อยู่กบัผล
ประกอบการของบริษัทฯ และผลการด าเนินงานของผูบ้รหิารแตล่ะท่าน ตลอดจนการส ารวจคา่ตอบแทนของ
บริษัทตา่งๆ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ และบริษัทท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมอิเลคโทรนิคสอ์ื่นๆ  อีกดว้ย 

คา่ตอบแทนรวมของผูบ้ริหาร ซึง่ไดแ้ก ่ กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงินและ
ผูจ้ดัการฝ่ายตา่งๆ ไดร้บัคา่ตอบแทน ประกอบดว้ยเงินเดือน โบนสัประจ าปี คา่เช่าบา้น โบนสัจากผลการ
ด าเนินงาน คา่พาหนะ และอื่นๆ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 19,889,543.67 บาท (ส  าหรบัปี 2564สิน้สดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564) 

 ค่าตอบแทนอื่น 

บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ซึง่ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบคุคลกบักระทรวงการคลงัตาม
พระราชบญัญตัิกองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 ส  าหรบัพนกังานของบริษัทฯ สามารถสมคัรเป็นสมาชิกของ
กองทนุไดโ้ดยการสมคัรใจ สมาชิกและบริษัทฯ จะจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือนเขา้เงินกองทนุฯ ในอตัรารอ้ยละ 3 
ของเงินเดือนสมาชิก ส าหรบัสมาชิกท่ีมีอายงุานกบับริษัทฯ นอ้ยกวา่ 3 ปี ส  าหรบัสมาชิกของกองทนุท่ีมีอายงุาน
กบับริษัทฯ ตัง้แต ่3 ปีขึน้ไป สมาชิกและบริษัทฯ จะจ่ายเงินสะสมเขา้กองทนุฯ ในอตัรา  รอ้ยละ 5 ในปี 2564
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทฯ ไดจ้่ายเงินสะสมใหก้บัผูบ้ริหารเป็นเงินรวมทัง้สิน้ 640,098.30 บาท  
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บุคคลากร 

บริษัทมีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 1,232 คน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) บริษัทท างาน สปัดาหล์ะ 5.5 วนั มีการ
ผลิต 2 กะ คือกะเชา้ และกะบา่ย  

จ านวนพนกังานของบริษัทฯ ซึง่แบ่งตามสายงานท่ีส าคญัๆ สามารถแบ่งออกเป็น 

 1.  ฝ่ายผลิต มีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 783คน 
 2.  ฝ่ายควบคมุคณุภาพ มีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 194 คน 
 3.  ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต มีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 84คน 
 4.  ฝ่ายซอ่มบ ารุง มีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 43คน 
 5.  ฝ่ายวางแผนและควบคมุการผลิต มีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 12 คน 
 6.  ฝ่ายคลงัสินคา้และวตัถดุิบ มีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 39 คน 
 7.  ฝ่ายความปลอดภยัและสิ่งแวดลอ้ม มีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 2 คน 
 8.  ฝ่ายส านกังาน มีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 46คน 
 9.  ฝ่ายการขายและการตลาด มีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 29 คน 
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ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ 

ค าอธบิายการวเิคราะหฐ์านะการเงินและผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ 

 1. ผลการปฏบิัตติามแผนการด าเนินธุรกจิ 

ปี 2564บริษัทมีผลการด าเนินงานต ่ากวา่เป้าหมายของการด าเนินธุรกิจรอ้ยละ 20 สาเหตเุกิดจาก 

- ราคาทองแดงในตลาดโลกเพ่ิมสงูขึน้กวา่รอ้ยละ 50 ท าใหร้าคาวตัถดุิบของบริษัท (แผ่นเคลือบทองแดง) 
มีราคาเพ่ิมสงูขึน้กวา่รอ้ยละ 40 ท าใหบ้ริษัทจ าเป็นตอ้งปรบัราคาขายกบับริษัทลกูคา้ทัง้ในและ
ตา่งประเทศ ซึง่ลกูคา้สว่นใหญ่เขา้ใจและยินยอมใหป้รบัราคาตามราคาทองแดงท่ีเพ่ิมสงูขึน้ แตก่็มีลกูคา้
บางรายท่ีหนัไปซือ้แผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้าจากประเทศจีน ท่ีมีราคาถกูกวา่  

