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สารจากคณะกรรมการสารจากคณะกรรมการ  
 

ปี 2557 ท่ีผ่านมา สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยยงัคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ ส่งผลให้
ภาคธุรกิจต่างๆ และการลงทนุของภาคเอกชนมีการชะลอตวัในหลายๆ อตุสาหกรรม อ านาจซือ้ของประชาชนยงัไม่ฟืน้ตวั
ได้เท่าท่ีเท่าท่ีควร  
 

ในด้านธุรกิจแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า ตลาดมีการชะลอตวัตามสภาพของอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเลคโทรนิคส์ จากก าลงั
ซือ้ท่ีลดลง การแข่งขนัยงัคงรุนแรงเหมือนอดีตท่ีผ่านมา เนื่องจากตลาดในประเทศไม่มีการขยายตวั ปริมาณความต้องการ
แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ายงัคงท่ีไม่เปลี่ยนแปลง จงึท าให้ผลประกอบของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 มียอดขายทัง้สิน้ 1, 046 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้จากปี 2556 เกือบ 200 ล้านบาท (198 ล้านบาท) แต่ต ่ากว่าเป้าหมายท่ีตัง้ไว้และมีผลขาทนุสทุธิ 52.7 ล้าน
บาท เนื่องจากอตัราก าไรขัน้ต้นของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Single-sided ลดลง กอปรกบัปริมาณค าสัง่ซือ้แผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าทัง้หมดไม่เพียงพอกบัจดุคุ้มทนุ ซึง่บริษัท ได้เล็งเห็นปัญหานี ้และได้เตรียมตวัท่ีจะเพิ่มก าลงัการผลิตส าหรับแผ่น
พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer และคาดการณ์ว่ายอดขายและก าไรจากการด าเนินงานจะค่อยๆ เพิ่มสงูขึน้กว่าในปีท่ี
ผ่านมา นอกจากนี ้ ในปี 2557 บริษัท มีทรัพย์สินเพ่ิมขึน้จากปีท่ีผ่านมาเป็นจ านวน 745 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะมาจากเงิน
ลงทนุชัว่คราว (เงินฝากระยะสัน้ส าหรับเงินกู้จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ) และเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ส าหรับการขยายงาน
ไปสู่การผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ Multi-layer ในส่วนคู่แข่งของบริษัทฯ ในปัจจบุนั จะพบว่าคู่แข่งบางรายมีการ
ปรับเปลี่ยนกลยทุธ์การท าธุรกิจ เพื่อแย่งชิงลกูค้าของบริษัทฯ ซึง่บริษัทฯ จ าเป็นต้องติดตามสถานการณ์และหาทางป้องกนั 
เพื่อให้การแย่งชิงลกูค้ามีโอกาสน้อยลง  
 

ส าหรับการขยายการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ Multi-layer ทางบริษัทฯ ก าลงัอยู่ในระหว่างการติดตัง้เคร่ืองจกัรและ
คาดว่าจะสามารถรับรองตลาดได้ก่อนสิน้ปี 2558 อย่างแน่นอน นอกจากนี ้ บริษัทฯยงัให้ความส าคญัในการประกอบ
กิจการตามหลกับรรษัทภิบาลและบริหารงานด้วยความโปร่งใสภายใต้แนวปฏิบตัิท่ีต่อต้านการทจุริต รวมถงึความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักบัสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อสวสัดิภาพของพนกังาน 
รวมทัง้การลดมลภาวะต่างๆ ท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของชมุชนใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ยงัคงมุ่งเน้น
พฒันาความรู้ ทกัษะในการท างานให้กบัพนกังาน เพื่อเป็นก าลงัส าคญัในการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer 
โดยในปี 2557 บริษัทได้มีการส่งพนกังานในสายการผลิต วิศวกร และพนกังานในระดบัหวัหน้างานไปฝึกอบรมเทคโนโลยี่
การผลิตท่ีบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั ประเทศไต้หวนั ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างยิ่งจากบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล 
จ ากดั ในการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยี่ใหม่ๆ ให้กบัพนกังานท่ีบริษัทส่งไปฝึกอบรม เพื่อน าความรู้ท่ีได้รับกลบัมาปรับ
ใช้กบัการผลิตของบริษัท 
 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคณุท่านผู้ถือหุ้น ลกูค้า พนัธมิตรคู่ค้าทกุท่าน ชมุชนในแถบต าบลบางกะด ีจงัหวดั
ปทมุธานี รวมถงึสถาบนัการเงินท่ีให้การสนบัสนนุบริษัทด้วยดีเสมอมา และขอขอบคณุพนกังานและผู้บริหารของบริษัททกุ
ท่าน ท่ีร่วมแรงร่วมใจปฏิบตัิงานอย่างเต็มท่ี คณะกรรมการขอให้ทกุท่านเชื่อมัน่ว่าบริษัทจะยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจตาม
หลกัธรรมาภิบาล การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และแนวปฏิบตัิในเร่ือง CSR เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทกุ
ฝ่าย และร่วมมือร่วมใจกนัเพื่อให้บริษัทสามารถด าเนินธุรกิจ สร้างผลก าไรและเติบโตอย่างมัน่คงในอนาคต 
 
 

 
ดร. วิพรรธ์ เริงพิทยา - ประธานกรรมการ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
ต่อรายงานทางการเงนิต่อรายงานทางการเงนิประจ าปี ประจ าปี 22555577  
บริษัท ดราโก้ พซีีบี จ ากัด (มหาชน)บริษัท ดราโก้ พซีีบี จ ากัด (มหาชน)  

 

 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) ซึง่ได้จดัท า
ขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 และตามข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วย การจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบญัชีท่ี
เหมาะสม ใช้ดลุยพินิจอย่างรอบคอบระมดัระวงั สมเหตสุมผลและประมาณการที่ดีท่ีสดุในการจดัท าและถือ
ปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัทางการเงินอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินของบริษัทฯ โดยผู้สอบบญัชีได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของ
ผู้สอบบญัชีอย่างไมม่ีเง่ือนไข เพ่ือให้เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไปอย่างโปร่งใส 
 

 คณะกรรมการบริษัทท าหน้าท่ีก ากบัดแูลและพฒันาบรรษัทภิบาล รวมถงึระบบการบริหารความเสี่ยง 
ตลอดจนการควบคมุภายใน เพ่ือให้มีความมัน่ใจวา่มีการบนัทกึข้อมลูทางบญัชีได้ถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ 
ทนัเวลา และสามารถป้องกนัการทจุริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส าคญั โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ เพ่ือท าหน้าท่ีก ากบัดแูลงบ
การเงินของบริษัท รวมทัง้ท าหน้าท่ีประเมินระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองนีม้ีปรากฏในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไว้ในรายงานประจ าปีนีแ้ล้ว 
 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถสร้าง
ความเช่ือมัน่ได้วา่  งบการเงินของบริษัท ดราโก้    พีซีบี จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557 มีความเช่ือถือได้ แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดถกูต้องในสาระส าคญั และ
ปฏิบตัิถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องแล้ว 
 

 
 
 
ดร. วิพรรธ์  เริงพิทยา 

ประธานกรรมการ 

นายเฉิน จงุ คนุ 

กรรมการผู้จดัการ 

 



รายงานประจ าปี 2557 
 

QCDTS
2
+E

3
 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2557 
 

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างอิสระตามความรับผิดชอบท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้ก าหนดขอบเขต หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีส าคญั ดงันีค้ือการ
สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ และการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดอย่างโปร่งใส และทดัเทียมกบัมาตรฐานบญัชีสากล การสอบทานระบบการควบคมุ
ภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทานการก ากบัดแูลกิจการที่ดี การสอบทานรายการที่มีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ระหวา่งบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั การประเมินการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบทจุริตและก าหนด
มาตรการป้องกนัภายในองค์กร การดแูลและรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี  
 

ในรอบปี 2557 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุรวม 4 ครัง้ และมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชมุครบทัง้สามท่านทกุครัง้ โดยทกุครัง้จะมีการร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
ร่วมด้วย ซึง่สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
 

1. การสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจ าปี 2557 ของบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ทกุไตรมาส และงบการเงินประจ าปี ให้มีการ
ปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards – TFRS) ซึง่
สอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล (International Financial Reporting Standards – 
IFRS) โดยได้สอบทานประเดน็ท่ีเป็นสาระส าคญัและได้รับค าชีแ้จงแสดงหลกัฐานเก่ียวกบัข้อมลูในประเดน็
ดงักลา่วท่ีใช้ในการจดัท างบการเงินวา่ได้ท าตามข้อก าหนดของกฎหมาย และมาตฐานการรายงานทาง
การเงิน รวมทัง้ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และได้มีการเปิดเผยหมายเหตปุระกอบในงบการเงินอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการรายงาน
การการเงินจากผู้สอบบญัชีและฝ่ายจดัการ  ส าหรับข้อสงัเกตของผู้สอบบญัชีทกุครัง้จะได้รับการพิจารณา
และน ามาปรับปรุงในการบนัทกึบญัชี เพ่ือให้งบการเงินถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคญั  
 เช่นเดียวกบัทกุปีท่ีผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่าย
จดัการเข้าร่วมประชมุ เพ่ือปรึกษาหารือกนัอย่างเป็นอิสระถงึข้อมลูที่มีสาระส าคญัในการจดัท างบการเงิน 

และการเปิดเผยข้อมลูที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเป็นประโยชน์กบัผู้ ใช้งบการเงิน  
รวมทัง้ข้อเสนอแนะในด้านการควบคมุภายในจากผู้สอบบญัชีอีกด้วย 
 

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี เพ่ือประเมินการบริหาร
จดัการบริษัทตามหลกับรรษัทภิบาล อย่างเพียงพอ  โปร่งใสและเช่ือถือได้ มีการก าหนดแผนงานตรวจสอบ
ประจ าปี และการทบทวนทกุไตรมาสเพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาพธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ  
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3. การสอบทานการก ากับดูแลกจิการทีดี่ 

เพ่ือให้เป็นธรรมกบัผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารสอบทานการก ากบัและดแูล
ให้มีการปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อก าหนดของ กลต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้องและหลกัการก ากบัดแูลที่ดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 โดยมีการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศของรายการเก่ียวโยงกนั โดยเน้นการบริหารจดัการ
ท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท 
 

4. การสอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นใหญ่ เพ่ือไม่ให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน 

ได้สอบทานรายการที่เก่ียวโยงกนัท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท โดยบริษัทได้ปฏิบตัิตาม
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเสมอมา พร้อมทัง้เปิดเผยให้ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถกูต้องและทนัเวลา และยงัไมพ่บวา่มีรายการขดัแย้งทางผลประโยชน์
ท่ีเป็นสาระส าคญั ได้มีการก าหนดหลกัเกณฑ์รายการซือ้ขายระหวา่งกนัให้ชดัเจนและถือใช้ปฏิบตัิกบัทกุ
บริษัทท่ีมีกิจกรรมการซือ้ขายกบับริษัท รวมทัง้ตรวจสอบการท าธุรกรรมท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าซึง่มีเง่ือนไข
การค้าเป็นการทัว่ไปกบักรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อเป็นประจ าทกุไตรมาส  
 

5. การประเมินการบริหารความเส่ียง 

ได้ก ากบัดแูลและประเมินการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มีการสอบทานผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในทกุไตรมาส ซึง่ความเสี่ยงท่ีมีอยู่อยู่ใน
ระดบัท่ียอมรับได้ และมีการจดัการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ รวมทัง้การให้ค าแนะน าเพ่ือให้มีการบริหาร
ความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ด้วย 
 

6. การดูแลและรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทยีมกัน 

คณะกรรมการ ได้เลง็เห็นความส าคญัและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายให้ได้รับสิทธิพืน้ฐานโดยเทา่เทียม
กนั คือ สทิธิที่จะได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทนัเวลาและในรูปแบบท่ีเหมาะสมในการตดัสนิใจที่มีผลกระทบตอ่
บริษัทและตนเอง ตลอดจนสทิธิเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อตดัสนิใจในการ
เปลีย่นแปลงนโยบายที่ส าคญัของบริษัทฯ และสทิธิในการเลอืกตัง้และถอดถอนกรรมการและให้ความเห็นชอบใน
การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีอิสระ นอกจากนีย้งัรวมถึงสทิธิการได้รับหนงัสอืเชิญประชมุและสารสนเทศเก่ียวกบัสถานท่ี 
เวลา วาระ และเร่ืองที่ต้องพิจารณา โดยมีระยะเวลาในการพิจารณาอยา่งเพียงพอ 
 

7. การสอบทานการตรวจสอบ ทุจริตและก าหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร 

ได้มีการสอบทานการตรวจสอบเร่ืองทจุริตตามแนวปฏิบตัิการสอบสวนกรณีทจุริต/มีพฤติกรรมสอ่ทจุริต/การ
กระท าผิดกฎหมายส าหรับบริษัทเป็นประจ าทกุไตรมาส เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
ทัง้นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ฯ ท่ีก าหนดให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบ เก่ียวกบัพฤติการณ์อนัน่าสงสยัท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบ
บญัชีไปยงักลต. ภายใน 30 วนันบัแตไ่ด้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี โดยได้สอบถามเร่ืองดงักลา่วจากผู้สอบ
บญัชีอย่างสม ่าเสมอ ซึง่ยงัไม่ได้รับแจ้งวา่มีพฤติการณ์อนัน่าสงสยัในปี 2557 นี ้ นอกจากกนี ้ ยงัได้มีการ
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สอบทานเก่ียวกบัระบบงานการป้องกนัการทจุริต การตรวจสอบ การสอบสวน และการก าหนดมาตรการ
แก้ไขจดุออ่นท่ีมีอยู่ 
 

8. การแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ าปี 2558 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2557 โดย
พิจารณาจากความน่าเช่ือถือของส านกัสอบบญัชี ความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ มาตรฐานการท างาน 
ความเช่ียวชาญ ความเหมาะสมของอตัราคา่สอบบญัชี และข้อก าหนดเก่ียวกบัผู้สอบบญัชีตามประกาศของ 
กลต. จงึเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนมุตัิท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้แตง่ตัง้นายสนัติ พงค์เจริญ
พิทย์ ทะเบียนผู้สอบบญัชีเลขท่ี 4623 และ/หรือนางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง ทะเบียนผู้สอบบญัชีเลขท่ี 
4409 และ/หรือนางศิริเพ็ญ สขุเจริญย่ิงยง ทะเบียนผู้สอบบญัชีเลขท่ี 3636 ในนามบริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย 
สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2558  

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่การด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2557 ท่ีผ่านมา ถงึแม้ผลประกอบการจะ
มีผลขาดทนุ เน่ืองจากค าสัง่ซือ้ท่ีไมเ่พียงพอจนถงึจดุคุ้มทนุ บริษัทฯ ก็ยงัคงมีการด าเนินงานภายใต้การควบคมุ
ภายในและการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและเหมาะสม มีการจดัการความเสี่ยงท่ีพอเพียง และการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ไมพ่บข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั หรือรายการที่เก่ียวโยงกนัอนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ มีการปฎิบตัิตามข้อก าหนดกฎเกณฑ์ภาครัฐอย่างถกูต้องครบถ้วน มีการเปิดเผยข้อมลูที่มี
ความส าคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างครบถ้วน เท่าเทียมกนัและทนัเวลา   
 

 
 
 
 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 

 

 (ดร.อดลุ อมตวิวฒัน์) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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วิสัยทศัน์และพนัธกจิ 
  
  QQ  QQuuaalliittyy (คณุภาพ) 
 การผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพ ตรงตามความต้องการของลกูค้า 
  

  CC  CCoosstt  (ต้นทนุ) 
 ควบคมุต้นทนุเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนักบัตลาดได้ 
    

  DD  DDeelliivveerryy  (การจดัสง่) 
 การจดัสง่ท่ีตรงตามเวลาท่ีลกูค้าต้องการ 
    

  TT  TTeeaamm  wwoorrkk  (การท างานร่วมกนัแบบมีเอกภาพ) 
 การร่วมมือร่วมใจกนัท างานและแก้ไขปัญหา 
  

 SS22    SSeerrvviiccee (การให้บริการ) 
   การให้บริการกบัลกูค้าอย่างรวดเร็ว และประทบัใจ  
  

   SSaaffeettyy  (ความปลอดภยั) 
   สภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยั  
  

 EE33    EEffffiicciieennccyy (ประสิทธิภาพ) 
   การผลิตสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
  

   EEnnvviirroonnmmeenntt (สิ่งแวดล้อม) 
   การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม ในทกุๆ ด้าน 
 

   EExxeeccuuttiioonn (การลงมือปฏิบตัิจริง) 
   การปฏิบติังานจริงเพ่ือให้สมัฤทธ์ิผล 
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วิสัยทศัน์วิสัยทศัน์::    

 

   การเป็นผู้น าในระดับสากลของการผลิตแผ่นพมิพ์วงจรไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพในทุก
ประเภทของผลิตภัณฑ์ 

 

พันธกจิ พันธกจิ ::      
- มุง่มัน่พฒันาธุรกิจและผลิตภณัฑ์ใหมเ่พ่ือรองรับความต้องการของตลาดในอนาคต 

 

- ยดึมัน่ในความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้า ทัง้ในด้านคณุภาพ ราคา การจดัสง่และบริการ 
 

- มุง่สร้างก าไรสงูสดุให้กบัผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทกุด้าน  
 

- พฒันาและยกระดบัความสามารถของพนกังานให้เป็นแรงงานฝีมือท่ีมีคณุภาพ 
กลยทุธ์ในการด าเนินงานของบริษัท 

 

- พฒันาการผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าให้มีคณุภาพ ในต้นทนุการผลิตท่ีน้อยท่ีสดุ และ
เป็นนโยบายท่ีพนกังานทกุคนต้องน าไปปฏิบตัเิพ่ือให้เกิดผล 
 

- มุง่เน้นการผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีมีมลูคา่เพิ่ม โดยเฉพาะแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีใช้
ในอตุสาหกรรมยานยนต์ 

 

- เพิ่มชอ่งทางการจ าหนา่ยโดยการแตง่ตัง้นายหน้า/ตวัแทนในตา่งประเทศ เพ่ือเพิ่ม
ยอดขายและชว่ยสนบัสนนุด้านบริการให้กบัลกูค้าในตา่งประเทศของบริษัทฯ 

 

- กระจายฐานลกูค้าของบริษัทฯ ออกไปในหลายๆ อตุสาหกรรม เพ่ือลดความเส่ียงใน
กรณีท่ีเทคโนโลย่ีการผลิตของบริษัทลกูค้าเปล่ียนแปลงไป หรือการหดตวัของความ
ต้องการในผลิตภณัฑ์แตล่ะชนิด 

 

- กระจายการขายไปยงัตา่งประเทศโดยตรง เพ่ือลดการแขง่ขนัด้านราคาในตลาดภายใน 
ประเทศ 

 

- บริการหลงัการขายต้องรวดเร็วทนัใจ และสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าท่ี
เปล่ียนแปลงไปได้อยา่งทนัทว่งที 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

บริษทั ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน)  ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหนา่ยแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าหรือแผน่พิมพ์
วงจรอีเลคโทรนิคส์ (Printed Circuit Board หรือ PCB) ซึง่เป็นวงจรไฟฟ้ายอ่สว่นอยูบ่นแผน่ฉนวน
เคลือบทองแดง (Copper Clad Laminate) ขนาดเล็ก ท าหน้าท่ีเป็นฐานส าหรับยดึชิน้สว่นอีเลคโทรนิคส์
ตา่ง ๆ เข้าด้วยกนั   เพ่ือเช่ือมโยงวงจรไฟฟ้าระหวา่งสว่นประกอบตา่งๆ และเป็นสว่นประกอบขัน้พืน้ฐาน
ท่ีส าคญัในผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและสินค้าอีเลคโทรนิคส์ตา่งๆ เคร่ืองเสียงตดิรถยนต์  มอเตอร์ 
เคร่ืองมือส่ือสารโทรคมนาคมเกือบทกุชนิด และแผงหน้าปัทม์ควบคมุของรถยนต์ 
 

นอกจากนี ้เพ่ือให้บริษัทฯ มีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ครบทกุผลิตภณัฑ์
ของแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้า บริษัทฯ จงึด าเนินธุรกิจซือ้มา-ขายไป ส าหรับแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภทอ่ืนๆ 
ท่ีบริษัทฯ ยงัไมส่ามารถผลิตได้ ซึง่เป็นแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer PCB โดยจ าหนา่ยให้กบั
ลกูค้าในปัจจบุนัของบริษัทฯ ท่ีมีปริมาณค าสัง่ซือ้ไมม่ากนกั โดยบริษัทจะสัง่ซือ้แผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้า
ประเภทนีจ้ากผู้ผลิตในประเทศไต้หวนั ซึง่ในปี 2557 บริษัทฯ ยงัคงมีรายได้จากธุรกิจซือ้มา-ขายไปอยูใ่น
อตัราสว่นร้อยละ15.49 ของยอดรายได้รวมจากการจ าหนา่ยแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าของบริษัทฯ ซึง่มี
อตัราสว่นลดลงจากปี 2556 เน่ืองจากบริษัทฯ สามารถผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Plate Through 
Hole ได้เอง ซึง่ผลิตภณัฑ์ประเภทนี ้ บริษัทฯ เคยจ าเป็นต้องสัง่จากตา่งประเทศ เน่ืองจากในขณะนัน้ 
บริษัทฯ ยงัไมส่ามารถผลิตเองได้ 
 

ในปี 2557 จากมตท่ีิประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 ได้อนมุตัใิห้มีการออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้กบัผู้
ถือหุ้นเดมิ จ านวน 6,000,000 หนว่ย มลูคา่ 600,000,000 บาท เพ่ือน าเงินจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
นีม้าขยายการผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer ซึง่ปริมาณความต้องการของแผน่พิมพ์
วงจรไฟฟ้าประเภทนีเ้พิ่มสงูมากขึน้ บริษัทฯ เลง่เห็นถึงความต้องการของแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภทนี ้
จงึวางแผนการขยายการผลิต เพ่ือเพิ่มประเภทของผลิตภณัฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของลกูค้าใน
ปัจจบุนั และตลาดโลกในอนาคต 
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ลักษณะผลิตภัณฑ์ 
ในปี 2557 บริษัทด าเนินการผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้า 5 ประเภท คือ Single-sided PCB, Double-
sided PCB ชนิด Silver Paste Through Hole, Double-sided Non Plate Through Hole, Double-
sided Copper Paste Through Hole และ Double-sided Plate-through-hole ซึง่แผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้า
ทัง้ 5 ประเภทมีลกัษณะแตกตา่งกนั ดงันี ้
 

1. Single-sided PCB เป็นแผน่พิมพ์วงจรท่ีมีแผน่ทองแดงเคลือบเพียงด้านเดียว มีขัน้ตอนการ
ผลิตท่ีไมซ่บัซ้อนน ามาใช้เป็นสว่นประกอบของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอีเลคโทรนิคส์ทัว่ๆไป เชน่ Sub 
board ในโทรทศัน์ จอคอมพิวเตอร์ รีโมทคอนโทรล Inverter เป็นต้น 

2. Double-sided PCB ชนิด Silver Paste Through Hole เป็นแผน่พิมพ์วงจรท่ีมีวงจรไฟฟ้า
สองด้านและมีตวัน ากระแสไฟฟ้าคือเงิน (Silver paste) น ามาใช้กบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลคโทร
นิคส์บางประเภท เชน่ โทรทศัน์ LCD, LED, คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์, DVD, แผงหน้าปัดรถยนต์, 
เคร่ืองเสียงตดิรถยนต์, ตู้ชมุสายโทรศพัท์ขนาดเล็ก, Power supply ท่ีใช้กบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตา่งๆ 
และเคร่ืองมือส่ือสาร (โทรศพัท์บ้านแบบไร้สาย) ซึง่จ าเป็นจะต้องมีเนือ้ท่ีจ ากดัและต้องการ 
ความเท่ียงตรงสงู  