- การขาดแคลนชิน้สว่นอปุกรณป์ระกอบ (IC) เน่ืองจากสถานการณก์ารขาดแคลนชิน้สว่นฯ นี ้ ยงัไมค่งมี
มาอย่างตอ่เน่ือง ท าใหบ้ริษัทลกูคา้ท่ีสั่งซือ้แผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้าไมส่ามารถน าไปผลิตเป็นสนิคา้ตอ่ได ้ จงึ
ชะลอการสั่งซือ้แผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้าออกไปจนกวา่จะสามารถหาซือ้ IC นัน้ๆ ได ้

- ปริมาณความตอ้งการสินคา้ประเภทเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเลคโทรนิคส ์ อปุกรณค์อมพิวเตอรล์ดลง 
เน่ืองจากก าลงัซือ้ของผูบ้ริโภคท่ีลดลง รวมทัง้การ work from home ตัง้แตก่ารระบาดของ COVID-19 ใน
ปี2563 ผูบ้ริโภคไดซ้ือ้เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเลคโทรนิคส ์ อปุกรณค์อมพิวเตอรไ์ปแลว้ ในปี 2564 จงึไมม่ี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งซือ้เพ่ิม สง่ผลใหย้อดขายแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้าลดลงดว้ยเช่นกนั 

- การระบาดของโคโรน่าไวรสัหรอื COVID-19 ท าใหบ้ริษัทลกูคา้หลายแห่งในตา่งประเทศตอ้งถกูสั่งใหห้ยดุ
ด าเนินงานเพ่ือป้องกนัการแพรร่ะบาดโดยเฉพาะอย่างย่ิงบริษัทลกูคา้ในประเทศอินโดนีเซียและเวียตนาม 
ประกอบกบัความตอ้งการในตลาดโลกลดลง ท าใหค้  าสั่งซือ้จากลกูคา้ในทัง้ 2 ประเทศนีล้ดลงดว้ย 

ในภาวะชะงกังนัเช่นนี ้ บริษัทไดม้ีการจดักิจกรรมในดา้นตา่งๆ เพ่ือช่วยลดตน้ทนุการผลิตโดยสง่เสริมให้
พนกังานรว่มกิจกรรมโครงการ Cost saving เพ่ือช่วยลดคา่ใชจ้่ายตลอดจนตน้ทนุการผลติในทกุๆ ดา้น 
นอกจากนี ้ยงัชะลอการสั่งซือ้เครื่องจกัรบางสว่นและส ารองเงินสดใหม้ีสภาพคลอ่งส าหรบัการด าเนินงาน
ในภาวะวิกฤตนี ้

จากภาวะวิกฤตในครัง้นี ้บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทแมจ่ากประเทศไตห้วนัไดใ้หก้าร
ช่วยเหลือโดยการเพ่ิมทนุเป็นจ านวน 300 ลา้นบาทเพ่ือการขยายก าลงัการผลิตส าหรบั แผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าประเภท Double-sided Plate-Through-Hole และประเภท Multilayer เพ่ือรองรบัค าสั่งซือ้ท่ี
จะเพ่ิมสงูขึน้ในอนาคต และเพ่ือเสริมสภาพคลอ่งใหก้บับริษัทในกรณีมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินสด ท าให้
ในเดือนมิถนุายน2564บริษัทมกีารเปลี่ยนแปลงทนุจดทะเบียนเพ่ิมขึน้จาก 540 ลา้นบาทเป็น 672ลา้น
บาท ซึง่การเพ่ิมทนุในครัง้นี ้ช่วยท าใหบ้ริษัทสามารถรกัษาสถานะทางการเงินไดม้ั่นคงมากขึน้ 
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ผลประกอบการของบริษัทในปี 2564บริษัทมียอดขาย 2,065ลา้นบาท ต ่ากวา่เป้าหมายท่ีตัง้ไวร้อ้ยละ 20 
การตัง้เป้าหมายของการด าเนินธุรกิจ บริษัทคาดวา่ยอดขายส าหรบัแผน่พิมพว์งจรไฟฟ้าประเภทDouble-
sided Plate Through Hole และ Multi-layer จะมีปริมาณสงูขึน้ ซึง่ผลการด าเนินงานในปี 2564 แผ่น
พิมพว์งจรไฟฟ้าทัง้ 2 ประเภทนีพ่ิ้มสงูขึน้ แตย่งัต ่าประมาณการที่ตัง้ไว ้ เน่ืองจากลกูคา้บางรายใน
ตา่งประเทศ ใชเ้วลาในการพฒันานานกวา่ท่ีคาดการณไ์ว ้