3. Double-sided PCB ชนิด Non Plate Through Hole เป็นแผน่พิมพ์วงจรท่ีมีวงจรไฟฟ้าสอง
ด้านแตไ่มมี่ตวัน ากระแสไฟฟ้า ซึง่จะน ามาใช้กบัชิน้สว่นอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลคโทร
นิคส์บางประเภท เชน่ มอเตอร์ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศ มอเตอร์ส าหรับตู้เย็น แผงวงจรส าหรับ
หลอดไฟประเภท LED เป็นต้น 

4. Double-sided PCB ชนิด Copper Paste Through Hole เป็นแผน่พิมพ์วงจรท่ีมีวงจรไฟฟ้า
สองด้านและมีตวัน ากระแสไฟฟ้าคือทองแดง (Copper paste) น ามาใช้กบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเลคโทรนิคส์บางประเภท มีลกัษณะใกล้เคียงกบั Double-sided PCB ชนิด Silver Paste 
Through Hole เหมาะส าหรับการผลิตเคร่ืองเสียงตดิรถยนต์ ซึง่ให้คณุภาพของเสียงดีกวา่ และ
มีราคายอ่มเยากวา่ 

5. Double-sided PCB ชนิด Plate-through-hole เป็นแผน่พิมพ์วงจรท่ีมีวงจรไฟฟ้าสองด้าน 
และมีตวัน ากระแสไฟฟ้าคือทองแดง โดยวิธีการ plate ด้วยกระแสไฟฟ้าและสารเคมี ซึง่น ามาใช้
กบัชิน้สว่นอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอิเลคโทรนิคส์ท่ีมีความสลบัซบัซ้อนของลายวงจร และมี
อปุกรณ์ชิน้สว่นประกอบท่ีมีความหนาแนน่มาก เชน่ ระบบน าทางรถยนต์ แผงควบคมุระบบ
ไฟฟ้าในรถยนต์ เคร่ืองเสียงตดิรถยนต์ เป็นต้น 

ในปี 2557 ท่ีผา่นมา บริษัทผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Single-sided PCB เป็นสว่นใหญ่ โดยมี
สดัสว่นการผลิตประมาณร้อยละ 59 ของทัง้หมด สว่นการผลิต Double-sided PCB ทกุประเภท มี
สดัสว่นการผลิตอยูป่ระมาณร้อยละ 41  
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โครงสร้างรายได้ 
มลูคา่การจ าหนา่ยของผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา เป็นดงันี ้
 

 2555 2556 2557 
 ล้าน

บาท 
% ล้าน

บาท 
% ล้านบาท % 

การซือ้มา-ขายไป 236.95 61.83 218.87 27.32 156.02 15.49 
 

มูลค่าการจ าหน่ายในประเทศ 
      

     จ าแนกตามผลิตภณัฑ์       
     Single-sided PCB 4.99 1.30 28.35 3.54 40.47 4.02 
     Double-sided PCB 5.16 1.35 19.35 2.42 31.32 3.11 
รวมมลูคา่การจ าหน่ายในประเทศ 10.15 2.65 47.70 5.95 71.79 7.13 
 

มูลค่าการจ าหน่ายต่างประเทศ** 
      

     จ าแนกตามผลิตภณัฑ์       
     Single-sided PCB 90.84 23.70 358.82 44.79 461.88 45.86 
     Double-sided PCB 45.29 11.82 175.74 21.94 317.43 31.52 
รวมมลูคา่การจ าหน่ายตา่งประเทศ 136.13 35.52 534.56 66.72 779.31 77.38 
 

มูลค่าการจ าหน่ายรวม 
      

การซื้อมา-ขายไป 236.95 61.83 218.87 27.32 156.02 15.49 
     จ าแนกตามผลิตภณัฑ์       
     Single-sided PCB 95.83 25.01 387.17 48.33 502.35 49.88 
     Double-sided PCB 50.45 13.16 195.09 24.35 348.75 34.63 
รวมมูลค่าการจ าหน่ายในและ
ต่างประเทศ 

383.23 100.00 801.13 100.00 1,007.12 100.00 

อตัราเพ่ิม(ลด)ของมลูคา่การจ าหน่าย 
(%) 

-70.82  109.05  25.71  

 

*  ไมร่วมรายได้จากการขายแมพ่ิมพ์ (mold) และการท าตวัอยา่งแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้า ในปี 2555, 
2556 และ 2557 จ านวน 23.7, 46.9 และ 38.9 ล้านบาทตามล าดบั  
** การจ าหนา่ยตา่งประเทศ มีลกัษณะเป็นการสง่ออกทัง้ทางตรง (direct export) และทางอ้อม 
(indirect export) ซึง่เป็นการจ าหนา่ยให้แก่บริษัทข้ามชาตภิายในประเทศท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ
ท่ีตัง้โรงงานอยูใ่นประเทศไทย  
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การตลาดและการแข่งขัน 
 การตลาดและการจ าหน่าย 
 

 การผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าในประเทศไทยสว่นใหญ่ เป็นการผลิตเพ่ือสง่ออกทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม (direct & indirect export)  ฐานลกูค้าของบริษัทฯ จะได้แก่ผู้ ใช้แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีเป็นผู้ผลิต
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลคโทรนิคส์ท่ีใช้ภายในบ้าน และอตุสาหกรรมการผลิตชิน้สว่นอปุกรณ์รถยนต์ ซึง่ปัจจบุนั
มีการน าเข้าแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าจากตา่งประเทศลดลง เน่ืองจากผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าในประเทศมี
คณุภาพดีขึน้ และราคาถกูกวา่การน าเข้าจากตา่งประเทศ แตอ่ย่างไรก็ตาม ภาวะการแข่งขนัด้านราคา ท าให้
บริษัทฯ ยงัคงต้องพยายามหาตลาดใหม่ๆ  ในตา่งประเทศ เน่ืองจากไมต้่องการเข้าร่วมสงครามตดัราคากบั
คูแ่ข่งรายอ่ืนๆ 
 

 เน่ืองจากธุรกิจผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าทัง้ในและตา่งประเทศมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัในตลาด
จ านวนไมม่ากนกั การด าเนินการด้านการตลาดสามารถด าเนินการได้ ดงันี ้
 

1. โดยการแนะน าจากลกูค้าของบริษัทฯ ในปัจจบุนั ลกูค้าของบริษัทฯ หลายรายเป็นผู้ รับจ้างประกอบ
ชิน้สว่นอิเลคโทรนิคส์ (Assembly House) ให้กบัผู้ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเลคโทรนิคส์ และผู้ผลิตอปุกรณ์ชิน้
สว่นประกอบรถยนต์ ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นลกูค้าท่ีตัง้โรงงานอยู่ในประเทศ เม่ือบริษัทลกูค้าเช่ือมัน่ในคณุภาพ
การผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าของบริษัทฯ ก็จะแนะน าให้ผู้ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเลคโทรนิคส์และอปุกรณ์
ชิน้สว่นประกอบรถยนต์ สัง่ซือ้แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าจากบริษัทฯ เพ่ือให้แน่ใจวา่ชิน้สว่นอปุกรณ์ท่ีประกอบลง
บนแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแล้ว จะไมม่ีปัญหาด้านคณุภาพ 
 

2. โดยการแนะน าจากบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั เน่ืองจากต้นทนุการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าใน
ประเทศไต้หวนัสงูกวา่ประเทศไทยมาก ดงันัน้ เม่ือมีลกูค้าของบริษัท ชินพนูฯ ต้องการแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีมี
ราคาถกูลง (เพ่ือแข่งขนัด้านราคาของสินค้าของตนเอง) แตย่งัคงมีคณุภาพดี ทางบริษัท ชินพนูฯ ก็จะแนะน า
ให้ฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ ติดตอ่กบับริษัทลกูค้านัน้ๆ หรืออาจจะมีการโอนค าสัง่ซือ้ของลกูค้ารายนัน้ๆ ให้
บริษัทฯ ผลิตแทน โดยลกูค้านัน้จะต้องเข้ามาตรวจสอบคณุภาพการผลิตของบริษัทฯ ก่อน เพ่ือให้มัน่ใจวา่
แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าของบริษัทฯ มีคณุภาพดีตามท่ีเคยสัง่ซือ้ผ่านบริษัท ชินพนูฯ และเม่ือผ่านการตรวจสอบ
แล้วจงึสง่ค าสัง่ซือ้มาให้บริษัทฯ โดยตรง 

 

3. โดยการแตง่ตัง้ตวัแทนจ าหน่ายในตา่งประเทศ ซึง่วิธีนีต้วัแทนจ าหน่ายในตา่งประเทศจะมีความรอบรู้ใน
ตลาดแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าในประเทศของตนเอง ท าให้การเข้าถงึกลุม่ลกูค้าท่ีต้องการใช้แผนพิมพ์วงจรไฟฟ้า
ท าได้ง่ายและรวดเร็วกวา่การท่ีบริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการตลาดไปติดตอ่เองโดยตรง ซึง่อาจจะมีปัญหา
ในด้านภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร (นอกเหนือจากภาษาองักฤษ) เช่น ภาษาสเปน เป็นต้น  
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 ตวัแทนของบริษัทฯ ในประเทศตา่งๆ เช่น สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย อินโดนีเซีย สเปน และเกาหลี เพ่ือท่ีจะ
สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ทนัเวลาและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ ในกรณีท่ีลกูค้าใน
ตา่งประเทศมีปัญหาด้านคณุภาพของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า ตวัแทนจ าหน่ายก็สามารถให้บริการแก้ไขปัญหา
เบือ้งต้น ณ ท่ีท าการของบริษัทลกูค้าได้ หรือในบางครัง้ ลกูค้าต้องการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  ตวัแทนของ
บริษัทฯ ในประเทศนัน้ๆ ก็สามารถเข้าถงึลกูค้าได้โดยทนัที ซึง่ช่วยท าให้การให้บริการกบัลกูค้าในตา่งประเทศ
เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ซึง่ตวัแทนจ าหน่ายเหลา่นี ้จะได้รับผลตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของคา่
นายหน้า โดยจะคิดเป็นอตัราสว่นของยอดขายตามท่ีตกลงกนัไว้ 

 

 กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบริษัทในปัจจบุนั คือกลุม่บริษัทผู้ผลิตชิน้สว่นอปุกรณ์รถยนต์ เน่ืองจากเป็นกลุม่
ลกูค้าท่ีแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าไมม่ีการเปลี่ยนแปลงลายวงจรบ่อยมากนกั ท าให้การผลิตมีประสิทธิภาพ คือ
สามารถผลิตลว่งหน้าไว้ก่อนได้ในแตล่ะครัง้ของการผลิต นอกจากนีก้ารแข่งขนัก็ไมส่งูมาก เพราะลกูค้ากลุม่นีก้็
ให้ความส าคญักบัเร่ืองคณุภาพเป็นพิเศษ เน่ืองจากเป็นอปุกรณ์ท่ีเก่ียวกบัรถยนต์ซึง่มีผลตอ่ชีวิตและทรัพย์สิน
ของผู้บริโภค คณุภาพจงึเป็นปัจจยัแรกในการพิจารณาหาผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า จงึมีผลท าให้ต้นทนุการ
ผลิตสงูกวา่แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าส าหรับชิน้สว่นอปุกรณ์อื่น หรือส าหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ แตอ่ย่างไรก็
ตาม กลุม่ลกูค้าเป้าหมายประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเลคโทรนิคส์ก็ยงัคงเป็นกลุม่ลกูค้าฐานท่ีส าคญัของบริษัทฯ 
เน่ืองจากเป็นกลุม่ลกูค้าท่ีมีปริมาณค าสัง่ซือ้จ านวนมาก ท าให้ประสิทธิผลของการผลิตสงูขึน้ และช่วยเป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยท าให้ต้นทนุคงท่ีของบริษัทฯ ตอ่หน่วยการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าลดลง ถงึแม้วา่อตัราก าไร
ขัน้ต้นจะไมส่งูมากนกั เมื่อเปรียบเทียบกบักลุม่บริษัทผู้ผลิตชิน้สว่นอปุกรณ์รถยนต์ 
 

 การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 ในปี 2557 รายได้จากการขายของบริษัทฯ สามารถแบ่งการจ าหน่ายเป็น 2 ประเภทดงันี ้
 1. การจ าหน่ายภายในประเทศ เป็นการจ าหน่ายในลกัษณะ  Indirect  Export  คือ   บริษัทจะ
จ าหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแก่บริษัทผู้ผลิตสินค้าส าเร็จรูป ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นบริษัทตา่งชาติท่ีเข้ามาขยาย
ฐานธุรกิจในประเทศไทย  เช่น  SONY, SAMSUNG รวมถงึผู้ประกอบชิน้สว่นอิเลคโทรนิคส์ให้กบับริษัท 
SAMSUNG, Panasonic, Mitsubishi, Toshiba, Delta เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัมีการจ าหน่ายให้กบัผู้ประกอบ
ชิน้สว่นส าหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเลคโทรนิคส์และชิน้สว่นประกอบรถยนต์ เช่น KATATA, KAGA เป็นต้น ในปี 
2557 บริษัทฯ จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้กบัลกูค้าในกลุม่นีป้ระมาณร้อยละ 60 ของมลูคา่การจ าหน่ายทัง้หมด  
โดยมีก าหนดการช าระเงินประมาณ  30-60 วนั  ขึน้อยู่กบัลกูค้าแตล่ะราย   
 

 2.  การจ าหน่ายในต่างประเทศ หรือการจ าหน่ายในลกัษณะ Direct Export* ปัจจบุนับริษัทฯ มี
สง่ออกผลิตภณัฑ์ โดยจ าหน่ายให้กบัลกูค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา สเปน มาเลเซีย อินเดีย เวียตนามและ
ประเทศจีน ซึง่ได้แก่ Bosch –Malaysia, China, Sony – Malaysia, Nidec - Vietnam, Brother – Vietnam, 
Piher – Spain, JVC - Indonesia เป็นต้น โดยมีสดัสว่นการจ าหน่ายประเภท Direct export คิดเป็นมลูคา่ 
ประมาณร้อยละ 40 ของมลูคา่การจ าหน่ายทัง้หมด  
*หมายเหตุ Direct Export ในท่ีนีห้มายถึงการขายแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าโดยการสง่ออกไปยงัผู้ซือ้ในตา่งประเทศ
โดยตรง  
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
  อตุสาหกรรมแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าในประเทศไทย เป็นอตุสาหกรรมการผลิตเพ่ือสง่ออกและเป็น
อตุสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดการพฒันาอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองอื่นๆ  โดยเป็น Supporting Industries ของ
อตุสาหกรรมการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอีเลคโทรนิคส์ อตุสาหกรรมชิน้สว่นอปุกรณ์ติดรถยนต์ และเคร่ืองมือ
สื่อสาร โทรคมนาคมประเภทตา่งๆ ท่ีใช้แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเป็นชิน้สว่นประกอบพืน้ฐานส าคญั และจะเป็นการ
เช่ือมโยงระหวา่งอตุสาหกรรมการผลิตสินค้าส าเร็จรูปกบัอตุสาหกรรมการผลิตชิน้สว่นอีเลคโทรนิคส์ในประเทศ
เข้าด้วยกนั  
 

 การท่ีแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเป็นสว่นประกอบพืน้ฐานท่ีส าคญั ในการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ อีเลคโทร
นิคส์ หรืออตุสาหกรรมใดๆ ท่ีใช้แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเป็นวตัถดุิบในการผลิต ผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าจงึควร
มีสถานท่ีตัง้โรงงานอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกบัลกูค้าผู้สัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์ เพ่ือความสะดวกในการขนสง่และ
ตอบสนองระบบการผลิตแบบ JIT (Just In Time) ซึง่จะช่วยอ านวยความสะดวกในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขแบบลายวงจรตา่งๆ ของลกูค้า เน่ืองจากการออกแบบของบริษัทลกูค้าในระยะแรกยงัอยู่ในขัน้การ
ทดลอง (pilot run) อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเส้นลายวงจร การท่ีบริษัทผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าตัง้โรงงานอยู่
ใกล้ก็จะช่วยท าให้การเปลี่ยนแปลงใดๆ ท าได้ง่ายและใช้เวลาน้อย เกิดความคลอ่งตวัในการเปลี่ยนแปลงลาย
วงจรในระยะของการทดลองก่อนจะผลิตจริง นอกจากนี ้ ยงัช่วยแก้ไขปัญหาในด้านคณุภาพของแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าหรือในสายการผลิตของลกูค้าได้อย่างรวดเร็ว  
 
 ความต้องการใช้แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าภายในประเทศในปี 2557 ยงัคงลดลงอย่างตอ่เน่ืองจากปี 2556 
เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศในกลุม่ประชาคมยโุรป (EU) และสหรัฐอเมริกา ยงัไมฟื่น้ตวั ซึง่ทัง้ 2 
ตลาดนีเ้ป็นตลาดสง่ออกท่ีส าคญัของผู้ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์อิเลคโทรนิคส์ในประเทศไทย และมี
ผลกระทบตอ่ตลาดผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า น าไปสูก่ารแข่งขนัด้านราคาก็มีมากขึน้ เน่ืองจากความต้องการ
แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าลดลง 
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 โครงสร้างของอุตสาหกรรมแผ่นพมิพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Single-sided และ 
Double-sided 
โครงสร้างของอตุสาหกรรมการผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าทัง้ประเภท Single-sided และ Double-sided 
เป็นลกัษณะเดียวกนั คือการผลิตแผน่พิมพ์วงวจรไฟฟ้าท่ีใช้การพิมพ์ลายวงจรโดยใช้ซิลค์สกรีน เป็นเทค
โนโลย่ีการผลิตแบบเดียวกนั และน าไปใช้เป็นวตัถดุบิในการประกอบสินค้าประเภทเดียวกนั หรืออาจจะ
ตา่งกนัเพียงเล็กน้อยในด้านคณุภาพของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเลคโทรนิคส์ท่ีแตกตา่งกนั ดงันัน้ จงึขอกลา่วถึง
โครงสร้างอตุสาหกรรมแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าโดยรวมท่ีใช้ซิลค์สกรีนเป็นเทคโนโลย่ีการผลิต 

ลกัษณะโครงสร้างของอตุสาหกรรมผู้ผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้า เป็นอตุสาหกรรมท่ีอาศยัเทค
โนโลย่ีการผลิตไมส่งูมากนกั ปัจจบุนั การผลิตสว่นใหญ่จะใช้เคร่ืองจกัรระบบอตัโนมตัใินการผลิต  ซึง่
ผู้ผลิตแตล่ะรายในอตุสาหกรรมนีส้ามารถลงทนุซือ้เคร่ืองจกัรระบบอตัโนมตันีิไ้ด้  สิ่งส าคญัคือการ
ควบคมุคณุภาพในการผลิต เน่ืองจากในแตล่ะแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าจะมีเส้นลายวงจรท่ีมีขนาดเล็กหรือ
ใหญ่แตกตา่งกนัไปตามการออกแบบลายวงจรของแตล่ะลกูค้า   การควบคมุคณุภาพในการผลิต
จ าเป็นต้องอาศยัประสบการณ์ เพ่ือแก้ไขปัญหาในการผลิต โดยเฉพาะแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีมีเส้นลาย
วงจรขนาดเล็กมาก ซึง่จะน าไปสูอ่ตัราการสญูเสียในกระบวนการผลิตให้น้อยท่ีสดุ     

จากการประเมินของบริษัทฯ คาดวา่ความต้องการ (Demand) ของแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท 
Single-sided และ Double-sided ในประเทศไทยในปี 2557 มีประมาณ 150,000-200,000 ตารางเมตร
ตอ่เดือน ซึง่ถือวา่เป็นปริมาณความต้องการท่ีน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณท่ีผู้ผลิตแผน่พิมพ์
วงจรไฟฟ้าประเภทนีส้ามารถผลิตได้ เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจโลกก็ยงัได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ
ของสหรัฐอเมริกาและประเทศในยโุรป ท่ียงัไมฟื่น้ตวั ท าให้อ านาจซือ้ลดลง สง่ผลให้ผู้ผลิตสินค้า
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเลคโทรนิคส์ในประเทศไทย ต้องลดปริมาณการผลิตลงด้วยเชน่กนั นอกจากนี ้อ านาจซือ้
ของผู้บริโภคภายในประเทศลดลง ปัญหาคา่ครองชีพท่ีสงูขึน้ ปัจจบุนั ผู้ผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ 
Single sided ท่ีผลิตป้อนตลาดในประเทศแบง่ได้เป็น 2 กลุม่ คือ 

 

 ผู้ผลิตภายในประเทศ (Local Suppliers) ซึง่มีผู้ผลิตรายใหญ่ๆ ท่ีส าคญัอยู ่4 บริษัท (รวมบริษัท 
ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) ด้วย)  ความสามารถในการผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าป้อนตลาด
ประมาณ 170,000–200,000 ตารางเมตรตอ่เดือน   

 ผู้ผลิตจากตา่งประเทศ (Oversea Suppliers) เป็นผู้ผลิตในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซียและ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นสว่นใหญ่ ซึง่เป็นบริษัทลกู (Subsidiary company) ของบริษัทแม ่
(Parent company) สญัชาตญ่ีิปุ่ นท่ีขยายการลงทนุไปยงัประเทศเหลา่นี ้ มีก าลงัการผลิตเพ่ือ
ป้อนตลาดประมาณ 200,000-250,000 ตารางเมตรตอ่เดือน  
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ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 ในกระบวนการผลิตท่ีจ าเป็นต้องมีการใช้สารเคมีและน า้ สารเคมีและน า้ท่ีเป็นของเสียผา่น
จากกระบวนการผลิต  จะต้องได้รับการบ าบดัก่อนท่ีจะมีการปลอ่ยน า้ออกจากโรงงาน โดยภายในสวน
อตุสาหกรรมบางกะดีได้ก าหนดให้บริษัทท่ีตัง้อยูภ่ายในสวนอตุสาหกรรม จะต้องมีระบบบ าบดัน า้ภายใน
บริษัทเองเสียก่อน แล้วจงึปลอ่ยน า้ผา่นเข้าไปยงัระบบบ าบดัน า้รวมของสวนอตุสาหกรรมเพ่ือท าการ
บ าบดัอีก เป็นครัง้ท่ีสอง ก่อนท่ีจะปลอ่ยน า้นัน้ไปสูส่าธารณะ 
 

 คา่ของน า้เสียตามท่ีกฎหมายก าหนด คือ คา่ PH สงูสดุไมเ่กิน 9 และต ่าสดุไมเ่กิน 5  ซึง่คา่
น า้เสียของบริษัทฯ ในระหวา่งปีท่ีผา่นมาจะอยูท่ี่ระดบัคา่ PH = 7  ซึง่เป็นระดบัคา่ของน า้ท่ีมีความสมดลุ
ไมเ่ป็นกรดหรือดา่ง  และบริษัทฯ ไมเ่คยมีประวตักิารกระท าผิดเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม  เน่ืองจาก 
 

- ข้อก าหนดภายในสวนอตุสาหกรรมบางกะดี ท่ีก าหนดให้ทกุบริษัทท่ีตัง้โรงงานอยูใ่นสวน
อตุสาหกรรมนีจ้ าเป็นต้องรักษาระดบัคา่ PH ของน า้มิให้เกิน 8  ก่อนท่ีจะปลอ่ยลงสูร่ะบบ
บ าบดัน า้สว่นกลาง 

- บริษัทฯ ได้รับใบรับรองคณุภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ซึง่มีข้อก าหนดเร่ือง
การควบคมุและรักษาสภาพแวดล้อม โดยก าหนดให้มีการตรวจวดัคณุภาพของน า้ทิง้ น า้ใน
ทอ่ระบายน า้ คณุภาพอากาศท่ีปลอ่ยออกจากโรงงาน อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ และบริษัทฯ ก็
ได้ด าเนินการตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้อยา่งเคร่งครัด 

- บริษัทฯ มีการลงทนุในระบบบ าบดัน า้เสียท่ีมีคณุภาพ มีขนาดการลงทนุท่ีสงู ซึง่สารเคมีท่ีใช้
ในการบ าบดัน า้เสียจากการผลิต ได้แก่ 
1.เฟอริคคลอไรด์ จะเป็นตวัแยกตะกอนในขัน้ต้น 
2.โซเดียมเปอร์ซลัเฟต เป็นตวั Control คา่ PH 

   3.สารโพลิเมอร์ จะเป็นตวัแยกสารหนกัให้ตกตะกอน   
 

 น า้ท่ีมีสารเคมีบางชนิดเจือปนนัน้  วิธีการบ าบดัจะท าให้เกิดตะกอนตกค้างในระบบบ าบดัน า้
เสียของบริษัทฯ  ซึง่ในปัจจบุนั จะมีบริษัทภายในประเทศเข้ามารับซือ้กากตะกอนท่ีตกค้างสง่ไปประเทศ
จีน เพ่ือน าไปแยกทองแดงท่ีมีอยูใ่นกากตะกอนนัน้ เพ่ือในไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ ตอ่ไป ซึง่ท าให้บริษัทฯ 
ประหยดัคา่ใช้จา่ยในการบ าบดักากตะกอนนีไ้ด้ และในขณะเดียวกนัก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้กบับริษัทฯ 
ในแตล่ะปีเป็นเงินจ านวนมาก เน่ืองจากในกากตะกอนนัน้มีทองแดงปะปนอยูจ่ านวนหนึง่ 
 ในสว่นของกระป๋องหมกึหรือเศษผ้าปนเปือ้นสารเคมี บริษัทฯ จะน าสง่ให้บริษัท เบตเตอร์
เวิล์ด กรีน จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ รับไปบ าบดัโดยการฝังกลบ  
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ปัจจัยความเส่ียง 
บริษัทให้ความส าคญักบัการบริหารความเสี่ยงอนัเน่ืองมาจากภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั โดยจดัให้มี
การประเมินดแูลและติดตามอย่างใกล้ชิด เพ่ือวางแผนและออกมาตรการบริหารความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ใน
อนาคตได้อย่างเหมาะสม และเกิดผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบริษัทให้น้อยท่ีสดุ อย่างไรก็ตาม บริษัท
ประเมินวา่ปัจจยัความเสี่ยงทัง้ภายในและภายนอกท่ีอาจเกิดขึน้โดยไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหน้าและมี
ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีส าคญัคือ 
 

1. ความเส่ียงของอุตสาหกรรม  ในอตุสาหกรรมการการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าใช้เงินลงทนุไมส่งู
นกั ท าให้อตุสาหกรรมประเภทนีม้ีผู้ผลิตจ านวนมากราย แตส่ิ่งส าคญัของการผลิตคือคณุภาพ ซึง่จ าเป็นต้อง
อาศยัประสบการณ์ เพ่ือพฒันาและควบคมุคณุภาพการผลิตให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิตให้เกิดขึน้น้อย
ท่ีสดุเพ่ือรักษาระดบัต้นทนุและก าไรไว้ เม่ือเป็นเช่นนีจ้ะพบวา่ในปัจจบุนัอตุสาหกรรมผู้ผลิตแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าประเภท Single layer หรือ Double layer ได้ปิดกิจการลงเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากปัญหาคณุภาพ
การผลิตซึง่มีผลตอ่ต้นทนุการผลิต ความต้องการของลกูค้าเก่ียวกบัรายละเอียดของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ี
ก าหนดไว้ ตลอดจนการแข่งขนัด้านราคาจากผู้ผลิตด้วยกนัเอง นอกจากนีใ้นอตุสาหกรรมนี ้ มีอตัราก าไร
คอ่นข้างต ่า การรักษาระดบัก าไรจงึอาศยัปริมาณค าสัง่ซือ้ท่ีมีจ านวนมาก เพ่ือท าให้เกิดการประหยดัตอ่ขนาด 
(economy of scale) ดงันัน้ ความเสี่ยงของอตุสาหกรรมนีค้ือการควบคมุคณุภาพและต้นทนุ ตลอดจนยอด
ค าสัง่ซือ้ในปริมาณสงู เพ่ือให้สามารถแข่งขนักบัคูแ่ข่งทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศได้  

 

 2. ความเส่ียงด้านวัตถุดบิ   เน่ืองจากการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นธุรกิจที่ต้อง
พึง่พิงวตัถดุิบจากตา่งประเทศเป็นหลกั และมีจ านวนผู้ผลิตในประเทศเพียงรายเดียวเมื่อเทียบกบัประเทศ
มาเลเซีย ไต้หวนั อินโดนีเซีย หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน ท าให้บริษัทฯ จ าเป็นต้องสต๊อควตัถดุิบไว้ให้
เพียงพอกบัปริมาณการผลิตอย่างน้อย 1-2 เดือน ในขณะท่ีคูแ่ข่งท่ีเป็นผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าจากประเทศ
จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย หรือไต้หวนั สว่นใหญ่มีผู้ผลิตวตัถดุิบ (แผ่นเคลือบทองแดง) อยู่ในประเทศ ท าให้ไม่
จ าเป็นต้องสต๊อควตัถดุิบไว้เป็นจ านวนมาก จงึท าให้ได้เปรียบในด้านต้นทนุวตัถดุิบท่ีใช้ในการผลิตแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าจะน าเข้าจากตา่งประเทศเป็นสว่นใหญ่ จงึอาจจะเกิดความลา่ช้า หรือการขาดแคลนวตัถดุิบขึน้ได้   
นอกจากนี ้ ปัจจยัราคาทองแดงในตลาดโลกก็จะมีผลกระทบตอ่ต้นทนุการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า เน่ืองจาก
เป็นวตัถดุิบหลกัท่ีส าคญั  
 

 3.ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน บริษัทมีการใช้เงินตราสกลุตา่งประเทศ คือ เงินสกลุ    ดอล
ลา่ร์สหรัฐเป็นหลกั โดยสว่นใหญ่เป็นการน าเข้าวตัถดุิบจากตา่งประเทศ มลูคา่การน าเข้าเดือนละประมาณ 1-
1.2 ล้านดอลลา่ร์ ซึง่ถ้าอตัราแลกเปลี่ยนมีความผนัผวน ก็จะมีผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ ดงันัน้ 
ในปี 2556 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ขยายการจ าหน่ายเป็น direct export มากขึน้ เพ่ือลดความเสี่ยงด้านอตัรา
แลกเปลี่ยน ในปัจจบุนั บริษัทฯ ได้รับช าระเงินจากลกูค้าตา่งประเทศเป็นเงินสกลุดอลลา่ร์สหรัฐ และบริษัทฯ 
จะน าเงินนีม้าช าระคา่สินค้าท่ีเป็น L/C และ TR  
นอกจากนี ้ ในปัจจบุนัลกูค้าของบริษัทท่ีเป็นผู้สง่ออกสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลคโทรนิคส์ ต้องการป้องกนั
ปัญหาความผนัผวนของคา่เงินบาท ดงันัน้ จงึมีการตกลงก าหนดราคาขายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ากบับริษัทฯเป็น
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เงินสกลุดอลลา่ร์สหรัฐ และก าหนดอตัราแลกเปลี่ยนเป็นระยะๆ ในขณะท่ีบริษัทก็มีต้นทนุการผลิตบางสว่นท่ี
เป็นต้นทนุในประเทศ เช่น ต้นทนุการผลิตในด้านโสหุ้ยการผลิต สารเคมีท่ีใช้ในกระบวนการผลิต คา่แรง คา่
ไฟฟ้า คา่น า้ เป็นต้น  ก็จะได้รับผลกระทบจากการแข็งคา่ของคา่เงินบาท ในการค านวณต้นทนุของแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าของลกูค้าเหลา่นีด้้วยเช่นกนั (การแข็งคา่หรือออ่นคา่ของเงินบาทจะมีผลกระทบโดยตรงตอ่ต้นทนุ
โสหุ้ยการผลิต และสารเคมีท่ีใช้ในกระบวนการผลิตท่ีสัง่ซือ้จากภายในประเทศ) 
 

  4.ความเส่ียงด้านการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี่ของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในปัจจบุนัจะพบวา่
สินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลคโทรนิคส์ท่ีมีประสิทธิภาพดีขึน้กวา่อดีต ซึง่เป็นการใช้แผ่นพิมพ์วงจร ไฟฟ้าแบบ 
Multilayer (Plate Through Hole) ปริมาณการใช้  Double-sided ประเภท Silver paste Through Hole, 
Coppy paste Through Hole  หรือแบบ Single-sided มีแนวโน้มลดลงเร่ือยๆ ซึง่ในอนาคตอนัใกล้นี ้บริษัทฯ 
คาดเดาวา่เทคโนโลย่ีของสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลคโทรนิคส์ใหม่ๆ  จ าเป็นจะต้องใช้แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า
แบบ Multilayer ดงันัน้ บริษัทฯ จงึเลง็เห็นความจ าเป็นท่ีจะมีการปรับปรุงเทคโนโลย่ีและกระบวนการผลิตตา่งๆ 
ตลอดจนการวางแผนการขยายการลงทนุในการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภทใหม่ๆ  เพ่ือรองรับเทคโนโลย่ี
ใหมใ่นอนาคต 
 

  5.ความเส่ียงด้านสถานทีต้ั่งโรงงาน จากการเกิดอทุกภยัในประเทศไทยในปี 2554 ท่ีผ่านมา ท า
ให้ผู้ประกอบการเร่ิมให้ความส าคญัตอ่การวางแผนท าเลท่ีตัง้ของกิจการ ซึง่รวมถึงการเลือกท าเลท่ีตัง้โรงงาน
ใหม ่ จงัหวดัปทมุธานีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีราบลุม่แมน่ า้เจ้าพระยา ดงันัน้ เม่ือเกิดน า้ท่วมก็มกัจะได้รับผลกระทบด้วย
เช่นกนั ในอดีตปัญหาน า้ท่วมได้สง่ผลกระทบตอ่การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ไม่
เพียงแตก่ารผลิตหยดุชะงกั แตส่่งผลถงึความเสียหายของเคร่ืองจกัร อาคารโรงงาน ตลอดจนค าสัง่ซือ้ของ
ลกูค้า ห่วงโซอ่ปุทานโดยรวมของธุรกิจตา่งๆ เสียหายอย่างมาก ท าให้บริษัทฯ ตา่งๆ เร่ิมหนัมาพิจารณาความ
เสี่ยงในเร่ืองนีม้ากขึน้ นอกจากนี ้ บริษัทลกูค้าในตา่งประเทศสว่นใหญ่ของบริษัทฯ มกัจะสอบถามถงึแนวทาง
ป้องกนัปัญหานี ้ ซึง่ลกูค้าสว่นใหญ่ตา่งเป็นห่วงความเสี่ยงเร่ืองนีเ้ป็นอย่างมาก และเพ่ือให้บริษัทลกูค้ามัน่ใจ 
การติดตัง้เคร่ืองจกัรของสายการผลิตใหม ่ (หลงัน า้ท่วม) จงึติดตัง้บนอาคารโรงงานตัง้แตช่ัน้ 2-5 เพ่ือมิให้เกิด
ความเสียหายกบัเคร่ืองจกัรจนไมส่ามารถท าการผลิตได้เหมือนน า้ท่วมใหญ่ในปี 2554 ท่ีผ่านมา นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยงัคงติดตอ่กบัผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ารายอื่นๆ ทัง้ในและตา่งประเทศเพ่ือเป็นพนัธมิตรในการผลิต
แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าให้กบับริษัทฯ ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ท่ีบริษัทฯ ไมส่ามารถด าเนินการผลิตได้ตามปกติ 
  จากสภาวะโลกร้อนซึง่มีผลตอ่สภาพภมูิอากาศโลก การเกิดปรากฎการณ์ธรรมชาติตา่งๆ ไมว่า่จะ
เป็นเอลนินโญหรือลานินญา ย่อมสง่ผลตอ่สภาพอากาศของโลกเป็นอย่างมาก ซึง่ตัง้แตปี่ 2555 บริษัท สวน
อตุสาหกรรมบางกะดี จ ากดั ซึง่เป็นผู้จดัการและบริหารสวนอตุสหากรรมได้ก าหนดให้มีการสร้างก าแพง
ล้อมรอบสวนอตุสาหกรรมบางกะดีท่ีมีขนาดสงู 5 เมตร (สงูกวา่ระดบัน า้ทะเล 5 เมตร) เพ่ือป้องกนัน า้ท่ีอาจจะ
ท่วมอีกและแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ของปี 2556  
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ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อบริษัท: บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ: ผู้ผลิตและจ าหน่ายแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้า  
ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่: 152 หมู่ 5  สวนอตุสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์  

ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี 12000 
เลขทะเบียนบริษัท: 0107536000561 
โทรศพัท์: 02-501-1241-6, 02-963-7851-5   
โทรสาร: 02-501-1248-9   
Home Page: www.dracopcb.com 
ทนุจดทะเบียน: 323,241,112 บาท (หุ้นสามญั 323,241,112 หุ้น  

มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท)  
ทนุช าระแล้ว: 215,830,000 บาท (หุ้นสามญั 215,830,000 หุ้น  

มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท) 
นายทะเบียนหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์: 02-2292800, 02-6545599 
โทรสาร: 02-3591259 

ผู้สอบบญัชี: นายสนัติ พงค์เจริญพิทย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4623 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ชัน้ 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์  
195 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์: 02-6772000 
โทรสาร: 02-6772222 

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

ท่ีปรึกษาภายใต้สญัญาการให้ความ
ชว่ยเหลือทางเทคนิค: 

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

 จากการท่ีบริษัทฯ มีแผนการขยายการลงทนุการผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท 
Multi-Layer บริษัทฯ ได้รับการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ ตามบตัรสง่เสริม
เลขท่ี 2536 (2)/2557 ลว. 11 ธนัวาคม 2557 ซึง่มีสิทธิประโยชน์ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

- อนญุาตให้น าคนตา่งด้าวและครอบครัวเข้ามาตามจ านวนและก าหนดระยะเวลาตามท่ี
คณะกรรมการการสง่เสริมการลงทนุอนมุตัิ 

- ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีน าเข้า ตามท่ีได้รับอนมุตัโิดยคณะกรรมการ
สง่เสริมการลงทนุ ตลอดระยะเวลาท่ีได้รับการสง่เสริมรส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีมีอายไุมเ่กิน 
10 ปีนบัตัง้แตปี่ท่ีผลิตถึงปีท่ีน าเข้า 

- ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวตัถดุบิ วสัดจุ าเป็นท่ีน าเข้าเพ่ือการตามท่ีได้รับอนมุตัโิดย
คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 

- ให้ได้รับอนญุาตให้ถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดนิตามคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลส าหรับก าไรสทุธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการ

สง่เสริมรวมกนัไมเ่กินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุ ไมร่วมคา่ท่ีดนิและทนุหมนุเวียนมี
ก าหนดเวลา 8 ปี นบัจากวนัท่ีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้  
รายได้ท่ีต้องน ามาค านวณก าไรสทุธิท่ีได้จากการประกอบกิจการตามวรรคหนึง่ ให้
รวมถึงรายได้จากการจ าหนา่ยผลพลอดยได้ ได้แก่ เศษหรือของเสียจากกระบวนการ
ผลิต 

- ได้รับยกเว้นไมต้่องน าเงินปันผลจากกิจากรท่ีได้รับการสง่เสริม ซึง่ได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิตบิคุคล ไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาท่ีผู้ ได้รับการสง่เสริม
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลนัน้ 

- สามารถสง่และน าเข้าเงินตราตา่งประเทศไทย 
- ให้ได้รับลดหยอ่นภาษีเงินได้นิตบิคุคลร้อยละ 50 ส าหรับก าไรสทุธิท่ีได้รับจากการ

ประกอบกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมมีก าหนดเวลา 5 ปี นบัแตว่นัท่ีสิน้สดุสิทธิประโยชน์ 
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ผู้ถือหุ้น 
หุ้นสามัญ 
ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2557  มีจ านวน 323.241 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้น
สามญั จ านวน  323,241,112 ล้านหุ้น  มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ทนุท่ีเรียกช าระแล้ว   จ านวน 
215.83 ล้านบาท   แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 215,830,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
รายช่ือของผู้ ถือหุ้น 10 รายแรกของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง สิน้สดุ ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2558 มีดงันี ้ 
 

 (หนว่ย : หุ้น) 
1.  บริษัท ชินพนู จ ากดั** 129,982,641 
2.  นายวิพรรธ์  เริงพิทยา 29,513,000 
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 21,397,100 
4.  นางพิไลจิตร  เริงพิทยา 15,234,000 
5.  นายพิชยั วิจกัขณ์พนัธ์ 15,113,100 
6.  นส. ชญาพร เริงพิทยา 9,503,500 
7.  นายพรรษา เริงพิทยา 2,637,300 
6. นายพลภทัร์ อดุมผล 2,000,000 
7. Mr. Fred Shiau 1,866,000 
10. นส. ประภาพรรณ วอ่งปรีชากลุ 1,686,500 

 

** หมายเหต ุ โปรดดรูายละเอียดของบริษัท ชินพนู จ ากัด ซึง่เป็นนิตบิคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัได้ในหวัข้อ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
ผู้ลงทนุสามารถดขู้อมลูผู้ ถือหุ้นได้จาก website ของบริษัทฯ ก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
(www.dracopcb.com) 
 

http://www.dracopcb.com/
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หลักทรัพย์อ่ืน 
หุ้นกู้แปลงสภาพ 

บริษัทฯ จดัให้มีการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 เมื่อวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2557  โดยมีมติท่ี
ส าคญัคือการอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering) จ านวนหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้สิน้ 6,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท มลูค่าการเสนอขาย
ทัง้สิน้ 600,000,0000 บาท  เพ่ือระดมทุนไปใช้ในการเพ่ือเพ่ิมสายการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าและแผ่นพิมพ์
วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ (Printed Circuit Board: PCB) ประเภท Multi-Layer PCB  

นอกจากนีท่ี้ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้ นครัง้นี ้ยังมีการอนุมัติการผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์
ทัง้หมดของกิจการ โดย Chin-Poon Industrial Company Limited และอนุมตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
ในเร่ืองข้อจ ากดัหุ้นตา่งด้าวด้วยเช่นกนั 

 ประโยชน์ท่ีบริษัทคาดวา่จะได้รับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพคือ บริษัทสามารถระดมทนุเพ่ือใช้ลงทนุเพ่ือ
เพ่ิมสายการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าและแผ่นพิมพ์วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ (Printed Circuit Board: PCB) ประเภท 
Multi-Layer PCB ซึง่มีอตัราก าไรท่ีดีกวา่การผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบปัจจบุนัท่ีบริษัทฯ ผลิตอยู่ เป็นการลงทนุ
ในเคร่ืองจกัรของบริษัทฯ ท่ีมีเทคโนโลยีการผลิตทนัสมยัเทียบเท่ามาตรฐานการผลิตของผู้ประกอบการในธุรกิจ
เดียวกนั  และเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจในตลาดโลก ส าหรับผลิตภณัฑ์ประเภท Multi-
Layer PCB  
 

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

วนัท่ี 19 สิงหาคม 2562) 
อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 5.19 ตอ่ปี 
การช าระดอกเบีย้ ปีละ 2 ครัง้ (ในวนัท่ี 30 มิถนุายน และ 31 ธนัวาคม) ในกรณีท่ีตรงกบั

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 จะไถ่ถอนโดยการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
17.901852 หุ้น และ 
- 3.33 บาท จะไถ่ถอนเป็นเงินสด 
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ราคาแปลงสภาพ 5.40 บาทตอ่หุ้น 
วนัแปลงสภาพ ปีละ 2 ครัง้ ในวนัท่ี 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคมของทุกปี (ใน

กรณีท่ีตรงกับวันหยุดราชการ จะเลื่อนไปเป็นวันท าการถัดไป) 
สามารถเร่ิมแปลงสภาพได้ตัง้แตว่นัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 

จากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ดงักลา่วข้างต้น ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 
240,000,000 บาท  เป็นทนุจดทะเบียน 215,830,000 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นท่ียงัมิได้ออกจ าหน่าย เพ่ือให้
บริษัทสามารถด าเนินการเพ่ิมทนุจดทะเบียนและออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตอ่ไปได้ และมีมติอนมุตัิการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 215,830,000 บาท  เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 323,241,112 บาท โดยท าการ
เพ่ิมทนุอีกรวมทัง้สิน้ 107,411,112 บาท เพ่ือเป็นหุ้นท่ีออกไว้รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลง
สภาพ 
 

จากการที่บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสดัสว่น (Right Offerring) มีผู้ ถือ
หุ้นกู้แปลงสภาพนีจ้ านวนทัง้สิน้ 69 ราย โดยรายช่ือผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามอตัราสว่นร้อยละมีดงันี ้
 

 จ านวนหุ้นกู้แปลงสภาพ อตัราสว่นร้อยละ 
1. บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั 4,417,944 73.63 
2. กลุม่นายวิพรรธ์ เริงพิทยา 1,094,799 18.25 
3. นายศภุชยั สทุธิพงษ์ชยั 160,000 2.67 
4. Mr. Kenneth Rudy Kamon 153,815 2.56 
5. นางนนัทา รุ่งนพคณุศรี 50,000 0.83 
6. อื่นๆ 123,442 2.06 

 

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 โดย
บริษัทฯ ได้มีการจดทะเบียนเพ่ิมทนุช าระแล้วเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2558 ดงันัน้ จงึท าให้บริษัทฯ มีทนุจด
ทะเบียนช าระแล้วทัง้สิน้ 247,158,241 บาท 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
จากการประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2558 วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2558 ท่ีประชมุ
คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณามีมตอินมุตักิารจา่ยเงินปันผลจากก าไรสะสมให้แก่ผู้ ถือหุ้ น ในอตัรา
หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ซึง่ก าหนดให้วนัจนัทร์ท่ี 16 มีนาคม 2558 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น 
(Record Date) เพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 และรับเงินปันผล โดยจะ
จา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2558 และจะได้น าเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา
เห็นชอบในมตนีิต้อ่ไป 
 

ในสว่นของนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัทนัน้ จะขึน้อยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ 
โดยค านงึถึงผลการด าเนินงานของบริษัทฯในปีท่ีผา่นมา ประกอบกบัโครงการการลงทนุและความ
ต้องการใช้เงินของบริษัทฯในอนาคต แล้วจงึก าหนดเป็นจ านวนเงินท่ีจะจา่ยเป็นเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น
ตอ่ไป  
ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมาบริษัทฯ มีการจา่ยเงินปันผล ดงันี ้ 
 

จากผลการด าเนินงานปี ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิตอ่หุ้น (บาท) (0.13)     0.11 (0.24) 
เงินปันผลจา่ยตอ่หุ้น (บาท) 0.10 0.10 0.10* 
อตัราการจา่ยเงินปันผล (%) จา่ยจากก าไรสะสม จา่ยจากก าไรสะสม จา่ยจากก าไรสะสม 
7  

*อตัราการจา่ยเงินปันผลนีย้งัคงมีความเส่ียง เน่ืองจากยงัมิได้ผา่นการอนมุตัจิากท่ีประชมุใหญ่สามญั     
ผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 ซึง่จะประชมุในวนัท่ี 24 เมษายน 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพ 
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โครงสร้างการจัดการ 
 

ผังองค์กร 
 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายบริหารกลาง ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายโรงงาน 

ฝา่ยทรพัยากรบุคคล 

ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 

ฝา่ยวตัถุดบิ 

ฝา่ยเทคโนโลยีส่ารสนเทศ 

ฝา่ยขาย 

ฝา่ยการตลาด 

ฝา่ยผลติ 

ฝา่ยควบคุมคุณภาพ 

ฝา่ยวศิวกรรม 

ฝา่ยซ่อมบ ารุง 

ฝา่ยวางแผนการผลติ 
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คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการของ  บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบด้วย
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิทัง้สิน้ 9 ทา่น ดงันี ้
 