ในสว่นของธุรกิจซือ้มา-ขายไป บริษัทฯ ยงัคงด าเนินธุรกิจประเภทนีอ้ยู่ เน่ืองจากเป็นรายไดเ้พ่ิมใหก้บั 
บริษัทฯ และสว่นใหญ่จะเป็นแผ่น.พิมพว์งจรไฟฟ้าประเภท Aluminum PCB ซึง่รายไดจ้ากธุรกิจซือ้มา-
ขายไปนี ้มีประมาณ20ลา้นบาทหรือประมาณรอ้ยละ 1ของยอดขายรวมของปี 2564ซึง่ลดลงจากปี 2563
ท่ีมียอดขายส าหรบัธุรกิจซือ้มา-ขายไป จ านวน 40 ลา้นบาทซึง่ปริมาณค าสั่งซือ้แผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้า
ประเภทนีจ้ะมีแนวโนม้ลดลง เน่ืองจากบริษัทลกูคา้ไดพ้ฒันาไปใชแ้ผ่นพิมพว์งจรไฟฟา้ประเภทอื่นท่ีมี
ราคาถกูกวา่แทน 

ส าหรบัการด าเนินงานปกติบรษัิทฯ ยงัคงมีผลขาดทนุจากการด าเนินงานจ านวน 44.5 ลา้นบาท ขาดทนุ
ลดลงจากปี 2563 ท่ีมีผลขาดทนุจ านวน 136 ลา้นบาท การขาดทนุลดลงเป็นผลมากจากการปรบัราคา
ขายของแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้าใหส้อดคลอ้งกบัเพ่ิมขึน้ของราคาทองแดงในตลาดโลก รวมถงึการลดตน้ทนุ
การผลิต เพ่ิมประสทิธิภาพของเครื่องจกัรและเพ่ิมประสิทธิผลเพ่ือใหไ้ดผ้ลิตภณัฑเ์พ่ิมมากขึน้ และการ
สง่เสริมกิจกรรม Cost Saving Project ซึง่ช่วยท าใหต้น้ทนุการผลิตโดยรวมลดลง และท าใหบ้ริษัทฯ มี
ขาดทนุสทุธิในปี 2564 ลดลง 

2. ผลการด าเนินงาน 

 ยอดขายและขาดทุนสุทธิ  
ในปี 2564บริษัทฯมีรายไดจ้ากการขายทัง้สิน้ 2,065 ลา้นบาท ซึง่สงูกวา่ยอดขายของบริษัทฯในปี 2563
รอ้ยละ18 ยอดขายสว่นใหญ่เกิดจากการผลิตและขายของแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้าแบบDouble-sided Plate 
Through Holeและ Multi-layer PCB ซึง่มียอดขายรอ้ยละ 66.5ของยอดขายรวม 

ยอดขายของแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer ซึง่เป็นผลิตภณัฑท่ี์เป็นอนาคตของบริษัทฯ ในปี 
2564 มียอดขายเป็นจ านวนเงิน 479ลา้นบาทเพ่ิมขึน้จากปี 2563รอ้ยละ 50และมียอดขายจากธุรกิจซือ้
มา-ขายไป20ลา้นบาท และบรษัิท มีผลขาดทนุสทุธิ44.5ลา้นบาท ซึง่จะไดอ้ธิบายสาเหตใุนล าดบัถดัไป 