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

 โดยมี นางลกัษณา  ส าราญทิวาวลัย์ ด ารงต าแหนง่เลขานกุารบริษัท 
 

* กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิและเป็นบคุคลภายนอก กรรมการทัง้ 3 ทา่น มิได้เป็นลกูจ้างหรือพนกังานท่ีได้รับ
เงินเดือนจากบริษัทหรือบริษัทในเครือ มีอิสระจากกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทไมเ่กิน 1%ของ
จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด และสามารถดแูลผลประโยชน์ของกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยได้ 
** นายเฉิน จงุ คนุ ยงัด ารงต าแหนง่กรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ อีกหนึง่ต าแหนง่ด้วย 
 

หมายเหต ุ 
- ประธานกรรมการเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ซึง่หุ้นของบริษัทฯ อยูร้่อยละ 26.36 ของหุ้น

ทัง้หมด 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการบริษัทฯ 

 
 
ชื่อ ดร. วิพรรธ์  เริงพิทยา 
อาย ุ 77  ปี 
สัญชาติ ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท ประธานกรรมการ (กรรมการซึง่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท) 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
วุฒกิารศึกษา ปริญญาเอก ด้านวิศวกรรม Imperial College of Science and 

Technology 
University of London  U.K. 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Directors Accreditation Program (DAP)  
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 26 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบัน o บริษัทจดทะเบียนอื่น 

- ไมม่ี 
o กิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 

- 2  แหง่ 
o การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั/เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของ

บริษัท 
-ไมม่ี - 

ประสบการณ์ - ประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (2546) 
- คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (2541-2546) 
- อนกุรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (2536-

2538) 
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงการคลงั (2534-

2535) 
- กรรมการองค์การสือ่สารมวลชนแหง่ประเทศไทย (2530-

2531) 
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงวิทยาศาสตร์ (2527-

2528) 
การเข้าประชุม มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 5 ครัง้ 
การถือหุ้นในบริษัท 
การถือหุ้นของคู่สมรส 

29,513,000 หุ้น (คิดเป็นสดัสว่น 13.67%) 
15,234,000 หุ้น (คิดเป็นสดัสว่น 7.06%) 
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ชื่อ ดร. อดลุ  อมตวิวฒัน์ 
อาย ุ 77 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
วุฒกิารศึกษา ปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมเคมี 

University of London  U.K. 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Directors Accreditation Program (DAP)  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 18 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบัน o บริษัทจดทะเบียนอื่น 

- 2  แหง่ 
- กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
       บริษัท ไทยโอพีพี จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการบริษัท สรุพลฟู้ ดส์ จ ากดั (มหาชน) 

o กิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 
- 3 แหง่ 
- ประธานกรรมการบริหารบริษัท แหลมฉบงั อินเตอร์เนชัน่แนล
คนัทรีคลบั 
- ประธานกรรมการบริษัทเทอริเนกซ์สยาม จ ากดั 
- กรรมการบริษัท ไทยทาโลว์ แอนด์ ออยล์ จ ากดั 

o การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั/เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของ
บริษัท 

- ไมม่ี - 
ประสบการณ์ - ประธานบริหาร 

บริษัท เบอร์ลีย่คุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 
- รองประธานบริหาร 

        บริษัท เบอร์ลีย่คุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 
การเข้าประชุม มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 4 ครัง้ 

มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 4 ครัง้ 
การถอืหุ้นในบริษัท 200,000 หุ้น (คิดเป็นสดัสว่น 0.09%) 
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ชื่อ Mr. Vincent  Huang 
อาย ุ 70 ปี 
สัญชาติ ไต้หวนั 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ (กรรมการซึง่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท) 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
วุฒกิารศึกษา ปริญญาตรี ด้านวรรณกรรมองักฤษ 

National Cheng Kung University, Taiwan 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Securities & Futures, Laws, Responsibility and the duty for 

Director, Securities & Futures Institute, Taiwan 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 26 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบัน o บริษัทจดทะเบียนอื่น 

- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั (เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ของประเทศไต้หวนั) 
o กิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 

- กรรมการ 
         VENT-TON International Corp. 
- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

         Chin Poon (Chang-Su) Electronics Co., Ltd. 
o การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั/เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของ

บริษัท 
- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั  

เนื่องจากบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั เป็นบริษัทท่ีแผน่พิมพ์
วงจรไฟฟ้ามากวา่ 40 ปีในประเทศไต้หวนั ซึง่เป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโล
ยี่การผลติที่ส าคญัๆ ให้กบับริษัท ตลอดจนความช่วยเหลอืในด้าน
ตา่งๆ   

ประสบการณ์ - ผู้จดัการฝ่ายขายและการตลาด 
                  บริษัท ไทฟง เซอร์กิต จ ากดั แหง่ประเทศไต้หวนั  

การเข้าประชุม มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 4 ครัง้ 
การถอืหุ้นในบริษัท -ไมม่ี- 

 



รายงานประจ าปี 2557 
 

QCDTS
2
+E

3
 

 

 
 
 

ชื่อ Mr. Lin Pi Chi 
อาย ุ 68 ปี 
สัญชาติ ไต้หวนั 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ (กรรมการซึง่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท) 
วุฒกิารศึกษา มธัยมศกึษา 

National Tao-Yuan Agricultural & Industrial Vocational High 
School 

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

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 11 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบัน o บริษัทจดทะเบียนอื่น 

- 2 แหง่ 
- กรรมการ บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั  
- กรรมการ บริษัท ยนูิพลสั อิเลคทรอนิคส์ จ ากดั 

(ทัง้ 2 แหง่นี ้เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศ
ไต้หวนั) 
o กิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 

- 2 แหง่ 
- กรรมการ Hiller Aircraft Corporation, USA 
- กรรมการ Chin Poon (Chang-Su) Electronics Co., Ltd. 

China 
o การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั/เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของ

บริษัท 
- กรรมการ บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั 

ประสบการณ์ - ผู้จดัการฝ่ายซ่อมบ ารุงและวิศวกรรม 
         บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั ซึง่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ในอตุสาหกรรมการผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้ามากวา่ 35 ปีโดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งทางด้านวิศวกรรม และเคร่ืองจกัรกลท่ีใช้ในการผลติ 

การเข้าประชุม มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 4 ครัง้ 
การถอืหุ้นในบริษัท -ไมม่ี- 
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ชื่อ Mr. Fred  Shiau 
อาย ุ 64  ปี 
สัญชาติ ไต้หวนั 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ (กรรมการซึง่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท) 
วุฒกิารศึกษา ปริญญาตรี สาขา Nuclear Engineering National Tsing-Hua University, 

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

Securities & Futures Institute, Taiwan 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 26 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบัน o บริษัทจดทะเบียนอื่น 

- กรรมการ 
บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั (เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ของประเทศไต้หวนั) 
o กิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 

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

o การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั/เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 
- กรรมการ 
บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั 

ประสบการณ์ - 2539-2541 กรรมการผู้จดัการ Hiller Aircraft (Thailand) Co., Ltd. 
- 2532-2538 กรรมการผู้จดัการบริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 
- 2529-2532 กรรมการผู้จดัการ Pyramid Enterprise Co., Ltd., Taiwan 

การเข้าประชุม - มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 1 ครัง้ 
การถอืหุ้นในบริษัท 1,866,000 หุ้น* (คิดเป็นสดัสว่น 0.86%) 
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ชื่อ นายออ่ง  ทนุ 
อาย ุ 55  ปี 
สัญชาติ องักฤษ 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
วุฒกิารศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมจกัรกล, Imperial College, University of  

London, England. 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Directors Accrediation Program (DAP)  
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 14  ปี 
ต าแหน่งปัจจุบัน o บริษัทจดทะเบียนอื่น 

- 1 แหง่ 
- กรรมการบริษัท น าสนิประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

o กิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 
- 6  แหง่ 
- กรรมการ Thai Strategic Partners II LP. 
- กรรมการ Thai Strategic Capital Management Co.,Ltd. 
- กรรมการบริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากดั  
- กรรมการ GHP Arbitrium Far East 
- กรรมการ Imperial Technology Management Services Ltd. 
- กรรมการ Thai Private Equity & Venture Capital Assoc. 

o การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั/เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 
- ไมม่ี 

ประสบการณ์ -  2541-ปัจจบุนั : Executive Chairman &  Founder : Thai Strategic 
                             Holdings Ltd. 
-  2539-2541 : Chief Executive & Founder : Seamico Securities Plc 
-  2525–2528 : Corporate Finance executive : Kleinwort Benson 

การเข้าประชุม - มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 3 ครัง้ 
- มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  4 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 3 ครัง้  

การถอืหุ้นในบริษัท - ไมม่ี - 
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ชื่อ นางพิไลจิตร  เริงพิทยา 
อาย ุ 65 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ (กรรมการซึง่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท) 
วุฒกิารศึกษา - ปริญญาตรี สาขาบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Wisconsin University, USA 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Directors Accrediation Program (DAP)  
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 26  ปี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการด้วยกัน 

คูส่มรส ดร.วิพรรธ์  เริงพิทยา 

ประสบการณ์ o บริษัทจดทะเบียนอื่น 
- ไมม่ี 

o กิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 
- 6 แหง่ 
- กรรมการบริษัท เคร่ืองจกัรกลสยาม จ ากดั 
- กรรมการบริษัท อมารี จ ากดั 
- กรรมการบริษัท อมารี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ ากดั 
- กรรมการบริษัท ซี พี เค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
- กรรมการบริษัท สยามซินดิเคทสตีล จ ากดั 
- กรรมการบริหาร CPK Group 

o การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั/เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 
- ไมม่ี 

การเข้าประชุม มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 5 ครัง้ 
การถอืหุ้นในบริษัทของตนเอง 
การถอืหุ้นในบริษัทของคู่สมรส 

15,234,000 หุ้น (คิดเป็นสดัสว่น 7.06%) 
29,513,000 หุ้น (คิดเป็นสดัสว่น 13.67%)  
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ชื่อ นายสรุพล  ปลืม้อารมย์ 
อาย ุ 59  ปี 
สัญชาติ ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
วุฒกิารศึกษา ปริญญาโท สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์   

แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Directors Accreditation Program (DAP) 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี 7 เดือน  
ต าแหน่งปัจจุบัน o บริษัทจดทะเบียนอื่น 

- ไมม่ี 
o กิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 

- 5  แหง่ 
- Managing Director / Professional Alliance Group Limited 
- Managing Director / Professional Alliance Legal Advisory 

Limited 
- Chairman / Professional Alliance Management Limited 
- Chairman / Professional Alliance Advisory Limited 
- บริษัท แมก่ลองการเกษตร จ ากดั 

Mae Klong Agriculture Co., Ltd.      
o การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั/เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 

- ไมม่ี 
 

ประสบการณ์ - Managing Director 
       Professional Alliance Legal Advisory Ltd. 
- Managing Director 

             Crown Development Co., Ltd. 
- ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายและภาษีอากร 

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

การเข้าประชุม - มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 5 ครัง้ 
- มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  4 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 4 ครัง้  

การถอืหุ้นในบริษัท -ไมม่ี- 
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ชื่อ นายเฉิน จงุ คนุ* 
อาย ุ 53 ปี 
สัญชาติ ไต้หวนั 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ (กรรมการซึง่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท) 

กรรมการผู้จดัการ 
วุฒกิารศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

National Central University, Taiwan 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ ก าลงัอยูใ่นระหวา่งการหา course การฝึกอบรมการเป็นกรรมการบริษัทจด

ทะเบียนในประเทศไต้หวนั เพื่อความเข้าใจที่ดีกวา่ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 2.5 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบัน o บริษัทจดทะเบียนอื่น 

- ไมม่ี 
o กิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ไมม่ี 
o การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั/เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 

- ไมม่ี  
ประสบการณ์ - ผู้จดัการโรงงาน  

บมจ. ดราโก้ พีซีบี 
- ผู้ช่วยรองประธานบริษัท  

ACP Electronics Co., Ltd 
- ผู้จดัการทัว่ไป  

บมจ. ดราโก้ พีซีบี 
- กรรมการผู้จดัการ  

บมจ. ดราโก้ พีซีบี 
การเข้าประชุม มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 5 ครัง้ 
การถอืหุ้นในบริษัท 520,000หุ้น (คิดเป็นสดัสว่น 0.24%) 
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 จ านวนของคณะกรรมการท่ีมาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 เน่ืองจากบริษัทฯ มีกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 2 กลุม่ คือกลุม่บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั และกลุม่
ของดร. วิพรรธ์ เริงพิทยา แตล่ะกลุม่มีกรรมการท่ีมาจากกลุม่ของตนเอง ดงันี ้
 

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

- กลุม่ของดร. วิพรรธ์ เริงพิทยา มีกรรมการ 2 ท่าน คือ 
- ดร. วิพรรธ์ เริงพิทยา 
- นางพิไลจิตร เริงพิทยา 

 

* บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) และบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 3 ท่าน คือนาย
เฟรด ชวง นายวินแลนด์ ฮวง และนายหลิน พี จี 
 

 ตามข้อบงัคบัของบริษัท หมวดท่ี 4 เร่ืองคณะกรรมการ  ได้มีการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการแตง่ตัง้ และ 
ถอดถอนกรรมการไว้ดงันี ้คือ 
 1. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
 1.1 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่เสียงหนึง่ 
 1.2 ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม 1.1 เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลาย คน
เป็นกรรมการก็ได้  แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
 1.3 บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน 
กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามี คะแนน
เสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 
 

 2. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออก ตามวาระได้ด้วย 
คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ 
ไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือ โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
 

เน่ืองจากบริษัทฯ มีขนาดปานกลาง ดงันัน้คณะกรรมการจงึก าหนดให้มีคณะกรรมการบริษัท 3 ชดุ 
ดงันี ้คือ 

- คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ จ านวน 9 ท่าน 
- คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ จ านวน 3 ท่าน ซึง่ทัง้ 3 ท่านนีเ้ป็น

กรรมการบคุคลภายนอกของคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยเช่นเดียวกนั 
- คณะกรรมการสรรหา/ก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ จ านวน 3 ท่าน 
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คณะกรรมการบริษัท 
กรรมการของบริษัทมีจ านวน 9 ทา่น ทกุทา่นเป็นกรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร ซึง่มีกรรมการอิสระ 3 ทา่น 
คณะกรรมการจะมีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ โดยการประชมุแตล่ะครัง้จะมีการก าหนดวาระ
การประชมุอยา่งชดัเจนและมีการสง่รายละเอียดประกอบวาระการประชมุให้คณะกรรมการได้มีเวลา
ศกึษาและพิจารณาลว่งหน้า การพิจารณาวาระตา่งๆ จะค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นโดยเทา่
เทียมกนั 
ในการประชมุสามญัประจ าปี กรรมต้องออกจากต าแหนง่จ านวน 1 ใน 3 ซึง่กรรมการท่ีออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระนัน้ สามารถกลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกได้ 
 

หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  ก าหนดให้มีการประชมุของคณะกรรมการบริษัทฯ อยา่งน้อย       ไตร

มาสละ 1 ครัง้  ซึง่วนัและเวลาของการประชมุจะแจ้งให้คณะกรรมการทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 14 
วนั  อ านาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ  มีดงันี ้

1. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้ฝ่ายจดัการ  รวมทัง้การวาง
แผนการด าเนินงานในอนาคต  ตลอดจนการอนมุตัริายจา่ยเพ่ือการลงทนุ (capital 
investment) ท่ีมีมลูคา่เกินกวา่ 50 ล้านบาท ทัง้นีไ้มร่วมถึงรายการท่ีมีความขดัแย้งหรือมี
สว่นได้เสีย รวมทัง้รายการท่ีต้องขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้น ตามข้อก าหนดของ
ส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2. ก าหนดวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ เป้าหมายแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ การบริหารความ
เส่ียงในด้านตา่งๆ ตลอดจนก ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจท่ี
วางไว้ 

3. พิจารณาและก ากบัดแูลผลประกอบการและการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปใน
แนวทางท่ีคณะกรรมการก าหนดนโยบายไว้  และถ้าไมเ่ป็นไปตามท่ีประมาณการไว้ก็จะมี
การศกึษาหาสาเหตแุละแนวทางเพ่ือแก้ไขตอ่ไป  

4. ก ากบัให้มีการปฏิบตัติามข้อพงึปฏิบตัท่ีิดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน และแนวทาง
ของกลต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

5. พิจารณาแตง่ตัง้หรืออนมุตักิารลาออกของกรรมการ, กรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ 
6. ดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย ตามสิทธิอยา่งเป็นธรรม รวมทัง้

ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดแูลรักษาผลประโยชน์ของตน และได้รับขา่วสารอยา่งถกูต้อง 
ครบถ้วนโปร่งใส เปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนีย้งัพิจารณาก าหนดอตัราการ
จา่ยเงินปันผล การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมทัง้ก าหนดวนัและเวลาในการจดั
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ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น หรือถ้ามีความจ าเป็นท่ีจะต้องขอมตจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นโดยดว่น ก็
จะก าหนดวนัและเวลาในการจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นด้วย 

7. พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการชดุยอ่ยเพ่ือชว่ยดแูลระบบบริหารและการควบคมุภายใน ให้
เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด เชน่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
คณะกรรมการสรรหา/ก าหนดคา่ตอบแทน เป็นต้น 

8. ดแูลและรับผิดชอบจดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท 
และมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัท 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศ
ทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี ซึง่งบการเงินของบริษัทฯ ได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัอิยา่งสม ่าเสมอ และใช้ดลุย
พินิจในการประมาณการอยา่งระมดัระวงัในการจดัท า รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่ง
เพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
 คณะกรรมการได้ให้ความส าคญัของระบบการควบคมุภายในเพ่ือให้มัน่ใจวา่ การบนัทกึข้อมลู
ทางบญัชีมีความถกูต้องครบถ้วนและเพียงพอท่ีจะป้องกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริต หรือการด าเนินงานท่ี
ผิดปกตอิยา่งมีสาระส าคญั ซึง่คณะกรรมการได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีประกอบด้วย
กรรมการท่ีไมไ่ด้ด ารงต าแหนง่ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ดแูลรับผิดชอบเก่ียวกบัคณุภาพของรายงาน
ทางการเงิน ตลอดจนน าเสนอรายงานการตรวจสอบภายในของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในท่ี
ด าเนินการตลอดปี ซึง่คณะกรรมการมีความเห็นวา่ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ มีการ
ปรับปรุงและพฒันาไปอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กบังบการเงินของบริษัท 
 นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้ก าหนดข้อพงึปฏิบตัเิก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่าย
จดัการและพนกังาน เพ่ือให้ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัหิน้าท่ีตามความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
ด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริตและเท่ียงตรง ทัง้การปฏิบตัติอ่บริษัทฯ และผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ 
สาธารณชน และสงัคม โดยมีการกลา่วย า้เป็นระยะในการประชมุทกุครัง้ไมว่า่จะเป็นการประชมุ
พนกังานประจ าเดือน การประชมุผู้บริหารประจ าเดือน และการประชมุคณะกรรมการ ซึง่ทกุฝ่ายได้
ถือปฏิบตัอิยา่งสม ่าเสมอ และบริษัทฯ มีการตดิตามการปฏิบตัติามแนวทางท่ีก าหนดไว้เป็นประจ า 
รวมทัง้ยงัมีการก าหนดบทลงโทษทางวินยัไว้ด้วย 
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ผู้บริหาร 
 

  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารของบริษัท ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม 2557 มีดงันี ้

  1. นายเฉิน จงุ คนุ  กรรมการผู้จดัการ 
  2. นางลกัษณา ส าราญทิวาวลัย์ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
  3.  นาง จิตตมิา เนยทอง ผู้จดัการฝ่ายการตลาดและการขาย  
  4. นายชาตชิาย   สร้อยระย้า ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายทรัพยากรมนษุย์และธุรการ 
  5. นายอนชุิต   พิชญธาดา ผู้จดัการโรงงานและวิศวกรรม 
  6. นาง ฮวง เหมย่ หยนุ ผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้และคลงัสินค้า  
  7. นางกานดา           โอภาศรี ผู้จดัการฝ่ายผลิต 
  8. นายประมวล         ถือซ่ือ ผู้จดัการฝ่ายวางแผนการผลิต 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี 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 และบริการอื่นท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือประโยชน์ และคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร และรายจ่ายลงทนุให้เป็นตาม
งบประมาณท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท ภายในวงเงินส าหรับแตล่ะรายการไมเ่กิน 50 ล้านบาท 

6. ด าเนินการใดๆ เพ่ือสนบัสนนุการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามการให้อ านาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึง่อยู่
ภายใต้นโยบายคณะกรรมการบริษัท 

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

 
ชื่อ-สกลุ/ 

 

 
อาย ุ

 

 
คณุวฒิุทาง 

สดัสว่น
การถือ
หุ้น 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหวา่ง 

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ต าแหน่ง (ปี) การศกึษา ในบริษัท 
(%) 

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ 

*นางลกัษณา 
ส าราญทิวาวลัย์ 

54 ปริญญาโท  
สาขาบญัชี 
มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ 
 

ไมมี่  2535 – 
ปัจจบุนั  

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบญัชีและ 
การเงนิ 
 

บมจ. ดราโก้ พีซีบี 

นายชาติชาย  
สร้อยระย้า 

53 ปริญญาโท สาขา 
การบริหารและ
พฒันาทรัพยากร
มนษุย์ สถาบนั
บณัฑิตพฒัน 
บริหารศาสตร์ 
 

ไมมี่  2541 – 
ปัจจบุนั 
 
 
 
 

ผู้จดัการอาวโุส
ฝ่ายทรัพยากร
บคุคลและ 
ธุรการ 
 

บมจ. ดราโก้ พีซีบี 
 
 
 

นางจิตติมา 
เนยทอง 

46 ปริญญาโท  
สาขาการตลาด  
มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิต 

0.0037%  2547 – 
ปัจจบุนั 
 
2541 – 
2547 
 

ผู้จดัการฝ่าย
การตลาด 
 
เจ้าหน้าที่ฝ่าย
การตลาดอาวโุส 

บมจ. ดราโก้ พีซีบี 
 
 
บมจ. ดราโก้ พีซีบี 
 

        

นางฮวง เหมย่ 
หยนุ 

46 ประกาศนียบตัร
วิชาชีพ 
ชัน้สงู สาขา
วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์   
Tamsui Oxford 
College – Taiwan 
 

0.006% เป็นคูส่มรส
ของนายเฉิน
จงุคนุ 

2547 – 
ปัจจบุนั 
 
2544 – 
2547  

ผู้จดัการฝ่าย  
จดัซือ้ 
 
ผู้ชว่ยผู้จดัการ
ฝ่ายจดัซือ้ 

บมจ. ดราโก้ พีซีบี 
 
 
ACP Electronics Co., Ltd. 