 ต้นทุนขาย 

ในปี 2564บริษัทฯ มีอตัราสว่นตน้ทนุขายตอ่ยอดขายลดลงอย่างตอ่เน่ืองจากปี 2563 คือรอ้ยละ 90 ต  ่า
กวา่ปี 2563 ท่ีมีอตัราสว่นตน้ทนุตอ่ยอดขายรอ้ยละ 92 เน่ืองจากบริษัทฯ มีการปรบัขึน้ราคาขายกบัลกูคา้
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัราคาทองแดงในตลาดโลก ตลอดจนจดัใหม้ีโครงการควบคมุตน้ทนุการผลิต โดยการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องจกัร เพ่ือเพ่ิมประสทิธิผล ซึง่ท าใหป้ระหยดัตน้ทนุและลดระยะเวลาสญูเสียใน
การผลิตไดด้ีขึน้ และการสง่เสรมิกิจกรรม Cost Saving Project ซึง่ช่วยท าใหต้น้ทนุการผลิตโดยรวมลดลง  
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 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 

เพ่ือลดความผนัผวนในเรื่องอตัราแลกเปลี่ยน ในไตรมาสท่ี 4/2564 บริษัทปรบัเพ่ิมปรมิาณการสง่ซือ้
วตัถดุิบ Copper Clad Laminate จากผูผ้ลิตในตา่งประเทศมากขึน้ เน่ืองจากความไมแ่น่นอนของราคา
ทองแดงในตลาดโลกและความยากล าบากในการปรบัขึน้ราคาขายกบัลกูคา้ บริษัทฯ จงึจ าเป็นตอ้ง
เก็บสต๊อควตัถดุิบเพ่ือป้องกนัการขึน้ราคาของแผ่นเคลือบทองแดงในช่วงตน้ปี 2565 แตป่ลายปี 2564
คา่เงินบาทออ่นคา่ขึน้ลง ท าใหบ้ริษัทซึง่มีเจา้หนีก้ารคา้ท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศเพ่ิมขึน้จากการสต๊อดค
สินคา้ เกิดเป็นผลขาดทนุตจากอตัราแลกเปลี่ยนจากเจา้หนีท่ี้เป็นลกูคา้จากตา่งประเทศ ดงันัน้ บริษัทจงึมี
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนในปี 2564เป็นจ านวน 12.8 ลา้นบาท 

 ค่าใช้จ่ายในการผลิตทีไ่ม่ได้ปันส่วน (Idle Cost) 
เน่ืองจากค าสั่งซือ้ท่ีไดร้บัของแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้าทกุประเภทมีอยู่รอ้ยละ 70 รวมถงึแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้า
ประเภทMulti-layer มีเพียงรอ้ยละ 60 ของก าลงัการผลิตท่ีสามารถผลิตได ้ จงึท าใหเ้กิดคา่ใชจ้่ายในการ
ผลิตท่ีไมไ่ดปั้นสว่นเน่ืองจากปริมาณการผลิตไมเ่พียงพอท่ีครอบคลมุคา่เสื่อมราคาของเครื่องจกัร รวมทัง้
โสหุย้การผลิตท่ีจ าเป็นตอ้งใชก้ารผลิตตา่งๆ เช่นคา่ไฟฟ้า คา่แรงพนกังาน เป็นตน้ ในปี 2564จงึมี
คา่ใชจ้่ายในการผลิตท่ีไมไ่ดปั้นสว่น (Idle Cost) ในปี 2564จ านวน 104ลา้นบาทลดลงจากปี 2563 เป็น
จ านวน 33 ลา้นบาท 

 ขาดทุนสุทธิ 

ถงึแมใ้นปี 2564บริษัทจะมยีอดขายเพ่ิมขึน้กวา่ปี 2563เน่ืองจากการปรบัขึน้ราคาของทองแดงใน
ตลาดโลกอย่างตอ่เน่ืองตัง้แตต่น้ปี 2564 ถงึแมว้่าบริษัทจะสามารถปรบัขึน้ราคาขายเพ่ือสะทอ้นราคา
ทองแดงในตลาดโลกที่ปรบัขึน้สงูกบัลกูคา้ได ้ แตก่ารปรบัขึน้ราคาไมส่ามารถขอปรบัไดใ้นทกุๆ ครัง้ท่ี
ทองแดงปรบัเพ่ิมราคา และมีลกูคา้บางรายท่ีไมย่อมใหบ้ริษัทปรบัราคาขาย หรือหนัไปสั่งซือ้แผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าจากประเทศจีน ดงันัน้ บริษัทจงึยงัคงผลขาดทนุอยู่เลก็นอ้ย ประกอบกบัคา่ใชจ้่ายในสว่น
ของ Idle cost ท่ีมีจ านวนสงูถงึ 104 ลา้นบาท และผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนจ านวน 12 ลา้นบาท
จงึท าใหบ้ริษัทฯ มียงัคงมีผลขาดทนุจ านวน 44.5 ลา้นบาท ซึง่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2563ถงึ 92
ลา้นบาท  

3. ฐานะทางการเงนิ 

3.1 สินทรัพย ์

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด  

 ไดแ้ก่เงินทนุหมนุเวียนเพ่ือการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่มียอดเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
ณ สิน้ปี 2564เป็นจ านวน 233ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 
2563 เน่ืองจากบริษัทฯ มีการเพ่ิมทนุจดทะเบียนจ านวน 300ลา้นบาทในเดือนมิถนุายน2564เพ่ือ
การจดัซือ้เครื่องจกัรส าหรบัการขยายก าลงัการผลิตของ Multi-layer PCBตลอดจนการเสรมิสภาพ
คลอ่งในช่วงของการระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 
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ลูกหนีก้ารค้า 

 ในปี 2564บริษัทฯ มีลกูคา้การคา้เพ่ิมขึน้จากปี 2563จ านวน115ลา้นบาท และมีระยะเวลาในการ
ไดร้บัช าระเงิน 90วนั เพ่ิมขึน้จากปี 2563ท่ีมีระยะเวลาการไดร้บัช าระเงินท่ี 82 วนั เน่ืองจาก
ยอดขายไปยงัลกูคา้ในตา่งประเทศท่ีเพ่ิมสงูขึน้ ท าใหก้ารช าระหนีข้องลกูคา้ในตา่งประเทศตอ้งใช้
ระยะเวลานานขึน้ นอกจากนีก้ารสง่สินคา้ไปตา่งประเทศโดยเฉพาะประเทศสหรฐัอเมริกา เมกซิโก 
และประเทศในแถบยโุรป ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการสง่สินคา้ประมาณ 40-45 วนั จงึท าใหร้ะยะเวลา
รบัช าระหนีเ้พ่ิมสงูขึน้ 

 สินค้าคงเหลือ  

 สว่นใหญ่ไดแ้กส่ินคา้ส  าเรจ็รูปส าหรบัค าสั่งซือ้ท่ีจะตอ้งสง่มอบสินคา้ใหก้บัลกูคา้ในตน้ปีถดัไป และ
เน่ืองจากวตัถดุิบหลกัของบริษัท ยงัมีแนวโนม้ท่ีเพ่ิมสงูขึน้ ดงันัน้ จงึจ าเป็นตอ้งเพ่ิมปริมาณการซือ้
วตัถดุิบมากขึน้ เพ่ือใหฝ่้ายขายมีระยะเวลาในการไปขอปรบัขึน้ราคาขายกบัลกูคา้ จงึท าใหส้ินคา้
คงเหลือของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้จากปี 2563ซึง่สดัสว่นของสินคา้คงเหลือประกอบดว้ย สินคา้ส าเรจ็รูป. 
วตัถดุิบ+วสัดโุรงงาน สินคา้ระหวา่งผลิต และ สินคา้ระหวา่งทาง โดยมีจ านวนเป็นอตัราสว่นรอ้ยละ 
20, 40, 37 และ3ของปริมาณสินคา้คงเหลือทัง้หมดตามล าดบั นอกจากนีย้งัมีมีคา่เผ่ือราคาสินคา้
ลา้สมยัเพ่ิมขึน้จากปี 2563จ านวน 7.4ลา้นบาท  

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ ์ 

 ในปี 2564บริษัทฯ มิไดม้ีการซือ้เครื่องจกัรและอปุกรณเ์พ่ิมเติมอย่างมีสาระส าคญัเพ่ือใชใ้นการ
ผลิตการลดลงของท่ีดิน อาคารและอปุกรณจ์งึเป็นการลดลงจากการคิดคา่เสื่อมราคาเครื่องจกัร 