นายอนชุิต  
พิชญธาดา 

46 ปริญญาโท สาขา 
วิศวกรรม 
วิทยาลยั เทคโนโล
ยี่พระจอมเกล้า 
วิทยาเขต 
พระนครเหนือ 

ไมมี่  2551 –  
ปัจจจบุนั 
 
 

2548 – 
2551 
 

2547 – 
2548 
 

 

ผู้จดัการฝ่าย
เทคนิคและ
คณุภาพ 
 

ผู้จดัการฝ่าย  
วิศวกรรม 
 

ผู้จดัการฝ่าย
ผลิตภณัฑ์  
 

บมจ. ดราโก้ พีซีบี 
 
 
 

บมจ. ดราโก้ พีซีบี 
 
 

บริษัท มิลเลเน่ียม  
อินเทค จ ากดั 
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ชื่อ-สกลุ/ 
 

 
อาย ุ
 

 
คณุวฒิุทาง 

สดัสว่น
การถือ
หุ้น 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหวา่ง 

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ต าแหน่ง (ปี) การศกึษา ในบริษัท 
(%) 

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายประมวล 
ถือซื่อ 

47 ปริญญาตรี สาขา 
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยั     
ราชภฏัวไล 
อลงกรณ์ 
 

ไมมี่  2553 –  
ปัจจจบุนั 
 
 

2548 – 
2553   
 

ผู้จดัการฝ่าย
วางแผนการ
ผลิต 
 

ผู้ชว่ยผู้จดัการ
ฝ่ายผลิต 

บมจ. ดราโก้ พีซีบี 
 
 
 

บมจ. ดราโก้ พีซีบี 

นางกานดา 
โอภาศรี 

47 ปริญญาตรี สาขา 
สง่เสริมและ
นิเทศน์ศาสตร์
เกษตร 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 

ไมมี่  2553 –  
ปัจจจบุนั 
 
2548 – 
2553   

ผู้จดัการฝ่าย
ผลิต 
 
ผู้ชว่ยผู้จดัการ
วางแผนการ
ผลิต 

บมจ. ดราโก้ พีซีบี 
 
 
บมจ. ดราโก้ พีซีบี 

 
 

* นางลกัษณา ส าราญทิวาวลัย์ด ารงต าแหน่งเลขานกุารบริษัทด้วยอีกหนึ่งต าแหน่ง 
  รายละเอียดคณุสมบตัิและหน้าที่รับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท โปรดอา่นจากหวัข้อการจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 
 

 คุณสมบัตผู้ิบริหาร 
 คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารของบริษัท เป็นผู้ มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตาม
มาตรา68 แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535     และตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์    เร่ืองหลกัเกณฑ์  เง่ือนไข    และวิธีการในการขออนญุาตเสนอขายหุ้น
ท่ีออกใหมแ่ละการอนญุาต  ฉบบัลงวนัท่ี  18 พฤษภาคม  2535 
 

 ประวัตกิารท าผิดตามกฎหมาย 
 คณะกรรมการ   และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารของบริษัท   ไมมี่ผู้ใดมีประวตัเิคยถกูไลอ่อก
ปลดออก ให้ออก หรือถกูพิพากษาถึงท่ีสดุให้เป็นบคุคลล้มละลาย  หรือต้องโทษเน่ืองจากกระท าผิด
เก่ียวกบัทรัพย์โดยทจุริต หรือกระท าผิดตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  หรือมีข้อ
พิพาท  หรือการถกูฟ้องร้องท่ีอยูร่ะหวา่งการตดัสิน 
 

 หนีสิ้นผูกพันกับบริษัทและบริษัทในเครือ 
 คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารของบริษัท มิได้เป็นหนีต้อ่บริษัทและบริษัทในเครือ 
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 ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัทและในกิจการท่ีบริษัทเป็นคู่สัญญา 
 คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารของบริษัทจ านวน  18 ทา่น  ไมมี่สว่นได้เสียไมว่า่โดย
ทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการใดๆ  ท่ีบริษัทเป็นคูส่ญัญากบัผู้บริหารดงักลา่ว ยกเว้นนายวิพรรธ์  เริง
พทิยา   ประธานกรรมการ บริษัท  ดราโก้ พีซีบี จ ากดั  (มหาชน)     และประธานกรรมการของบริษัท วิป
เทล จ ากดั  ซึง่เป็นผู้ด าเนินการบริหารงานให้กบับริษัท และ  นายวินแลนด์ ฮวง กรรมการบริษัท และ
ประธานกรรมการ บริษัท ชินพนู จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทท่ีมีบนัทกึข้อตกลงการให้ความชว่ยเหลือทางด้าน
เทคนิคกบั บริษัท  ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 

 

เลขานุการบริษัท 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3/2551 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2551 ได้มีมตแิตง่ตัง้นางลกัษณา 
ส าราญทิวาวลัย์ ด ารงต าแหนง่เลขานกุารบริษัทฯ  
 

คุณสมบัตขิองเลขานุการบริษัท 

1. มีความรู้ในด้านบญัชีและเข้าใจในธุรกิจของบริษัท  
2. เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของเลขานกุารบริษัท 
3. มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย 
4. ไมมุ่ง่หวงัผลประโยชน์สว่นตวัจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทัง้เก็บรักษาความลบัของบริษัทได้
เป็นอยา่งด ี 
5. มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี มีความสามารถในการตดิตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงานตา่งๆ ภายในและ
ภายนอกบริษัท 
6. มีความรู้ด้านภาษาองักฤษ 
 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1. ปฏิบตัหิน้าท่ีของความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสตัย์สจุริต เพ่ือให้เป็นไปตาม
กฏหมายและกฏระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

2.  ให้ข้อแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการเก่ียวกบัข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ข้อควร
ปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ของทางการ ระเบียบและข้อบงัคบัตา่งๆ ตดิตามให้มีการปฏิบตัติามอยา่ง
ถกูต้องและสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัแก่กรรมการ  

3. สง่เสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการ ให้ข้อมลู และผลกัดนัคณะกรรมการ
ให้ปฏิบตัติาม  
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4. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลู และรายงานสารสนเทศตอ่หนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลและสาธารณชน
อยา่งถกูต้องครบถ้วนตามพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้การตดิตอ่
ประสานงานกบัหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูล 

5. ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท จดัให้มีการปฐมนิเทศ ให้ค าแนะน าแก่กรรมการท่ีได้รับ
การแตง่ตัง้ใหม ่ รวมทัง้ให้ค าแนะน าแก่กรรมการเก่ียวกบัข้อบงัคบัของบริษัท และกฎระเบียบ
ตา่งๆ ของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

6. จดัการและประสานงานการประชมุคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการบริษัท และการประชมุผู้ ถือ
หุ้น รวมทัง้ดแูลและประสานงานให้มีการปฏิบตัติามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติ
คณะกรรมการ/ผู้ ถือหุ้น ตลอดจนข้อก าหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

7.  จดัท าและเก็บรักษาเอกสารตา่งๆ ของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชมุ 
รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
รายงานประจ าปีของบริษัท เป็นต้น 

8. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท รวมทัง้จดัสง่
ส าเนารายงานดงักลา่วให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนัท า
การนบัแตว่นัท่ีบริษัท ได้รับรายงานนัน้  

9. ตดิตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบตัติามมตคิณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
มตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น 

10. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ  
 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการไว้อยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยก าหนดคา่ตอบแทน
ประจ าเดือน ซึง่ได้ขออนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว สว่นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้มีหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึน้ จะได้รับคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเพิ่มขึน้ 
คา่ตอบแทนรวมของคณะกรรมการในปี 2557 ได้แก่ คา่ตอบแทนประจ าเดือนของคณะกรรมการบริษัทฯ 
จ านวนทัง้สิน้ 9 ทา่น  คดิเป็นจ านวนเงิน 2,520,000 บาทตอ่ปี โดยแยกรายละเอียดได้ดงันี ้
 

กรรมการตรวจสอบ จะได้รับคา่ตอบแทนประจ าเดือน ในอตัราเดือนละ 20,000 บาท ได้แก่ 
- ดร. อดลุ อมตวิวฒัน์ 
- นาย ออ่ง ทนุ 
- นายสรุพล ปลืม้อารมย์ 

 

ประธานกรรมการคือนายวิพรรธ์ เริงพิทยา จะได้รับคา่ตอบแทนประจ าเดือน ในอตัราเดือนละ 
100,000 บาท 
 

กรรมการบริษัทฯ จะได้รับคา่ตอบแทนประจ าเดือน ในอตัราเดือนละ 10,000 บาท ได้แก่ 
- นายวินแลนด์ ฮวง 
- นางพิไลจิตร เริงพิทยา 
- นายเฟรด ชวง 
- นายหลิน พี จี 
- นายเฉิน จงุ คนุ 
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ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

คา่ตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการสรรหา/ก าหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้
ก าหนด ซึง่จะขึน้อยู่กบัผลประกอบการของบริษัทฯ และผลการด าเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน 
ตลอดจนการส ารวจคา่ตอบแทนของบริษัทตา่งๆ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ รวมถงึขนาดของบริษัทท่ี
ใกล้เคียงกนั และบริษัทท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมอิเลคโทรนิคส์อื่นๆ  อีกด้วย 
คา่ตอบแทนรวมของผู้บริหาร ซึง่ได้แก่ กรรมการ กรรมการผู้จดัการ ผู้จดัการทัว่ไป ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี
และการเงินและผู้จดัการฝ่ายตา่งๆ ได้รับคา่ตอบแทนรวมทัง้สิน้ ส าหรับรอบระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา 
ประกอบด้วยเงินเดือน โบนสัประจ าปี คา่เช่าบ้าน โบนสัจากผลการด าเนินงาน คา่พาหนะ และอื่นๆ รวม
เป็นเงินทัง้สิน้ 18,978,641 บาท 
อนึง่ บริษัทฯ คาดวา่ในปี 2558 ประมาณการคา่ตอบแทนรวมของผู้บริหาร จะมีจ านวน 20,200,000 บาท  

 

ค่าตอบแทนอ่ืน 
บริษัทฯ ได้จดัให้มีเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ซึง่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลกบักระทรวงการคลงัตาม
พระราชบญัญตัิกองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 ส าหรับพนกังานของบริษัทฯ สามารถสมคัรเป็นสมาชิก
ของกองทนุได้โดยการสมคัรใจ สมาชิกและบริษัทฯ จะจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือนเข้าเงินกองทนุฯ ในอตัรา
ร้อยละ 3 ของเงินเดือนสมาชิก ส าหรับสมาชิกท่ีมีอายงุานกบับริษัทฯ น้อยกวา่ 3 ปี ส าหรับสมาชิกของ
กองทนุท่ีมีอายงุานกบับริษัทฯ ตัง้แต ่3 ปีขึน้ไป สมาชิกและบริษัทฯ จะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทนุฯ ในอตัรา  
ร้อยละ 5 ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสะสมให้กบัผู้บริหารเป็นเงินรวมทัง้สิน้ 574,460 บาท และ
ประมาณการเงินสะสมท่ีบริษัทฯ จะต้องจ่ายให้กบัผู้บริหารในปี 2557 มีจ านวนราว 611,000 บาท 

 

บุคคลากร 
บริษัทมีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 649 คน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557) บริษัทท างาน สปัดาห์ละ 5.5 วนั  มีการ
ผลิต 2 กะ คือกะเช้า และกะบ่าย  

จ านวนพนกังานของบริษัทฯ ซึง่แบ่งตามสายงานท่ีส าคญัๆ สามารถแบ่งออกเป็น 
 1. ฝ่ายผลิต มีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 370 คน 
 2. ฝ่ายควบคมุคณุภาพ มีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 96 คน 
 3. ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต มีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 55 คน 
 4. ฝ่ายซอ่มบ ารุง มีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 43 คน 
 5. ฝ่ายวางแผนและควบคมุการผลิต มีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 17 คน 
 6. ฝ่ายความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม มีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 2 คน 
 7. ฝ่ายส านกังาน มีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 44 คน 
 8. ฝ่ายการขายและการตลาด มีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 22 คน 

คา่ตอบแทนของพนกังานส าหรับรอบระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมาเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 151 ล้านบาท ประกอบด้วย
เงินเดือน คา่ลว่งเวลา โบนสัประจ าปี คา่อาหาร และผลประโยชน์อื่นๆ ของพนกังาน 
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การก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขง่ขนัของกิจการ และยงัเป็นการเพิ่มความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุและทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
คณะกรรมการของบริษัทฯ จงึมีการก าหนดนโยบายก ากบัดแูลกิจการไว้ดงันี ้
 ความมุ่งหมายของบริษัทฯ 
เป็นบริษัทท่ีมัน่คงในการด าเนินธุรกิจผู้ผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีประสานผลประโยชน์สว่นรวม และมี
สว่นร่วมในการพฒันาสงัคมไทยให้ดีขึน้ 
 วัฒนธรรมองค์กร 

- มุง่มัน่สูค่วามเป็นเลิศในธุรกิจแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้า 
- เช่ือมัน่ในการสร้างมลูคา่ให้กบัผู้ ถือหุ้น, พนกังาน, คูค้่า และสงัคม 
- มีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองและไมห่ยดุนิ่งอยูก่บัท่ี 
- ตัง้ใจท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
- มีระเบียบวินยัในทกุพืน้ท่ี 
- พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง 
- ค านงึถึงความปลอดภยัในการท างาน 
- อนรัุกษ์สภาพแวดล้อมของสงัคม 

 จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
1. มุง่สร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่กิจการในระยะยาว มีการบริหารงานด้วยความรอบคอบและระมดัระวงั 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้ ยงัจะดแูลไมใ่ห้เกิดปัญหาความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 
2.  มีการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ อยา่งถกูต้อง ตรงตอ่เวลาและชดัเจน  
3. มีการด าเนินงานและการบริหารงานอยา่งโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเท่ียงธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นและ
สาธารณชน 
4. มีการด าเนินธุรกิจโดยค านงึถึงความเส่ียงอยูเ่สมอ โดยมีการควบคมุและบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
5. สง่เสริมให้มีการปฏิบตังิานให้เกิดผลดีแก่บคุคลทกุฝ่าย โดยผลกัดนัให้ทกุหนว่ยงานพฒันาตนเอง เพื่อ
น าบริษัทฯ ไปสูค่วามเป็นเลิศ 
6. ด าเนินธุรกิจโดยค านงึถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ตลอดจนประสานผลประโยชน์สว่นรวมให้กบัทกุ
ฝ่าย ตลอดจนความรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อมและสงัคม 
7. ตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่โดยยดึถือเป็นคณุธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
 

 ในการประชมุของคณะกรรมการของบริษัทฯ จะเป็นการประชมุเพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงาน
ของบริษัทในปัจจบุนั การวางแผนการด าเนินงานเพ่ือฟืน้ฟบูริษัทจากการเกิดน า้ทว่มและการวาง
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แผนการด าเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต การบริหารความเส่ียงในด้านตา่งๆ การอนมุตักิารลงทนุเพ่ือ
ขยายงานในอนาคต ตลอดจนการดแูลผลประโยชน์ให้กบัผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย เป็นต้น การประชมุของ
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีการก าหนดวาระชดัเจน และมีวาระพิจารณาตดิตามผลการด าเนินงานเป็น
ประจ า นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุพร้อมระบียบวาระการประชมุและเอกสารก่อน
การประชมุลว่งหน้า เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูก่อนเข้าร่วมประชมุ ซึง่โดยปกต ิ การ
ประชมุจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ชัว่โมงในแตล่ะครัง้ 
 

 ในระหวา่งปี 2557 ท่ีผา่นมา คณะกรรมการของบริษัทฯ มีการประชมุทัง้สิน้ 5 ครัง้ โดยการเข้าร่วม
ประชมุของคณะกรรมการบริษัทแตล่ะทา่นสรุปได้ดงันี ้ 
 

รายช่ือ การประชมุ 
 การประชมุวาระปกต ิ รวม 
1. ดร.วิพรรธ์ เริงพิทยา 5/5 5/5 
2. นายวินแลนด์ ฮวง 4/5 4/5 
3. นายเฟรด ชวง 1/5 1/5 
4. ดร. อดลุ อมตวิวฒัน์ 4/5 4/5 
5. นาย ออ่งทนุ 3/5 3/5 
6. นายสรุพล ปลืม้อารมย์ 5/5 5/5 
7. นางพิไลจิตร เริงพิทยา 5/5 5/5 
8. นายหลิน พี จี 4/5 4/5 
9.นายเฉิน จงุ คนุ  5/5 5/5 
 

ทัง้นี ้ ได้มีการจดบนัทกึการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเก็บรายงานการประชมุท่ีผา่นการรับรองจาก
คณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้ 
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นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 
 

บริษัทฯ ถือวา่นโยบายด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีนัน้ เป็นสว่นหนึง่ขงอนโยบายการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ จงึให้ความส าคญัในหลกัการและแนวทางปฏิบตัท่ีิเก่ียวกบัความรับผิดชอบและเป็นธรรมตอ่ผู้ มี
สว่นเก่ียวข้องทกุฝ่าย เชน่ การเปิดเผยข้อมลูอยา่งโปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการแบง่แยกหน้าท่ี
รับผิดชอบของแตล่ะสว่นงาน มีการบริหารความเส่ียงท่ีรัดกมุ เพ่ือสร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่ผู้ ถือหุ้นบน
พืน้ฐานแหง่ประโยชน์สขุอยา่งสมดลุและยัง่ยืน 
 

คณะกรรมการชุดย่อย 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ทา่น 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ ดร. อดลุ อมตวิวฒัน์ 
- กรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นาย ออ่ง ทนุ และนายสรุพล ปลืม้อารมย์  
วาระการด ารงต าแหนง่มีวาระอยูใ่นต าแหนง่คราวละ 3 ปี และเม่ือครบก าหนดออกตามวาระก็

อาจได้รับการพิจารณาแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ตอ่ไปอีกได้ 
คณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ทา่นเป็นผู้ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์การสอบทานงบการเงิน

ของบริษัทฯ ทกุทา่น 
 

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 3/2555 เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 
2555  ได้มีมตแิตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และก าหนดขอบเขต หน้าท่ีความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้แล้ว ดงันี ้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการ

ตรวจสอบ (Internal Audit) ภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเป็น

อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ 

โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชี

ของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบ

บญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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5. พิจารณารายการเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไป

ตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าว

สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท 

ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้อ ง

ประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของ

บริษัทฯ 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จ านวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของ

คณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ี

ตามข้อบงัคบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

7. ด าเนินการตรวจสอบเร่ืองท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในกรณีพบพฤติการณ์

อนัควรสงสยัวา่กรรมการ ผู้จดัการ หรือบคุคลซ่ืงรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ได้กระท าความผิดตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้นให้แก่ส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และผู้สอบบญัชีภายในสามสิบวนั 

นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี 

8. สอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบตังิานตรวจสอบของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

9. ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย 
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ทัง้นี ้ การปฏิบตัหิน้าท่ีภายใต้ขอบเขตดงักลา่วข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอ่
คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของ
บริษัทตอ่บคุคลภายนอก โดยขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบท่ีเปล่ียนแปลงใหมด่งักลา่วให้มีผล
ตัง้แต ่       23 เมษายน  2552 เป็นต้นไป และในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุทัง้สิน้ 
4 ครัง้  
 

2. คณะกรรมการสรรหา/ก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหา/ก าหนดคา่ตอบแทนของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบด้วย

กรรมการ 3 ทา่น 
- ประธานกรรมการสรรหา/ก าหนดคา่ตอบแทน ได้แก่ นายวินแลนด์ ฮวง 
- กรรมการสรรหา/ก าหนดคา่ตอบแทน ได้แก่ ดร.อดลุ อมตวิวฒัน์และดร. วิพรรธ์ เริงพิทยา 
วาระการด ารงต าแหนง่มีวาระอยูใ่นต าแหนง่คราวละ 3 ปี และเม่ือครบก าหนดออกตามวาระก็

อาจได้รับการพิจารณาแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ตอ่ไปอีกได้ 
ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหา/ก าหนดคา่ตอบแทน มีการประชมุ 1 ครัง้ ซึง่เป็นการพิจารณา

การก าหนดคา่ตอบแทนให้กบัผู้บริหารสงูสดุของบริษัทฯ 
 

หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา/ก าหนดค่าตอบแทน 
ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงันี ้

1. ก าหนดคณุสมบตัขิองบคุคลท่ีจะด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท และก าหนดกระบวนการสรรหา
กรรมการบริษัทเพ่ือแทนกรรมการท่ีครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมกาท่ีมีคณุสมบตัิ
หลากหลายทัง้ในด้านทกัษะ ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะด้าน 
2. มีหน้าท่ีในการสรรหาและคดัเลือกบคุคลเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท ตลอดจนผู้บริหาร
ระดบัสงูของบริษัทฯ 
3. น าเสนอนโยบายผลตอบแทน และวิธีการจา่ยคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนๆ ส าหรับ
คณะกรรมการของบริษัท กรรมการในคณะกรรมการยอ่ย ตลอดจนผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ 
4. ประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือก าหนดคา่ตอบแทนให้สอดคล้องกบัผลการ
ด าเนินงานของบริษัท เป็นการสร้างแรงจงูใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า 
5. พิจารณาทบทวนโครงสร้างและระบบการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท รวมทัง้อตัรา
คา่ตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้เหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบสอดคล้อง 
กบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และภาวะตลาด 
6. ปฏิบตัหิน้าท่ีในเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมกาบริษัทมอบหมาย 

 

 



รายงานประจ าปี 2557 
 

QCDTS
2
+E

3
 

 

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
การสรรหาบคุคลเพ่ือเข้าเป็นกรรมการ  
คณะกรรมการสรรหา/ก าหนดคา่ตอบแทน จะพิจารณาคดัเลือกบคุคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท โดย
พิจารณาจากคณุสมบตัิในด้านตา่งๆ ความเหมาะสมด้านคณุวฒิุ ประสบการณ์ เน่ืองจากธุรกิจผู้ผลิตแผ่น
พิมพ์วงจรไฟฟ้ามิได้เป็นธุรกิจที่แพร่หลายในประเทศไทย ความรู้ในด้านเทคโนโลย่ีการผลิต การใช้
เคร่ืองจกัรท่ีเหมาะสมในการผลิต การควบคมุต้นทนุคา่ใช้จ่าย และกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้า เป็นต้น ซึง่ประสบการณ์ตา่งๆ เหล่านีเ้ป็นความรู้ท่ีส าคญัในการให้ข้อมลูกบัฝ่ายบริหารจดัการ 
เพ่ือช่วยในการพิจารณาตดัสินใจในการลงทนุในด้านตา่งๆ นอกจากนี ้ คณะกรรมการสรรหาฯ ยงัได้
พิจารณาคณุสมบตัิของผู้ ท่ีจะเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ เช่ียวชาญในหลากหลายสาขาวิชาชีพ เป็นบคุคลท่ี
ไมม่ีประวตัิเคยถกูไลอ่อกปลดออก ให้ออก หรือถกูพิพากษาถงึท่ีสดุให้เป็นบคุคล  ล้มละลายหรือต้องโทษ
เน่ืองจากกระท าผิดเก่ียวกบัทรัพย์โดยทจุริต หรือกระท าผิดตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ หรือมีข้อพิพาทหรือการถกูฟ้อง ร้องท่ีอยู่ระหวา่งการตดัสิน รวมถงึผลการปฏิบตัิงานในฐานะ
กรรมการบริษัทในช่วงเวลาท่ีผ่านมา และน าเสนอให้ท่ีประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนร่วมประชมุและพิจารณาความเหมาะสม  
   

การสรรหาบุคคลเพ่ือเข้าเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด 
เน่ืองจากธุรกิจผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่มีลกัษณะเฉพาะตวัมาก ผู้บริหารระดบัสูงของบริษัท
ฯ จ าเป็นต้องมีความรู้ในเร่ืองแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเป็นอย่างดี เพ่ือสามารถพบปะผู้บริหารของบริษัทลกูค้า 
และตอบข้อสงสยัของลกูค้าได้ในทกุด้าน คณะกรรมการสรรหา/ก าหนดคา่ตอบแทน จงึจ าเป็นต้อง
พิจารณาจากคณุสมบตัิของบคุคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดบัสงูสดุอย่างละเอียด รอบคอบ โดย
จะทาบทามและคดัเลือกจากบคุคลท่ีเคยท างานในธุรกิจแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ามาก่อน หรืออาจจะเป็นธุรกิจ
อื่นท่ีมีความเก่ียวข้องกบัธุรกิจแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า (ทัง้ในและตา่งประเทศ) แล้วจงึน าเสนอช่ือบคุคลนัน้ใน
ท่ีประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เพ่ือพิจารณาตอ่ไป 
  

2. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทฯ ได้มีการแจ้งให้ผู้บริหารในระดบัตัง้แตผู่้จดัการขึน้ไปทราบถงึกฎระเบียบข้อบงัคบัของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เก่ียวกบัการเปิดเผยการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่
หลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 แล้ว โดยระบใุห้ต้องมีการรายงานตอ่ส านกังานกลต. ภายใน 3 วนัท าการหลงัจากได้
มีการท ารายการเกิดขึน้ นอกจากนีย้งัห้ามไมใ่ห้ผู้บริหารหรือหน่วยงานท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในเปิดเผยข้อมลู
ภายในแก่บคุคลภายนอกหรือบคุคลท่ีไมม่ีหน้าท่ีเก่ียวข้อง และไมซ่ือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน 
ก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ตอ่สาธารณชน ซึง่ท่ีผ่านมา         ผู้บริหารทกุท่านก็ปฏิบตัิตามโดยเคร่งครัด 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีนโยบายก าหนดให้ผู้บริหารรายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ตอ่ท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริษัทฯ ทกุครัง้ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงโดยจดัท าเป็นรายงานน าสง่ ส าหรับข้อมลูเก่ียวกบังบการเงิน
และข้อมลูอื่นๆ ท่ีจะมีผลกระทบตอ่ราคาของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ก่อนท่ีจะเปิดเผยตอ่สาธารณชน จะมีเพียง
ผู้บริหารระดบัสงูเท่านัน้ท่ีทราบ 
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3. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ในปี 2557 บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย ออดทิ จ ากดั เป็นบริษัทผู้สอบบญัชีท่ีได้รับอนมุตัจิากท่ี

ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557  
 

ในปี 2557 นี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย ออดทิ จ ากดั คดิคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชีในอตัรา 
1,150,000 บาทตอ่ปี โดยแบง่ออกเป็น 

 คา่สอบบญัชีรายไตรมาส ไตรมาสละ 157,500 บาท รวมทัง้สิน้ 3 ไตรมาส 

 คา่สอบบญัชี รายปี ปีละ 677,500 บาท 
 

บริษัทผู้สอบบญัชีนีม้ิได้มีสว่นเก่ียวข้องกบักรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ แตอ่ยา่งใด จงึไมมี่
ลกัษณะของการควบคมุหรือการมีอิทธิพลตอ่บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย ออดทิ จ ากดั แหง่นี ้
นอกจากนี ้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั มีการให้บริการในการจดัท ารายงานเพื่อ
วตัถปุระสงค์ของการจดัท างบการเงินรวมของบริษัท ชินพนูฯ ซึง่ถือเป็นการคดิคา่บริการอ่ืน (Non audit 
service fee) และมีคา่บริการ 295,000 บาท 
 

4. การปฏิบัตติามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 
สิทธิของผูถื้อหุน้ 
คณะกรรมการได้เล็งเห็นความส าคญัและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายให้ได้รับสิทธิพืน้ฐาน
โดยเทา่เทียมกนัดงันี ้

 1. สิทธิท่ีจะได้รับสารสนเทศท่ีเพียงพอ ทนัเวลาและในรูปแบบท่ีเหมาะสมในการตดัสินใจท่ีมี
ผลกระทบตอ่บริษัทฯ และตนเอง 
 2. สิทธิเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือตดัสินใจในการ
เปล่ียนแปลงนโยบายท่ีส าคญัของบริษัทฯ และสิทธิในการเลือกตัง้และถอดถอนกรรมการและให้ความ
เห็นชอบในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีอิสระ 
 3. สิทธิการได้รับหนงัสือเชิญประชมุและสารสนเทศเก่ียวกบัสถานท่ี เวลา วาระ และเร่ืองท่ีต้อง
พิจารณา โดยมีระยะเวลาในการพิจารณาอยา่งเพียงพอ 
 

การประชุมผู้ถือหุ้น, สิทธิของผู้ถือหุ้นและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 
 ในปี 2557 บริษัทฯ มีการประชมุผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 2 ครัง้โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
1. การประชมุสามญัประจ าปี 2557 จดัให้มีขึน้ท่ีโรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพ มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชมุด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจ านวน 26 ราย  รวมจ านวนหุ้นได้ 161,494,400  หุ้น บริษัทได้
จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุท่ีมีวาระการประชมุ พร้อมทัง้รายงานประจ าปีให้แก่ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าก่อน
วนัประชมุ 7 วนัท าการ รวมทัง้การเผยแพร่ข้อมลูประกอบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าไว้ใน website 
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ของบริษัทก่อนท่ีเอกสารจะไปถกูจดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้น ซึง่ในแตล่ะวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ประกอบ และมีการบนัทกึการประชมุถกูต้อง ครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและ
ซกัถามได้  ทัง้นี ้ บริษัทได้เร่ิมด าเนินการเพิ่มทางเลือกให้กบัผู้ ถือหุ้นโดยให้กรรมการอิสระ เป็นผู้ รับมอบ
อ านาจจากผู้ ถือหุ้นในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ตัง้แตปี่ 2546 เป็นต้นมา 
 

 บริษัทฯ มิได้จดัให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามเข้ามายงับริษัทเป็นการลว่งหน้า เน่ืองจากโดยปกต ิ บริษัทฯ 
มกัจะได้รับโทรศพัท์จากทา่นผู้ ถือหุ้นเข้ามาสอบถามในเร่ืองตา่งๆ อยูเ่ป็นประจ า บริษัทฯ จงึได้เรียนเชิญ
ทา่นผู้ ถือหุ้นเหลา่นัน้เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือบริษัทฯ จะสามารถตอบค าถามในเร่ืองตา่งๆ ให้กบัผู้ ถือ
หุ้นทกุทา่นอยา่งทัว่ถึง มิได้เป็นการตอบข้อซกัถามกบัผู้ ถือหุ้นทา่นใดทา่นหนึง่เป็นการเฉพาะ นอกจากนี ้
บริษัทฯ ได้มีการเตรียมการแถลงผลการด าเนินงานในปีท่ีผา่นมาอยา่งละเอียดและผู้บริหารระดบัสงูก็เข้า
ร่วมการประชมุเพ่ือตอบค าถามทา่นผู้ ถือหุ้นในทกุข้อซกัถาม 
 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 6 ทา่น ซึง่รวมถึง
คณะกรรมการตรวจสอบ  นอกจากนีย้งัมีผู้บริหาร 2 ทา่นเข้าร่วมประชมุด้วย คือนายเฉิน จงุ คนุ 
กรรมการผู้จดัการ (เข้าประชมุในฐานะกรรมการบริษัทด้วยเชน่กนั) และนางลกัษณา ส าราญทิวาวลัย์ 
ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน โดยประธานในท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิอยา่งเทา่เทียม
กนัในการตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีการยกมือพร้อมทัง้สง่บตัร
ลงคะแนนให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุด้วย มีการลงคะแนนเสียงเพื่อแตง่ตัง้คณะกรรมการท่ีออกตาม
วาระแยกเป็นรายบคุคล เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุมีการซกัถามข้อสงสยัในเร่ืองตา่งๆ และ
แสดงความคดิเห็นตลอดจนเสนอข้อเสนอแนะตา่งๆ รวมทัง้ได้บนัทกึประเดน็ซกัถามไว้ในรายงานการ
ประชมุแล้ว 
 

 บริษัทฯ มิได้จดัให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเพิ่มวาระการประชมุก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากในอดีตท่ี
ผา่นมา การประชมุผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ มกัจะมีวาระการประชมุคล้ายๆ กนัทกุครัง้ และผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุด้วยตนเองมีจ านวนไมม่ากนกั จงึไมมี่วาระพิเศษเพิ่มเตมิ ในทางตรงกนัข้าม บริษัทฯ ก็มิได้เพิ่ม
วาระการประชมุโดยไมแ่จ้งให้ถือหุ้นทราบลว่งหน้า เพราะบริษัทฯ เข้าใจในความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือ
หุ้นท่ีจะรับทราบและศกึษาข้อมลูตา่งๆ อยา่งพอเพียงก่อนการประชมุ แตอ่ยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีต้องมี
การเพิ่มวาระ (ซึง่ไมเ่คยปรากฏมาก่อน) บริษัทฯ จะถือวา่เป็นวาระสดุท้าย (วาระอ่ืนๆ) เพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุได้เพิ่มวาระในขณะประชมุได้ทนัที นอกจากนี ้ บริษัทฯ มิได้จดัให้ผู้ ถือหุ้นสว่น
น้อยมีโอกาสเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ เน่ืองจากธุรกิจแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าเป็นธุรกิจเฉพาะท่ีต้อง
มีความรู้ความเข้าใจในอตุสาหกรรมประเภทนี ้ หรืออตุสาหกรรมตอ่เน่ืองจากอตุสาหกรรมนีเ้ป็นอยา่งดี 
เพ่ือท่ีจะสามารถชว่ยแนะน า ก าหนดแนวทาง และวางกลยทุธ์ทางธุรกิจ เพ่ือให้กิจการสามารถแขง่ขนั
และอยูร่อดได้ในตลาดโลกปัจจบุนั  
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2. การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 จดัให้มีขึน้เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2557 ท่ีโรงแรม 
อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมจ านวนทัง้สิน้ 60 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 156,065,477 หุ้น  
โดยมีมติท่ีส าคญัคือการอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตาม
สดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) มลูคา่การเสนอขาย 600,000,0000 บาท  เพ่ือระดมทนุไปใช้ในการ
เพ่ือเพิ่มสายการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าและแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board: 
PCB) ประเภท Multi-Layer PCB นอกจากนีท่ี้ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ยงัมีการอนมุตัิการผ่อนผนั
การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ โดย Chin-Poon Industrial Company Limited และ
อนมุตักิารแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในเร่ืองข้อจ ากดัหุ้นตา่งด้าวด้วยเชน่กนั 

 

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 
 คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ทัง้ท่ีเก่ียวกบั
การเงินและขา่วสารอ่ืนๆ ซึง่ข้อมลูเหลา่นีมี้ผลตอ่การตดัสินใจลงทนุของนกัลงทนุและผู้ ถือหุ้น จงึ
ก าหนดให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ด าเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูท่ีครบถ้วน ตรงเวลา เช่ือถือ
ได้ อยา่งสม ่าเสมอและทนัเวลา โดยผา่นระบบออนไลน์ของตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่ได้แก่ งบการเงินของ
บริษทัฯ รายไตรมาส/รายปี ค าอธิบายผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากไตรมาส/ปี 
เดียวกนักบัปีท่ีผา่นมา ซึง่ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัและยดึถือปฏิบตัติลอดมา   
 ในสว่นงานด้านผู้ลงทนุสมัพนัธ์นัน้ บริษัทฯ ยงัมิได้จดัตัง้หนว่ยงานสว่นนีข้ึน้ แตไ่ด้มอบหมายให้
กรรมการผู้จดัการ และผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ท าหน้าท่ีตดิตอ่ส่ือสารกบัผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ ถือ
หุ้น ตลอดจนนกัวิเคราะห์และภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง เน่ืองจากกิจกรรมในเร่ืองดงักลา่วยงัมีไมม่ากนกั 
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัมีการเปิดเผยข้อมลูงบการเงิน จดหมายเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น รายช่ือผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทฯ ไว้ใน website ของบริษัทฯ ซึง่สามารถเข้าชมได้ท่ี www.dracopcb.com 

http://www.dracopcb.com/
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 
  คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากผู้ ถือหุ้น และได้ปฏิบตัติามข้อพงึปฏิบตัท่ีิดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตาม
แนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้จดัท าขึน้ นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัได้มีการ
ก าหนดแนวปฎิบตัใินเร่ือง CSR (Corporate Social Responsibility)โดยแบง่ได้เป็น 8 หวัข้อ ดงันี ้

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

สิ่งแวดล้อม และผู้ มีสว่นได้เสีย 
 

1. การประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม 
 บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัคูค้่าของบริษัทฯ โดยถือเสมือนหนึง่เป็นหุ้นสว่นของบริษัทฯ ด้วยเชน่กนั 
เน่ืองจากบริษัทฯ เช่ือวา่ความส าเร็จท่ีเกิดขึน้กบับริษัทฯ สว่นหนึง่จะเกิดจากความร่วมมืออยา่งดีจากคู่
ค้า ดงันัน้ บริษัทฯ จงึถือปฏิบตัติอ่คูค้่า/เจ้าหนีอ้ยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม ไมเ่อารัดเอาเปรียบ โดย
ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทัง้สองฝ่าย 
 นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีนโยบายท่ีปฏิบตัติอ่คูแ่ขง่ทางการค้าให้สอดคล้องกบัหลกัสากล ซึง่ใน
บางครัง้ท่ีคูแ่ขง่ของบริษัทฯ ประสบปัญหาขาดแคลนวตัถดุบิ (วตัถดุบิบางชนิดท่ีน าเข้ามาจาก
ตา่งประเทศไมส่ามารถมาถึงได้ทนัเวลา) และตดิตอ่ขอยืมวตัถดุบิของบริษัทฯ ก่อน ซึง่บริษัทฯ จะ
พิจารณาวา่วตัถดุบิท่ีต้องการขอยืมนัน้ บริษัทฯ มีเพียงพอในการผลิตในขณะนัน้หรือไม ่ ถ้าเพียงพอและ
สามารถให้ยืมได้ บริษัทฯ ก็จะให้คูแ่ขง่ทางการค้ายืมวตัถดุบินัน้ได้ แตจ่ะต้องสง่คืนบริษัทฯ ภายใน
ระยะเวลาท่ีตกลงกนัไว้โดยเคร่งครัด และเน่ืองจากการแขง่ขนัของผู้ผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าของผู้ผลิต
ภายในประเทศ ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ท่ีดี ดงันัน้ บริษัทฯ จงึมีนโยบายไมท่ าลายช่ือเสียง
ของคูแ่ขง่ทางการค้าทัง้ภายในและภายนอกประเทศด้วยการกลา่วหาในทางร้าย  
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2. การต่อต้านการทจุริต 
บริษัทฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส มีคณุธรรม ตามจรรยาบรรณของการด าเนินธุรกิจท่ี
ก าหนดไว้ นอกจากนี ้ ยงัชกัชวนและให้ความรู้กบัพนกังานทกุฝ่ายท่ีจะปฏิบตังิานตามนโยบายตอ่ต้าน
คอร์รัปชัน่ ดงันี ้

- กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังานทกุคนต้องไมเ่ข้าไปเก่ียวข้องกบัเร่ืองคอร์รัปชัน่ ไมว่า่โดย
ทางตรงหรือทางอ้อม 

- พนกังานทกุคนต้องไมล่ะเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าใดๆ ท่ีเข้าขา่ยทจุริต คอร์รัปชัน่ท่ี
เก่ียวข้องกบับริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

- บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองแก่พนกังานท่ีแจ้งเร่ืองคอร์รัปชัน่ และให้ความเป็นธรรมแก่พนกังานท่ี
ถกูกลา่วหา ในระหวา่งการพิสจูน์หลกัฐานของการคอร์รัปชัน่นัน้จะเสร็จสิน้ 

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

- บริษัทฯ ได้เน้นย า้ท่ีจะสร้างและรักษาวฒันธรรมองค์กรในอนัท่ีจะยดึมัน่วา่คอร์รัปชัน่เป็นสิ่งท่ี
ยอมรับไมไ่ด้ทัง้การท าธุรกรรมกบัภาครัฐและเอกชนด้วยกนัเอง 

ในการตอ่ต้านการทจุริต จ าเป็นท่ีจะต้องเร่ิมต้นจากหนว่ยงานของรัฐเป็นส าคญั เพราะถึงแม้บริษัทฯ จะ
มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม anti corruption แตใ่นการด าเนินงานตา่งๆ ของบริษัทฯ ท่ีมีสว่น
เก่ียวข้องกบัภาครัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะเป็นผู้ เรียกร้องเอง บริษัทฯ มิได้มีเจตนาจะหยิบย่ืนข้อเสนอใดๆ 
ให้เจ้าหน้าท่ีรัฐ แตเ่ม่ือเจ้าหน้าท่ีรัฐมิได้รับการตอบสนองในข้อเรียกร้องของตนเอง การท างานในด้าน
ตา่งๆ ก็จะตดิขดั ลา่ช้า มีปัญหา และน าไปสูค่วามเสียหายของบริษัทฯ โดยรวม การท่ีบริษัทฯ จะ
หลีกเล่ียงปัญหานีโ้ดยการจ้างการท างานผา่นนายหน้า ก็มิได้เป็นการตอ่ต้านการทจุริต แตเ่ป็นการ
หลีกเล่ียงปัญหาโดยการกระท าการผา่นนายหน้าตวัแทนท่ีมิใชเ่จ้าหน้าท่ีของรัฐโดยตรง บริษัทฯ จงึยงัไม่
สามารถจะลงนามในพนัธกิจของการตอ่ต้านการทจุริตกบัสถาบนัไทยพฒัน์ได้ เน่ืองจากการกระท า
ดงักลา่ว เป็นเพียงแคเ่อกสาร มิได้มีผลโดยตรงท่ีจะสะท้อนปัญหาการทจุริตในประเทศไทย ไมมี่
มาตรการใดๆ ท่ีเป็นรูปธรรมท่ีจะท าให้การทจุริตหมดไปจากประเทศไทย 
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษทัฯ เน้นย า้ตอ่หนว่ยงานภายในองค์กรทกุหนว่ย งานมิให้มีการละเมิดสิทธิมนษุยชน โดยก าหนด
หลกัเกณฑ์ไว้ดงันี ้

- สง่เสริมและดแูลด้านความเป็นอยูข่องพนกังานทัง้ทางด้านสขุภาพร่างกาย อาชีวอนามยั ความ
ปลอดภยัในการท างาน การได้รับคา่ตอบแทนและเงินชดเชย รวมถึงการพฒันาด้านบคุคลากรและ
การเกษียณจากการท างาน 

- ปฏิบตักิฎหมายแรงงานอยา่งเคร่งครัด ไมเ่อาเปรียบพนกังาน นอกจากนีย้งัมีการจดังานร่ืนเริง
ประจ าปีและกิจกรรมกีฬาสีให้กบัพนกังานทกุปี โดยให้พนกังานสง่ตวัแทนของแตล่ะหนว่ยงานวาง
แผนการจดังาน 

- สนบัสนนุให้พนกังานมีเสรีภาพในการเจรจาตอ่รอง หรือเสนอข้อร้องเรียน ในเร่ืองตา่งๆท่ีเป็นข้อ
ข้องใจของพนกังาน เสริมสร้างให้มีสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งผู้บริหารกบัพนกังาน หวัหน้างานกบั
พนกังาน และพนกังานกบัผู้ ร่วมงานด้วยกนัเอง 

- ห้ามการบงัคบัพนกังานให้ท างานลว่งเวลา โดยมีการก าหนดให้พนกังานท่ีต้องการจะท างาน
ลว่งเวลา จะต้องมีการลงช่ือวา่จะเป็นผู้ท างานลว่งเวลาโดยสมคัรใจ ก่อนเวลาท างานจริง เพ่ือให้
พนกังานมีเวลาพกัผอ่นหรือท ากิจกรรมสว่นตวัได้ตามความต้องการ และพนกังานท่ีท างาน
ลว่งเวลา ก็จะได้รับคา่ตอบแทนการท างานลว่งเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนด 

- ห้ามการใช้แรงงานเดก็ โดยบริษัทฯ จะไมรั่บพนกังานท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 18 ปีเข้าท างาน 
- ห้ามเลือกปฏิบตัติอ่พนกังาน บริษัทฯ มีการวา่จ้างแรงงานโดยพิจารณาจากความเหมาะสมกบั
ต าแหนง่งานท่ีต้องการรับ ไมมี่การแบง่แยกเพศ ศาสนา หรือเชือ้ชาต ิ 

- ป้องกนัมิให้ของเสียจากโรงงานท่ีเกิดจากการผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้า ไปก่อให้เกิดผลกระทบตอ่
ชมุชน ไมว่า่จะเป็นน า้เสียจากการบ าบดัแล้ว หรือกลิ่นของสารเคมี ซึง่บริษัทฯ ให้ความส าคญักบั
เร่ืองนีเ้ป็นอยา่งมาก มีการแตง่ตัง้หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมขึน้
โดยเฉพาะ และประสานงานอยา่งใกล้ชิดกบับริษัทสวนอตุสาหกรรมบางกะดี ในการดแูลสอดสอ่ง
เร่ืองการหกร่ัวไหลของมลพิษท่ีจะมีผลกระทบตอ่ชมุชนรอบต าบลบางกะดี 

- ตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ ทัง้การเรียกรับเงินจากคูค้่า รวมทัง้การใช้ข้อมลูภายในของ
ผู้บริหารหรือกรรมการ เพ่ือให้เกิดความเสียหายตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
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4. การปฏบิัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
เน่ืองจากในกระบวนการผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้า จ าเป็นจะต้องอาศยัพนกังานการผลิตท่ีมี      คณุภาพ 
เพ่ือผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพสง่ให้กบัลกูค้า  ดงันัน้ บริษัทฯ จงึเล็งเห็นความส าคญัของการฝึกอบรมและ
พฒันาพนกังานของบริษัท โดยมีการจดัท าแผนการฝึกอบรมประจ าปี ซึ่งรวบรวมจากความต้องการของ
ฝ่ายตา่งๆ ในบริษัท เชน่ ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคมุคณุภาพ ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต ฝ่ายจดัซือ้ เป็นต้น ไมว่า่
จะเป็นความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลย่ีการผลิตใหม่ๆ  การน าหลกัสถิตมิาใช้ในการผลิต การเพิ่มประสิทธิ
ภายในการท างานในด้านตา่งๆ ฯลฯ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งมีการฝึกอบรมซ า้ให้กบัพนกังานฝ่ายตรวจสอบ
คณุภาพทกุๆ 6 เดือน เพ่ือกระตุ้นเตือนวิธีการตรวจสอบแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้า และข้อก าหนดใหม่ๆ  ท่ี  
ลกูค้าของบริษัทฯ ให้ความส าคญั  นอกจากนี ้ ยงัมีการฝึกอบรมพนกังานในระดบัหวัหน้างาน, ระดบั
ผู้จดัการให้มีการพฒันาทกัษะในการบริหารงานพนกังานใต้บงัคบับญัชาของแตล่ะฝ่าย เพ่ือสามารถ
ปฏิบตังิานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ตลอดจนชว่ยลดความขดัแย้งท่ีอาจจะเกิดขึน้จากส่ือสารท่ี
ไมช่ดัเจนด้วย  นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัให้ความร่วมมือกบัสถานศกึษาตา่งๆ ในบริเวณจงัหวดัปทมุธานี
และจงัหวดัอ่ืนๆ ท่ีจะรับนกัศกึษาเข้าฝึกงานในภาคฤดรู้อน เพ่ือเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กบันกัเรียน 
นกัศกึษาในการปฏิบตังิานจริง ทัง้ในด้านการผลิต วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมการซอ่มบ ารุง ตลอดจน
การบริหารงานบคุคลและบญัชี  บริษัทฯ จะเป็นผู้ให้คะแนนกบันกัศกึษาท่ีเข้ามาปฏิบตังิานกบับริษัทฯ 
และสง่รายงานตา่งๆ ให้กบัสถานศกึษาต้นสงักดัของนกัศกึษาคนนัน้ๆ เพ่ือเป็นคะแนนเรียนของวิชานัน้ๆ 
 