3.2 หนีส้ิน 

 บริษัทฯ มหีนีส้นิรวมทัง้สิน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564และ 2563อยู่เป็นจ านวน674ลา้นบาท และ 577ลา้น
บาทตามล าดบั โดยหนีส้ินรวมท่ีเพ่ิมสงูขึน้นีเ้กิดจากเงินกูร้ะยะสัน้กบัสถาบนัการเงิน ซึง่เกิดจากการสั่งซือ้วตัถดุิบจาก
ตา่งประเทศ (Copper Clad Laminate) เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงจากการขึน้ราคาของวตัถดุิบท่ีจะมีผลกระทบตอ่ตน้ทนุ
การผลิตของบริษัท 

3.3 ส่วนของผู้ถอืหุน้ 

บริษัทฯ มีสว่นของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564และ 2563เป็นจ านวน 1,479ลา้นบาท และ 1,223ลา้นบาท 
ตามล าดบั ซึง่เป็นการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทเป็นจ านวน 300ลา้นบาท และจากการพิจารณาโครงสรา้งเงินทนุ
ของบริษัทฯ จะพบวา่บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ 0.45เท่า  
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(หน่วย : ล้านบาท) 

สรุปข้อมูลทางการเงนิตามงบการเงนิ 2564 2563 2562 

สินทรพัยร์วม 2,152.871 1,799.965 1,887.266 

หนีส้ินรวม 636.796 541.660 827.550 

รวมสว่นของผูถื้อหุน้ 1,478.755 1,799.965 1,059716 

รายไดจ้ากการขาย 2,062.207 1,751.455 1,969.430 

รายไดร้วม 2,071.148 1,751.455 2,013.071 

ก าไรจากการด าเนินงาน ก่อนดอกเบีย้และภาษี(ขาดทนุ) (36.462) (122.348) (201.128) 

ก าไรสทุธิ (ขาดทนุ) (44.535) (136.425) (225.615) 

ก าไรตอ่หุน้(ขาดทนุ) (0.07) (0.28) (0.54) 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน) กิจกรรมการด าเนินงาน (256.085) 37.999 104.669 

ทนุจดทะเบียน 672.115 539.956 446.820 

ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 672.115 539.956 418.499 
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ประวัตคิณะกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 
 

 

ดร.วิพรรธเ์ริงพทิยา 

Mr. Vincent Huang 

ดร.อดุลอมตวิวัฒ
น ์

Mr. Fred Shiau 

Mr. Lin Pi Chi 

Mr. Chen Jun Kun 

อายุ(ปี) 84 77 84 72 75 59 

สัญชาต ิ ไทย ไต้หวัน ไทย ไต้หวัน ไต้หวัน ไต้หวัน 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

วุฒกิารศึกษา 

ปริญญาเอก ด้าน
วศิวกรรม Imperial 
College of Science 
and Technology 
University of 
London  U.K 

ปริญญาตรี ด้าน
วรรณกรรม
อังกฤษNational 
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 านวนปีทีเ่ป็น
กรรมการ(ปี) 

31 31 25 31 25 10.5 

การถอืหุน้สามัญใน
บริษัท 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 81,104หุน้ 

ค่าตอบแทนกรรมการ
ปี 2564(บาท) 

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

 
ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง 

 

 
อายุ 
(ปี) 

 

 
คุณวุฒทิาง 
การศกึษา 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท  

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ

และผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อบริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

นางลกัษณา 
ส าราญทิวาวลัย ์

61 ปรญิญาโท สาขาบญัชี  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

37หุน้ -ไม่มี- 2535– 
ปัจจบุนั 

ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี 
และการเงิน 

บมจ. ดราโก ้พีซีบี 

นายชาตชิาย  

สรอ้ยระยา้ 

60 ปรญิญาโท  
สาขาการบรหิารและพฒันา
ทรพัยากรมนษุย ์ 
สถาบนับณัฑิต 
พฒันบริหารศาสตร ์

37หุน้ -ไม่มี- 2541– 
ปัจจบุนั 

 

 

 

ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่าย
ทรพัยากรบุคคลและ
ธุรการ 

 

บมจ. ดราโก ้พีซีบี 

 

 

 

นางจิตตมิา
เนยทอง 

54 ปรญิญาโท สาขาการตลาด 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑติ 

37หุน้ -ไม่มี- 2547– 
ปัจจบุนั 

ผูจ้ดัการอาวโุส 
ฝ่ายการตลาด 

บมจ. ดราโก ้พีซีบี 

2541–
2547 

เจา้หนา้ท่ี 
ฝ่ายการตลาดอาวโุส 

บมจ. ดราโก ้พีซีบี 

นางฮวง เหม่ย 
หยนุ 

53 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชัน้สงู สาขาวทิยาศาสตร์
คอมพิวเตอร ์ 

Tamsui Oxford College – 
Taiwan 

384หุน้ เป็นคูส่มรส
ของนายเฉินจงุ
คนุ 

2547– 
ปัจจบุนั 

ผูจ้ดัการอาวโุส 
ฝ่ายจดัซือ้ 

บมจ. ดราโก ้พีซีบี 

2544–
2547 

ผูช้่วยผูจ้ดัการ 
ฝ่ายจดัซือ้ 

ACP Electronics  
Co., Ltd. 

นายอนชุิต 
พิชญธาดา 

54 ปรญิญาโท  
สาขาวิศวกรรม  
วทิยาลยัเทคโนโลย่ี 
พระจอมเกลา้  
วทิยาเขตพระนครเหนือ 

37 หุน้ -ไม่มี- 2562 ผูจ้ดัการทั่วไปโรงงาน บมจ. ดราโก ้พีซีบี 

2555-
2561 

ผูจ้ดัการโรงงาน บมจ. ดราโก ้พีซีบี 

 

2551– 

2555 

ผูจ้ดัการฝ่ายเทคนิค
และคณุภาพ 

บมจ. ดราโก ้พีซีบี 

 

2548–
2551 

ผูจ้ดัการ 
ฝ่ายวิศวกรรม 

บมจ. ดราโก ้พีซีบี 

   

นางกานดา 

โอภาศรี 

55 ปรญิญาตรี สาขาส่งเสรมิ
และนิเทศนศ์าสตรเ์กษตร 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

37หุน้ -ไม่มี- 2562 

2561– 

2562 

ผูจ้ดัการโรงงาน 2 

ผูช้่วยผูจ้ดัการ 
โรงงาน 1 

บมจ. ดราโก ้พีซีบี 

 

2553–
2560 

ผูจ้ดัการ 
ฝ่ายการผลิต 

บมจ. ดราโก ้พีซีบี 
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ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง 

 

 
อายุ 
(ปี) 

 

 
คุณวุฒทิาง 
การศกึษา 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท  

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ

และผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อบริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

นายเดวดิซู 48 ปรญิญาตรี สาขาวศิวกรรม
เคมี 

37หุน้ -ไม่มี- 2562 
 

2560- 
2562 

ผูจ้ดัการโรงงาน 1 
 

ผูช้่วยผูจ้ดัการ 

โรงงาน  2 

บมจ. ดราโก ้พีซีบี 

 

  มหาวทิยาลยั Tamkang 
ประเทศไตห้วนั 

  2546-
2559 

ผูจ้ดัการฝ่ายการผลิต Chin Poon 
Industrial Co., Ltd. 

 

นายเจรญิ 
จ าเรียง 

42 ปรญิญาตรี สาขาวศิวกรรม
เคมี 

มหาวทิยาลยัศรีนครนิทร 
วโิรฒ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2564 

 

2562-
2563 

2553-
2562 

ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิาร
คณุภาพ 

ผูจ้ดัการฝ่ายบรกิาร
ลกูคา้ 

ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่าย
ควบคมุคณุภาพ 

บมจ. ดราโก ้พีซีบี 

 

บมจ. เคซีอี อีเลคโทร
นิคส ์

บรษิัท แอลเลค 
แอนด ์เอลเทค จ ากดั 

 
 