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญัตอ่สขุภาพพลานามยัของพนกังาน โดย 
- จดัให้มีระเบียบความปลอดภยัในการท างานให้พนกังานยดึถือปฏิบตัอิยา่งเคร่งครัด เชน่ สวม
หน้ากากป้องกนักลิ่นของสารเคมีหรือฝุ่ น ใสส่ายรัดหลงั ในการปฏิบตัยิกของหนกั เพ่ือป้องกนั
การยดึตวัของแผน่หลงั สวมรองเท้าหุ้มส้นในการท างาน สวมรองเท้า Safety ในบริเวณและ
ลกัษณะงานท่ีมีความเส่ียง ตลอดจนสวมใสท่ี่อดุหหูรืออปุกรณ์ป้องกนัเสียงส าหรับการ
ปฏิบตังิานในบริเวณท่ีมีเสียงดงั  

- ก าหนดให้มีบริษัทผู้ เช่ียวชาญด้านความปลอดภยั เก่ียวกบัการระเหยของสารเคมีเข้ามา
ตรวจสอบระดบัการระเหยของสารเคมีท่ีใช้ในกระบวนการผลิตเป็นประจ าทกุ 6 เดือน เป็นต้น 

- ก าหนดให้มีบริษัทผู้ เช่ียวชาญด้านแสงสวา่ง เข้ามาตรวจสอบระดบัของแสงสวา่งในแตล่ะพืน้ท่ี
ของโรงงาน เพ่ือปรับปรุงสภาพการท างานให้มีแสงสวา่งท่ีพอเหมาะ และไมเ่ป็นอนัตรายตอ่
สายตาของพนกังาน 

- มีการตรวจสขุภาพพนกังานประจ าปี เพ่ือให้พนกังานมีพลานามยัท่ีแข็งแรง สมบรูณ์อยูเ่สมอ 
และเพ่ือให้พนกังานมีความมัน่ใจวา่บริษัทฯ หว่งใยในสขุภาพของพนกังาน  
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5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัความพงึพอใจของลกูค้าท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ  ดงันัน้ บริษัทฯ จงึมี
นโยบายท่ีจะสนองความต้องการของลกูค้าทัง้ในด้านคณุภาพ การจดัสง่และการบริหารหลงัการขาย โดย
มีการก าหนดเป็นนโยบายตา่งๆ ได้ดงันี ้

- มีการสง่มอบสินค้าท่ีมีคณุภาพ และทนัตามเวลาท่ีลกูค้าต้องการ 
- ให้ความชว่ยเหลือและบริการตา่งๆ แก่ลกูค้าโดยมิต้องรอให้ลกูค้าร้องขอ 
- จดัให้มีระบบและกระบวนการท่ีเปิดโอกาสให้ลกูค้าของบริษัทฯ ร้องเรียนเก่ียวกบัคณุภาพ การ
จดัสง่ของผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ โดยมีการก าหนดหนว่ยงานรับผิดชอบโดยตรง 
- รักษาความลบัของลกูค้าโดยเคร่งครัด 
 

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัชมุชนและสงัคม โดยให้ความส าคญัอยา่งยิ่งตอ่สิ่งแวดล้อมท่ีจะมีผลกระทบ
ตอ่ชมุชนใกล้เคียง ถึงแม้วา่บริษัทฯ จะตัง้อยูใ่นสวนอตุสาหกรรมบางกะดี ท่ีมีข้อก าหนดของการดแูล
และจดัการสิ่งแวดล้อมอยา่งเข้มงวด เน่ืองจากบริษัทฯ ตระหนกัดีวา่ธุรกิจการผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้า
จะมีของเสียจากการผลิตท่ีเป็นวตัถมีุพิษ  ดงันัน้ บริษัทฯ จงึปฏิบตัติามกฎหมายและกฎระเบียบ
ข้อบงัคบัของกระทรวงอตุสาหกรรมอยา่งเคร่งครัด มีการบ าบดักากของเสียมีพิษโดยผา่นบริษัทท่ีได้รับ
อนญุาตด าเนนิกิจการจากกระทรวงอตุสาหกรรม เชน่ กระป๋องหมกึพิมพ์ เศษผ้าท่ีปนเปือ้นหมกึพิมพ์ 
เป็นต้น ซึง่ท าให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001 ยอ่มเป็นหลกัประกนัถึงความ
ใสใ่จและหว่งใยตอ่คณุภาพของสิ่งแวดล้อม ท่ีจะเป็นผลกระทบตอ่สงัคม นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงั
ก าหนดให้มีหนว่ยงานท่ีดแูลรับผิดชอบเร่ืองสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ เพ่ือให้มัน่ใจวา่การผลิตของบริษัทฯ 
จะไมมี่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมของชมุชนและสงัคมใกล้เคียง 
 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทอ่ืนๆ ในสวนอตุสาหกรรมบางกะดี ได้จดักิจกรรมท่ีจะชว่ยพฒันาชมุชน
และสงัคมในระแวกสวนอตุสาหกรรมบางกะดี โดยการจดัให้มีการฝึกวิชาชีพเพ่ือพฒันาชมุชนและสงัคม
โดยความร่วมมือของเทศบาลต าบลบางกะดีเป็นแมง่านหลกั นอกจากนีย้งัมีการบริจาคเงินเพ่ือเป็น
ทนุการศกึษานกัเรียน นิสิต นกัศกัษาท่ีมีถ่ินท่ีอยูใ่นต าบลบางกะดี ท่ีเรียนดี แตข่าดแคลนทนุทรัพย์ โดย
ผู้บริหารของแตล่ะบริษัทในบางกะดี จะเป็นผู้มอบทนุการศกึษาให้กบัเดก็นกัเรียนท่ีมีคณุสมบตัติรง
ตามท่ีก าหนดไว้ 
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8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ได้ให้การสนบัสนนุหนว่ยงานตา่งๆ ภายในองค์กร ให้มีการต่ืนตวัในเร่ืองแนวความคดิเพ่ือการ
พฒันาปรับปรุงขัน้ตอนในกระบวนการการผลิต รวมถึงการลดการใช้วสัดสุิน้เปลือง วสัดจุ าเป็นตา่งๆ ท่ี
ใช้ในกระบวนการผลิต โดยเห็นวา่ “นวตักรรม” ท่ีพนกังานประดษิฐ์คดิขึน้ จะเป็นสิ่งท่ีชว่ยให้บริษัทฯ 
สามารถลดต้นทนุการผลิต และมีผลให้บริษัทฯ เตบิโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน ซึง่ยอ่มสง่ผลอนัเป็น
ประโยชน์ตอ่สงัคม สิ่งแวดล้อม และคูค้่าของบริษัทฯ 
 

บริษัทฯ จะมีการมอบรางวลัให้กบันวตักรรมใหม่ๆ  ท่ีพนกังานของบริษัทฯ ประดษิฐ์คดิขึน้ และมีการ
ประกาศเกียรตคิณุในบอร์ดประกาศภายในบริษัทฯ เพ่ือให้พนกังานคนอ่ืนๆ รู้สกึอยากจะเป็นผู้คดิค้น
นวตักรรมใหม่ๆ  เพิ่มมากขึน้ ตวัอยา่งสิ่งใหม่ๆ  ท่ีคดิค้นขึน้ของพนกังาน เชน่ การก าหนดจ านวนแผน่พิมพ์
วงจรไฟฟ้าท่ีจ าเป็นต้องเจาะรูโดยใช้เคร่ืองเจาะรู CNC drilling machine (Computer Numerical 
Control Drilling Machine) วิธีการคือการปรับหวัจบัดอกสวา่นให้สัน้ลง ท าให้ความยาวของดอกสวา่นท่ี
เจาะมีความยาวเพียงพอท่ีจะเจาะแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าได้เพิ่มขึน้ 1 ชัน้ ชว่ยเพิ่มปริมาณงานท่ีเจาะได้ตอ่
ครัง้ และชว่ยลดปริมาณการสัง่ซือ้ดอกสวา่นส าหรับการเจาะลงได้ร้อยละ 30 ซึง่โดยปกตต้ิองสัง่ซือ้และ
น าเข้าจากตา่งประเทศ เป็นต้น 
 

จากการท่ีบริษัทฯ สง่เสริมให้พนกังานให้ความส าคญักบัการพฒันานวตักรรมตา่งๆ ภายในกระบวนการ
ผลิต เพ่ือปรับปรุงการท างานรวมถึงคณุภาพของแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้า เป็นการเสริมสร้างให้พนกังานได้
ใช้ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ และมีการระดมความคดิจากหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง จนท าให้เกิดวิธีการ
ท างานใหม่ๆ  ท่ีมีประสิทธิภาพ และชว่ยลดต้นทนุการผลิตอยา่งมีนยัส าคญั และบริษัทฯ ก็เปิดโอกาสให้
ตวัแทนของกลุม่ท่ีได้รับรางวลัได้มีโอกาสน าเสนอผลงานให้พนกังานทกุคนทราบ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ท่ี
จะน าไปเป็นตวัอยา่งกบัหนว่ยงานอ่ืนๆ ตอ่ไป ซึง่เป็นการรวมพลงัเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ในสงัคมจากคน
กลุม่เล็กๆ เพ่ือมุง่ไปสูก่ารพฒันาองค์กรให้มัน่คงและยัง่ยืนตอ่ไป 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 การควบคุมภายใน 
 บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัตอ่การควบคมุภายในทัง้ในระดบับริหารและระดบัปฏิบติังาน จงึได้ก าหนด
อ านาจการด าเนินการของผู้ปฎิบติังานและผู้บริหารไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน มีการแบง่แยกหน้าท่ี
ผู้ปฏิบติังาน ผู้ ติดตามควบคมุและประเมินผลออกจากกนั เพื่อให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบกนัอยา่งเหมาะสม 
มีการก าหนดดชันีวดัผลการปฏิบติังาน (KPI) ในทกุฝ่ายงานอยา่งชดัเจนและวดัผลได้อยา่งเป็นรูปธรรม เพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการวางแผนและควบคมุการด าเนินงาน นอกจากนีย้งัมีการควบคมุภายในท่ีเก่ียวกบัระบบการเงิน โดย
บริษัทฯ ได้จดัให้มีการจดัท างบประมาณประจ าปีและจดัให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานท่ี
รับผิดชอบ ซึง่จะมีการรายงานผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอเป็นประจ า มีการจดัประชมุผู้บริหารเป็นประจ าทกุ
เดือน ส าหรับการรายงานผลการด าเนินงานในแตล่ะเดือนท่ีผา่นมาไม่วา่จะเป็นในด้านคณุภาพ การตลาด การผลิต 
ตลอดจนต้นทนุการผลิตตอ่หน่วยท่ีผลิต  เพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน ตลอดจนควบคมุคณุภาพและคา่ใช้จา่ยให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์มากขึน้ รวมถึงการวางแผนส าหรับการด าเนินงานในเดือนตอ่ไป 
บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึน้ ตัง้แตปี่ 2549 โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะขึน้ตรงตอ่
คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชมุรายงานผลการตรวจสอบตามท่ีวางแผนไว้ให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบเป็นประจ าทกุไตรมาส รวมทัง้มีการติดตามผลหลงัจากการตรวจสอบแล้ว เพื่อให้มัน่ใจวา่ข้อผิดพลาดท่ีพบ
ได้รับการแก้ไข และยงัคงรักษาไว้ซึง่ระบบท่ีแก้ไขนัน้ๆ 
 

 บริษัทฯ ได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจากบคุคลภายนอกจ านวน 3 ท่าน 
แตล่ะท่านไม่ได้เป็นเจ้าหน้าท่ีหรือลกูจ้างของบริษัทฯ   
 ในระหวา่งปี 2557 ท่ีผา่นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุรวม 4 ครัง้ โดยได้พิจารณาเร่ืองตา่งๆ 
ดงันี ้

- พิจารณาสอบทานงบการเงินประจ าปี 2556 ไตรมาสท่ี 1/2557, 2/2557 และ 3/2557 ก่อน
น าเสนอให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนมุติั 

- พิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอในแผนงานการตรวจสอบในปีท่ีผา่นมาและมอบ หมายให้
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายตรวจสอบภายใน จดัท าแผนงานการตรวจสอบภายใน ส าหรับปี 2558 

- พิจารณารายงานการตรวจสอบภายในท่ีด าเนินการโดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อ
น าเสนอให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ 

- พิจารณาและทบทวนระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

- สอบทานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและระบบการควบคมุภายในของบริษัท 
- พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและ
เป็นผลประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

- มีการประเมินการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
- พิจารณาเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2558 และคา่ตอบแทนการตรวจสอบ 
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- สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินตามมาตรฐานการ
บญัชีท่ีก าหนดโดยกฎหมาย อยา่งถกูต้อง โปร่งใส เพียงพอ และเชื่อถือได้ 

 

และในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คือนายสนัติ พงค์เจริญ
พิทย์ เพ่ือสอบถามความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้สอบบญัชีในเร่ืองตา่งๆ ของบริษัทฯ ในสายตาของผู้สอบ
บญัชี และได้น าข้อเสนอแนะตา่งๆ เสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะที่ส าคญัๆ ของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ตอ่ไป 
 

 จากรายงานการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้คือ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่การด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2557 ท่ีผ่านมา มีการด าเนินงาน
ภายใต้การควบคมุภายในและการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและเหมาะสม มีการจดัการความเสี่ยงท่ีพอเพียง และ
การด าเนินงานของบริษัทฯ ไมพ่บข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัหรือรายการที่เก่ียวโยงกนัอนัอาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีการปฎิบตัิตามข้อก าหนด  กฎเกณฑ์ภาครัฐอย่างถกูต้องครบถ้วน มีการ
เปิดเผยข้อมลูที่มีความส าคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างครบถ้วน เท่าเทียมกนัและทนัเวลา มีการจดัท ารายงานทางการ
เงินตามมาตรฐานการบญัชี กฎหมายและประกาศของกลต.และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และไมพ่บ
ข้อบกพร่องอนัเป็นสาระส าคญัในระบบควบคมุภายในด้านตา่งๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงินของ
บริษัทฯ 
 

การบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการของบริษัทฯ ตระหนกัถงึความส าคญัในการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างย่ิง ในการประชมุ
คณะกรรมการของบริษัทฯ ทกุครัง้ ได้มีการปรึกษาหารือและประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยได้รับทราบ
ความเคลื่อนไหว ตลอดจนความเป็นไปในเร่ืองเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าในตลาด
ตา่งประเทศจากกรรมการผู้มีประสบการณ์ซึง่เป็นผู้แทนของบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั เพ่ือเป็นข้อมลูใน
การบริหารความเสี่ยงท่ีอาจจะมีขึน้ของบริษัทฯ  เน่ืองจากบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั คือเป็นผู้ผลิตแผ่น
พิมพ์วงจรไฟฟ้าทกุประเภท และด าเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไต้หวนั (เป็นผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าครบวงจรท่ี
มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 1 ในประเทศไต้หวนั) ท่ีมีผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าอยู่เป็นจ านวนมาก ตลอดจนมีการ
ด าเนินธุรกิจในหลายประเทศทัว่โลก ซึง่สามารถให้ข่าวสาร ข้อมลูภาวะตลาดตา่งๆ ตลอดจนสภาพการแข่งขนั
ในตลาดโลกที่เป็นประโยชน์ตอ่การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ทัง้ในด้านอตุสาหกรรมโดยรวม ราคาวตัถดุิบ
ในตลาดโลก ลกูค้ากลุม่ใหม่ๆ  ท่ีมีความต้องการแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า รวมทัง้เทคโนโลย่ีการผลิตใหม่ๆ  เป็นต้น  
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัได้มีการจดัท าคูม่ือในการบริหารความเสี่ยงในด้านตา่งๆ ไว้ เพ่ือใช้เป็นหลกัในการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ในกรณีท่ีอาจจะเกิดความเสี่ยงใดด้านตา่งๆ ขึน้ มีการก าหนดแผนการด าเนินงาน
ส าหรับ 5 ปี และ 10 ปี เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจในอนาคตและป้องกนัความเสี่ยงท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเลคโทรนิคส์ท่ีใช้แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเป็นวตัถดุิบหลกัในการผลิต 
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รายการระหว่างกัน 
บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน 
บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) มีบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัในลกัษณะของกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กลุม่
เดียวกนัดงันี ้
   

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนที่เรียกช าระ
แล้ว 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องกัน 

บริษัท วิปเทล 
จ ากดั 

- จ าหนา่ยเคมีภณัฑ์ 
- ให้เชา่อาคาร 
- บริการให้ค าปรึกษา 

5.00 - บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั 
(มหาชน)  ท าบนัทกึข้อตกลงให้ 
บริษัท วิปเทล จ ากดั   เป็นท่ีปรึกษา
การจดัการทางธุรกิจ 
- มีกรรมการร่วมกนั 2 ทา่น 

บริษัท ชินพนู 
จ ากดั 

ผลิตแผน่พิมพ์
วงจรไฟฟ้า (PCB) ทกุ
ประเภท 

NT$ 3,975 - ถือหุ้นในบริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั 
(มหาชน) 45.71% (ณ วนัท่ี 30 
ธนัวาคม 2557 
- บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั 
(มหาชน) ได้รับความชว่ยเหลือด้าน
เทคนิค  และด้านการตลาดจาก
บริษัท ชินพนู จ ากดั 
- มีกรรมการร่วมกนั 3 ทา่น 
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รายการระหว่างกัน  
ข้อมูลเก่ียวกับบริษัท วิปเทล จ ากัด 

  บริษัท วิปเทล จ ากดั เป็นบริษัทท่ีให้ค าปรึกษาในด้านธุรกิจในทกุๆ แขนงแก่บริษัททัว่ไป  ธุรกิจ
หลกัของบริษัท วิปเทล จ ากดั ได้แก่ การให้บริการให้ค าปรึกษาการค้าทางธุรกิจ การขายผลิตภณัฑ์
เคมี และอ่ืนๆ   

รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ได้แก่ 
1.นายวิพรรธ์ เริงพิทยา    49.99% 
2.นางพิไลจิตร เริงพิทยา    49.99% 
3.อ่ืนๆ       0.02% 
 

รายช่ือกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 4 ทา่น ได้แก่ 
1.นายวิพรรธ์ เริงพิทยา 
2.นางพิไลจิตร เริงพิทยา 
3.นายขตัยิา ไกรกาญจน์ 

  4.นายพรรษา เริงพิทยา 
 

ในรอบระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา (พ.ศ. 2555-2557) บริษัทมีการช าระคา่บริการให้แก่
บริษัท วิปเทล จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 0.78 ล้านบาทตอ่ปี ซึง่แบง่เป็นการช าระคา่บริการการให้
ค าปรึกษาทางธุรกิจรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท และรายปี ปีละ 600,000 บาท  
 

 บริษัทได้ท าบนัทกึข้อตกลงให้ บริษัท วิปเทล จ ากดั เป็นท่ีปรึกษาการจดัการ ทางธุรกิจ  โดย
มีสาระส าคญัดงันี ้

 

คู่สัญญา : บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน)  และ บริษัท วิปเทล จ ากดั 
 

สัญญาลงวันท่ี : 4  มกราคม  2558 
 

อายุสัญญา : 1 ปี  นบัแตว่นัท่ี 4 มกราคม 2557  ถึง 3 มกราคม 2558      
 และสามารถตอ่อายสุญัญาได้ด้วยความยินยอมของทัง้ 2 ฝ่าย ทกุ ๆ 1 ปี  
เงื่อนไขที่ส าคัญ: บริษัท วิปเทล จ ากดั  จะให้ค าปรึกษาการจดัการทางธุรกิจให้กบั บริษัท ดราโก้     

พีซีบี จ ากดั (มหาชน)  ไมว่า่จะเป็นการวางแผนเชิงกลยทุธทัง้ระยะสัน้และระยะ
ยาว การจดัหาบคุคลากร  การจดัระบบการบริหารงาน  การจดัการระบบด้าน
การเงิน การบญัชี  และให้ความสนบัสนนุในด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 

ค่าตอบแทน : บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) จะจา่ยคา่ตอบแทนให้ บริษัท วิปเทล จ ากดั  
  เป็นจ านวน 600,000 บาทตอ่ปี 
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 เน่ืองจากสญัญาการให้ค าปรึกษาการจดัการทางธุรกิจระหวา่งบริษัท วิปเทล จ ากดั กบั
บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) เป็นสญัญาท่ีได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นและจดัท าขึน้ตัง้แตปี่ 
2536 ซึง่เป็นสญัญาท่ีตอ่อายสุญัญาทกุๆ 1 ปี โดยความยินยอมของทัง้ 2 ฝ่าย 
 

 ในปี 2557 บริษัท วิปเทล จ ากดั ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าสว่นใหญ่ในด้านการ
บริหารงานการจดัการ การจดัหาบคุลากรระดบัผู้บริหารชัน้ต้น และชัน้กลาง การจดัและปรับปรุง
ระบบงานทรัพยากรบคุคลให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ตลอดจนมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีระดบัผู้จดัการ
ฝ่ายของบริษัทฯ  
 คา่ตอบแทนท่ีบริษัท วิปเทล จ ากดั เรียกเก็บเป็นคา่ปรึกษาการจดัการทางธุรกิจ ตัง้แตปี่ 
2536 และมิได้มีการปรับขึน้ราคาแตอ่ยา่งใด ซึง่ค าปรึกษาในด้านการจดัการท่ีได้รับท าให้ผู้บริหารของ
บริษัทฯ ได้มองเห็นมมุมองในการท าธุรกิจในด้านอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ ซึง่
ถือได้วา่เป็นคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม 
 

ข้อมูลเก่ียวกับบริษัท ชินพูน จ ากัด 
บริษัท ชินพนู จ ากดั เป็นบริษัทผู้ผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีใหญ่ในประเทศไต้หวนั  นอกจากนี ้

บริษัท ชินพนู จ ากดั ยงัเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศไต้หวนัด้วย    
 ธุรกิจหลกัของบริษัท ชินพนู จ ากดั ได้แก่ การเป็นบริษัทผู้ผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท

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

รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 5 รายแรก ได้แก่ 
 จ านวนหุ้น อตัราสว่นร้อยละ 

1. Fubon Life Insurance Co., Ltd. 33,035,000 8.31 
2. Labor Pension Fund 21,334,000 5.37 
3. Cathay United Bank 16,291,000 4.10 
4. Mr. Huang, Wei-Jin 13,238,409 3.33 
5. Mercuries Life Insurance 10,254,000 2.58 
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รายช่ือกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการชาวไต้หวนั จ านวน 9 ทา่น ได้แก่ 
1. MR. HUANG, WEI-JIN  ประธานกรรมการ 
2. MR. TUNG, HSIAO-HUNG   
3. MR. LIN, PI-CHI 
4. MR. TSENG-LIU, YU-CHIH 

  5. MR. HSIAO, HSIEN-JEN 
6. MR. TSENG WEN-HSIEH 
7. MS. CHEN  SHU-CHEN 
8. MR. TSENG, WEN-YU 
9. MRS. LAI, HWEI-SHAN 

 

บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัท ร่วมทนุระหวา่งบริษัท วิปเทล จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทของคน
ไทย และบริษัท ชินพนู จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทของประเทศไต้หวนั  ในระหวา่งปี 2556-2557 บริษัทมีการซือ้
ขายสินค้าและการช าระคา่บริการจากบริษัท ชินพนู จ ากดั เป็นมลูคา่การซือ้ในปี 2556 5.4 ล้านบาทและ 
4.9 ล้านบาท ในปี 2557 ในสว่นของมลูคา่การขาย ในปี 2556 จ านวน 41.6 ล้านบาทและ 41.2 ล้าน
บาทในปี 2557 ซึง่รายการซือ้-ขายสินค้าและการช าระคา่บริการตา่งๆ ระหวา่งบริษัท กบั บริษัทชินพนู 
จ ากดั นัน้ สามารถแบง่ประเภทได้ดงันี ้

 

รายการระหวา่งกนั มลูคา่ในปี 2556 มลูคา่ในปี 2557 
1. คา่จ้างผู้ช านาญการพิเศษ 1.6 ล้านบาท 1.5 ล้านบาท 
2. วสัดอุปุกรณ์จ าเป็นท่ีใช้ในการผลิต 1.9 ล้านบาท 1.2 ล้านบาท 
3. การซือ้สินค้าส าเร็จรูป 0.2 ล้านบาท 0.4 ล้านบาท 
4. Technical Fee 1.2 ล้านบาท 1.2 ล้านบาท 
5. รายได้จากการขายแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้า 41.6 ล้านบาท 41.2 ล้านบาท 
6. การซือ้เคร่ืองจกัร 0.1 ล้านบาท --- 
7. การซือ้วตัถดุบิ 0.3 ล้านบาท 0.6 ล้านบาท 
 

ความจ าเป็นของการท ารายการระหว่างกันของบริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากัด (มหาชน) และบริษัท 
ชินพูน อินดัสเตรียล จ ากัด 

 รายการซือ้วสัดอุปุกรณ์จ าเป็นท่ีใช้ในการผลิตลดลง เน่ืองจากบริษัทฯ พยายามจดัหาบริษัทผู้จ าหนา่ย
วสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตรายใหม่ๆ  ท่ีมีราคาจ าหนา่ยใกล้เคียงหรือต ่ากวา่ราคาท่ีบริษัท สัง่ซือ้จาก
บริษัท ชินพนูฯ ซึง่ในปี 2557 บริษัทฯ เร่ิมมีการสัง่ซือ้จากผู้จ าหนา่ยรายใหม ่ เพ่ือลดการพึง่พาบริษัท 
ชินพนูฯ  
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 รายได้จากการขายแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าใกล้เคียงกบัปี 2556 เน่ืองจากบริษัทฯ ได้รับค าสัง่ซือ้จาก
บริษัท ชินพนูฯ จะเป็นลกูค้ารายเดมิของบริษัท ชินพนูฯ ท่ีบริษัทฯ เคยผลิตให้ในปี 2556 ซึง่ในปี 2557 
ลกูค้าเหลา่นีไ้ด้เข้ามาท่ีบริษัทฯ เพ่ือตรวจสอบคณุภาพการผลิตของบริษัทฯ และคาดวา่ในปี 2558 
บริษัท ชินพนูฯ จะโอนลกูค้ากลุม่นีใ้ห้มาสัง่ซือ้กบับริษัทฯ โดยตรง เน่ืองจากบริษัทฯ สามารถตอ่รอง
ราคาขายในอนาคตกบัลกูค้ารายนีไ้ด้โดยตรง ราคาแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีขายให้กบับริษัท ชินพนูฯ นี ้
เป็นราคาตลาดและเป็นราคาเดียวกนักบัราคาแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีบริษัทฯ ขายให้กบัลกูค้ารายอ่ืนๆ 
ของบริษัทฯ โดยทัง้สองบริษัทจะยดึหลกั arm’s length คือเป็นการซือ้ขายในราคาเดียวกนักบัการค้า
ขายกบัลกูค้าอ่ืนๆ  

 

บริษัทฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่รายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ กบับริษัท ชินพนูฯ จะต้องกระท าด้วยความ
ระมดัระวงั รายการระหวา่งกนัเหลา่นีจ้งึเป็นรายการท่ีบริษัทฯ เลง่เห็นถึงผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ 
และมีความโปร่งใส พร้อมให้สามารถตรวจสอบได้เสมอ  

 

 นอกจากนี ้ บริษัทได้ท าบนัทกึข้อตกลงกบั บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั (Chin-Poon 
Industrial Co.,Ltd.)   ในการให้ความชว่ยเหลือทางด้านเทคนิคและด้านการตลาด    โดยมีสาระส าคญั
ดงันี ้
 

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

สัญญาลงวันท่ี : 4  มกราคม  2558 
 

อายุสัญญา : 1 ปี  นบัแตว่นัท่ี 4 มกราคม 2557  ถึง  3 มกราคม 2558                   
 และสามารถตอ่อายสุญัญาได้ด้วยความยินยอมของทัง้ 2 ฝ่ายทกุ ๆ 1 ปี  
 

เงื่อนไขที่ส าคัญ : 
  1. บริษัท  ชินพนู  จ ากดั   จะให้ความชว่ยเหลือทางด้านเทคโนโลยีการผลิต    

และพฒันาการใหม ่ๆ  ท่ีเกิดขึน้หรือก าลงัจะเกิดขึน้ ให้กบับริษัท ดราโก้ พีซีบี 
จ ากดั(มหาชน)  เพ่ือจะได้สามารถออกแบบ  ผลิตและจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ท่ี
ทนัสมยัให้กบัลกูค้าได้ 

  2. บริษัท ชินพนู จ ากดั จะให้ความชว่ยเหลือและสนบัสนนุทางด้านบคุคลากร  
โดยจะสง่ทีมวิศวกรและ/หรือทีมบริหารเข้ามาดแูลจากไต้หวนัเข้ามาดแูลและ
แนะน าเทคนิคการผลิต ตลอดจนเคร่ืองจกัรตามท่ีบริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั
(มหาชน) ร้องขอ อาทิเชน่ นาย เฉิน จงุ คนุ (ปัจจบุนั ด ารงต าแหนง่กรรมการ
ผู้จดัการ) เป็นต้น 
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  3. บริษัท  ดราโก้  พีซีบี  จ ากดั  (มหาชน)     สามารถท่ีจะสง่วิศวกรไปดงูาน  และ
ฝึกอบรมท่ี บริษัท ชินพนู จ ากดั ได้ 

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

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

ในปี 2557 บริษัทฯ มีแผนการขยายการผลิตเป็นแผน่พิม์วงจรไฟฟ้าแบบ Multi-layer ซึง่บริษัทฯ ยงัไมมี่
ประสบการณ์ในการผลิตแผน่พิมพ์วงจรประเภทนี ้ ดงันัน้ บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั จงึได้สง่
เจ้าหน้าท่ีระดบัสงูท่ีมีความรู้ในด้านเทคโนโลย่ีการผลิต เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการผลิตเข้ามาให้ค าปรึกษา
และแนะน ากบับริษัทฯ โดยจดัท าเป็นรายการเคร่ืองจกัรท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการผลิตทัง้หมด แตจ่ะให้
บริษัทฯ เป็นผู้ตดิตอ่คดัเลือกย่ีห้อของเคร่ืองจกัรและตดิตอ่สัง่ซือ้เคร่ืองจกัรทกุประเภทเอง 
 

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จดัสง่พนกังานทัว่ไป พนกังานระดบัหวัหน้างานและวิศวกรของบริษัทฯ ไป
ฝึกอบรมเทคนิคการผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Double-sided Plate Through Hole และ Multi-
layer ท่ีบริษัท ชินพนูฯ 2 ครัง้ เพ่ือเรียนรู้เทคนิคใหมข่องการผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้า การใช้เคร่ืองจกัร 
เคร่ืองมือตา่งๆ ในการผลิต การเรียนรู้วิธีการควบคมุคณุภาพการผลิต การเรียนรู้การบ ารุงรักษา
เคร่ืองจกัร ซึง่การฝึกอบรมในแตล่ะครัง้จะใช้เวลาประมาณ 2 สปัดาห์ – 1 เดือน ขึน้อยูก่บัลกัษณะงานท่ี
จะต้องเรียนรู้ 
 

นอกจากนี ้ บริษัท ชินพนูฯ ยงัได้สง่เจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้เร่ืองคณุภาพการผลิตเข้ามาอบรมให้กบัวิศวกร 
ตลอดจนหวัหน้างานของบริษัทฯ เพ่ือเพิ่มพนูความรู้ในด้านการผลิต ตลอดจนเทคนิคการผลิตในด้าน
ตา่งๆ รวมถึงการให้ความรู้ด้านระบบคอมพิวเตอร์ในการผลิตด้วย ซึง่คา่ตอบแทนท่ีบริษัท ชินพนู อินดสั
เตรียล จ ากดั เรียกเก็บเป็นคา่ท่ีปรึกษาและแนะน าท่ีก าหนดมาตัง้แตเ่ร่ิมท าสญัญา และมิได้มีการ
เปล่ียนแปลงแตอ่ยา่งใด จงึถือได้วา่คา่ท่ีปรึกษาท่ีบริษัท ชินพนูฯ เรียกเก็บเป็นจ านวนท่ีคุ้มคา่กบั
ค าปรึกษาและค าแนะน าท่ีบริษัทฯ ได้รับ 
 

สิ่งตา่งๆ ท่ีบริษัทฯ ได้รับจากบริษัท ชินพนูฯ ถือได้วา่เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของบริษัท ชิน
พนูฯ ท าให้บริษัทฯ ทราบข้อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึน้ (บริษัท ชินพนูฯ จะชว่ยให้ค าแนะน าส าหรับการ
แก้ปัญหาในประเดน็ตา่งๆ ตลอดจนแลกเปล่ียนประสบการณ์ให้กบับริษัทฯ) โดยท่ีบริษัทฯ ไมต้่องลอง
ผิดลองถกูด้วยตนเอง และสิ่งส าคญัคือประสบการณ์เหลา่นี ้ ไมส่ามารถหาได้ในหนงัสือหรือสถานท่ี
อบรมสมัมนาใดๆ จงึถือได้วา่เป็นประโยชน์อยา่งยิ่งกบับริษัทฯ 
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ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป  2557 2556 2555 
รายได้จากการขาย (Total sales turnover) ล้านบาท 1,046 848 407 
รายได้รวม (Total revenue) ล้านบาท 1,085 959 599 
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย (Cost of goods sold & 
expenses) 

ล้านบาท 1,052 802 401 

ภาษีเงนิได้ (Corporate income tax) ล้านบาท (13) 8 5 
ก าไร/(ขาดทุน)สุทธิ (Net profit/(loss)) ล้านบาท (53) 23 (21) 
 ก าไร/(ขาดทุน) ต่อหุ้น บาท (0.24) 0.11 (0.10) 
สินทรัพย์รวม (Total assets) ล้านบาท 2,160 1,418 1,387 
หนีส้ินรวม (Total liabilities) ล้านบาท 1,014 253 224 
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholders equity) ล้านบาท 1,146 1,165 1,163 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เท่า 3.35 2.70 3.79 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) เท่า 2.62 1.89 3.26 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ารค้า  
(Receivable Turnover) 

เท่า 4.65 4.54 3.94 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (Collection Period) วัน 77 79 91 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 
(Inventory turnover) 

เท่า 3.84 4.43 3.65 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย  
(Inventory turnover period) 

วัน 94 81 99 

เงนิปันผลต่อหุ้น  (Dividend per share) บาท 0.10 0.10 0.10 
อัตราก าไรขัน้ต้น (Gross profit margin) ร้อยละ (0.52) 5.44 1.56 
อัตราก าไรสุทธิ (Net profit margin) ร้อยละ (5.04) 2.75 -6.48 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on equity) ร้อยละ (4.60) 2.00 -1.85 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม  
(Return on total assets) 

ร้อยละ (2.44) 1.65 -1.55 

อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity) ร้อยละ 0.88 0.22 0.19 
อัตราการจ่ายเงนิปันผล (Dividend yield) ร้อยละ N/A* N/A* -N/A* 
* เงินปันผลจา่ยในปี 2555-2557 เป็นการจา่ยเงินปันผลจากก าไรสะสม 
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การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ  
(Management Discussion and Analysis: MD&A) 

 1.ผลการปฏิบัตติามแผนการด าเนินธุรกิจ 
 ในปี 2557 บริษัทฯ มีผลประกอบการต ่ากวา่เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ในอตัราร้อยละ 20 ซึง่บริษัทมี
การตัง้เป้าหมายของการด าเนินธุรกิจไว้ โดยคาดวา่ยอดขายส าหรับแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท 
Double-sided Plate Through Hole จะเพิ่มสงูขึน้หลงัจากท่ีบริษัทฯ ได้ตดิตัง้เคร่ืองจกัรในการผลิตแล้ว
เสร็จตัง้แตต้่นปี 2557 แตเ่น่ืองจากลกูค้าท่ีบริษัทฯ ตดิตอ่ ใช้เวลาในการเข้ามาตรวจประเมินระบบ
คณุภาพการผลิตนานกวา่ท่ีคาดการณ์ไว้ (ลกูค้าจ าเป็นต้องมีการตรวจประเมินระบบคณุภาพการผลิต
เพ่ือให้แนใ่จวา่บริษัทฯมีมาตรฐานการผลิตระดบัใด เน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑ์ใหมข่องบริษัทฯ) และลกูค้า
บางรายท่ีเล่ือนแผนการผลิตออกไปเน่ืองจากเศรษฐกิจของยโุรปและสหรัฐยงัไมฟื่น้ตวัตามท่ีคาดไว้  
 ในสว่นของธุรกิจซือ้มา-ขายไป บริษัทฯ ยงัคงด าเนินธุรกิจประเภทนีอ้ยู ่ เน่ืองจากเป็นรายได้
เพิ่มให้กบับริษัทฯ และสว่นใหญ่จะเป็นแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท multi layer ท่ีบริษัทฯ วางแผนการ
ลงทนุในปี 2558 ซึง่รายได้จากธุรกิจซือ้มา-ขายไปนี ้ มีประมาณ 158 ล้านหรือประมาณ 15% ของ
ยอดขายรวมของปี 2557  
 ในสว่นของการด าเนินงานปกต ิ บริษัทฯ ยงัคงมีผลขาดทนุจากการด าเนินงาน จากเหตผุลท่ี
ได้กลา่วมาแล้วในตอนต้น คือยอดขายท่ีมีไมเ่พียงพอ ไมส่ามารถครอบคลมุต้นทนุและคา่ใช้จา่ยคงท่ีท่ี
เกิดขึน้ จงึท าให้บริษัทฯ มีขาดทนุสทุธิในปี 2557 เป็นจ านวน 52.7 ล้านบาท 
  

 2.ผลการด าเนินงาน 
ยอดขายและขาดทุนสุทธิ ในปี 2557 ท่ีผา่นมา บริษัทฯ มีรายได้จากการขายทัง้สิน้ 1,046 ล้าน
บาท ซึง่ต ่ากวา่แผนธุรกิจท่ีวางไว้ และมีผลขาดทนุสทุธิ 52.7 ล้านบาท บริษัทฯ สามารถวิเคราะห์ถึงการ
เปล่ียนแปลงในด้านยอดขาย รายได้รวม ต้นทนุขาย ดอกเบีย้จา่ย ตลอดจนก าไรสทุธิของบริษัทฯ ได้ดงันี ้

 ยอดขาย บริษัทฯ สามารถกลบัมาด าเนินการผลิตได้ตามปกต ิ ลกูค้าท่ีต้องการแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้า
ประเภท Single-sided และ Double-sided Silver/Copper Paste Through Holeโดยสว่นใหญ่เร่ิม
สัง่ซือ้จากบริษัทฯ มากขึน้หลงัจากท่ีได้เข้ามาตรวจสอบระบบคณุภาพและความสามารถในการผลิต
ของบริษัทฯ ท าให้บริษัทฯ มียอดขายจากการผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภทนีซ้ึง่เป็นธุรกิจหลกัของ
บริษัทฯ เพิ่มสงูขึน้ปี 2556 กวา่ร้อยละ 20 ซึง่เป็นระยะเวลาท่ีบริษัทฯ เพิ่งจะเร่ิมกลบัมาด าเนินงานได้
ตามปกต ิ แตอ่ยา่งไรก็ตาม จากการท่ีบริษัทฯ ตัง้เป้าหมายของยอดขายส าหรับแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้า
ประเภท Double-sided Plate Through Hole ไว้ แตย่อดขายท่ีเกิดขึน้จริงมีอตัราสว่นเพียงร้อยละ 50 
ของยอดขายเป้าหมาย ซึง่บริษัทฯ คาดวา่ยอดขายในปี 2558 จะเตบิโตขึน้จนใกล้เคียงกบัยอดขายท่ี
ตัง้เป้าหมายไว้ 
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 ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน เน่ืองจากในปี 2557 บริษัทฯ มีการขายแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าไปยงั
ตา่งประเทศเพิ่มมากขึน้ และบริษัทฯ มีการบริหารจดัการอตัราแลกเปล่ียนดีขึน้ ท าให้ในปี 2557 
บริษัท ซึง่ได้รับการช าระเงินจากลกูค้าตา่งประเทศเป็นจ านวนมาก มีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสงู
กวา่ปี 2556 เป็นจ านวน 1.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 34 

 

 รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์พลอยได้ และรายได้อ่ืน มีรายได้ใกล้เคียงกบัปี 2556  
 

 ในปี 2557 การเรียกร้องเงินชดเชยจากบริษัทประกนัภยัเสร็จเรียบร้อยแล้ว จงึไมมี่รายได้อ่ืนพิเศษใดๆ
เปรียบเทียบกบัปี 2556  ท่ีบริษัทฯ มีรายได้พิเศษท่ีเกิดจากเงินชดเชยการประกนัภยัประเภทธุรกิจ
หยดุชะงกั (เน่ืองจากน า้ทว่ม) อยูเ่ป็นจ านวน 74.5 ล้านบาท  

 

 ต้นทนุขาย มีอตัราสว่นต้นทนุขายตอ่ยอดขายสงูขึน้ คือร้อยละ 100.5 สงูกวา่ปี 2556 ท่ีมีอตัราสว่น
ต้นทนุตอ่ยอดขายร้อยละ 94.6 เน่ืองจากค าสัง่ซือ้ท่ีบริษัทฯ ได้รับซึง่มีจ านวนไมม่าก ท าให้ปริมาณ
การผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าของบริษัทฯ มีจ านวนไมเ่พียงพอจนถึงจดุคุ้มทนุในการผลิต 
คา่ใช้จา่ยคงท่ีตา่งๆ ท่ีเป็นโสหุ้ยในการผลิต เชน่ คา่เส่ือมราคาเคร่ืองจกัรและอาคารโรงงาน คา่ไฟฟ้า 
คา่แรงงานทางตรงและทางอ้อม เป็นต้น ถกูบนัทกึเป็นต้นทนุสินค้าท่ีผลิตและท าให้มีราคาต้นทนุท่ี
สงูขึน้กวา่ราคาขาย  
นอกจากนี ้ เน่ืองจากการท่ีบริษัทฯ มีแผนการขยายการผลิตไปยงัแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-
layer ซึง่ในระหวา่งนี ้บริษัทฯ จ าเป็นต้องจ้างวิศวกรการผลิต วิศวกรควบคมุคณุภาพและพนกังานใน
ฝ่ายผลิตตา่งๆ เพิ่มมากขึน้ เพ่ือท าการฝึกอบรมและเตรียมพร้อมส าหรับการผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้า
ประเภทนีท่ี้จะเร่ิมด าเนินการผลิตในปี 2558 จงึท าให้คา่แรงท่ีถกูบนัทกึเป็นต้นทนุการผลิตเพิ่มสงูขึน้  

 

 คา่ใช้จา่ยในการขาย ในปี 2557 บริษัทฯ มีการขายแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าไปยงัตา่งประเทศเพิ่มมากขึน้ 
ลกูค้ารายใหม่ๆ  ของบริษัทฯ สว่นใหญ่เป็นบริษัทในตา่งประเทศ ท าให้  บริษัทฯ ต้องจดัหาเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายการตลาดท่ีมีความสามารถส่ือสารและดแูลลกูค้าตา่งประเทศเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้ จ าเป็นต้อง
เดนิทางไปยงัประเทศตา่งๆ เพ่ือเย่ียมเยียนตดิตามและให้บริการหลงัการขาย เพ่ือให้ลกูค้า
ตา่งประเทศมีความพงึพอใจทัง้ในด้านคณุภาพและบริการของบริษัทฯ 

 

 คา่ใช้จา่ยในการบริหาร เพิ่มขึน้เล็กน้อยจากปี 2556 เน่ืองจากการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้กลบัเข้าสู่
ภาวะปกตแิล้ว คา่ใช้จา่ยในการบริหารจงึประกอบด้วยคา่ใช้จา่ยคงท่ีตา่งๆ จากการด าเนินงาน  

 

 ต้นทนุทางการเงิน เน่ืองจากในเดือนกรกฏาคม บริษัทฯ ได้ท าสญัญาเงินกู้ ยืมระยะยาวกบัสถาบนั
การเงิน เพ่ือใช้ส าหรับการก่อสร้างอาคารโรงงาน และซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ส าหรับการขยายการ
ผลิตไปยงัผลิตภณัฑ์ใหมท่ี่มีอตัราก าไรสงูกวา่แผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีบริษัทฯ ผลิตในปัจจบุนั ซึง่วงเงิน
กู้ ยืมจ านวนนีไ้ด้มีการเบกิใช้แล้วเป็นจ านวน 93 ล้านบาท  
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นอกจากนี ้ ในเดือนสิงหาคม บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) มลูคา่การเสนอขาย 600 ล้านบาท ดอกเบีย้จากการกู้ ยืมเงิน
จากสถาบนัการเงินและการเสนอขายหุ้นแปลงสภาพ จะถกูบนัทกึเป็นต้นทนุทางการเงิน ดงันัน้ ในปี
2557 บริษัทฯ จงึมีต้นทนุทางการเงินเพิ่มสงูขึน้กวา่ปี 2556 เป็นจ านวน 16.6 ล้านบาท 
 

 ขาดทนุสทุธิ ถึงแม้วา่ในปี 2557 บริษัทจะมียอดขายท่ีเพิ่มสงูขึน้กวา่ปี 2556 แตจ่ากสาเหตขุองต้นทนุ 
ขายท่ีเพิ่มสงูขึน้อนัเน่ืองมาจากปริมาณการผลิตท่ียงัมีไมม่ากพอจนถึงจดุค้มทนุดงัท่ีได้กลา่วมาแล้ว
ในข้างต้น จงึท าให้บริษัทฯ มีผลประกอบการเป็นผลขาดทนุ ซึง่ในปี 2556 ผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ก็ประสบภาวะขาดทนุเชน่เดียวกนั แตเ่น่ืองจากบริษัทฯ มีรายได้พิเศษจากเงินชดเชย
ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัดงัท่ีได้กลา่วมาแล้วในข้างต้น จงึท าให้บริษัทฯ มีผลก าไรในปี 2556 
 

 อตัราสว่นทางการเงิน จากผลการด าเนินงานในปี 2557 อตัราก าไรขัน้ต้นมีอตัราตดิลบท่ี 0.52 ซึง่
แสดงให้เห็นวา่ยอดขายของบริษัทฯ มีไมเ่พียงพอท่ีจะครอบคลมุต้นทนุการผลิตคงท่ี เชน่ คา่เส่ือม
ราคาเคร่ืองจกัร คา่แรงงาน และหลงัจากพิจารณาอตัราก าไรจากการด าเนินงาน ก็ยงัคงเป็นตวัเลขตดิ
ลบอยูร้่อยละ 4.38 เน่ืองจากบริษัทฯ มีภาระต้นทนุทางการเงินจากการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน
และการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เพ่ือการลงทนุขยายการผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer 
และอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นก็มีผลตดิลบอยูร้่อยละ 4.60  
สิ่งท่ีส าคญัในระยะสัน้ของบริษัทฯ คือการเพิ่มยอดขายในผลิตภณัฑ์ทกุประเภท เพ่ือให้มีการผลิตถึง
จดุคุ้มทนุ และสามารถครอบคลมุคา่ใช้จา่ยคงท่ีของบริษัทฯ ดงันัน้ ฝ่ายการตลาดจะต้องมองหาลกูค้า
รายใหม่ๆ  ในขณะเดียวกนั การลงทนุขยายการผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer ก็เป็นสิ่ง
ท่ีจ าเป็นต้องท า เพ่ือเพิ่มอตัราสว่นการท าก าไรให้กบับริษัทฯ และน าไปสูก่ารเพิ่มอตัราผลตอบแทน
ของผู้ ถือหุ้น 
 

ด้านการผลิต  ในปี 2557 บริษัทฯ มีเคร่ืองจกัรเพ่ือการผลิตทัง้สิน้ 4 สายการผลิต เพิ่งรองรับค าสัง่ซือ้
ของลกูค้า แตค่ าสัง่ซือ้ท่ีได้รับในปี 2557 ยงัมีจ านวนไมม่ากนกั ซึง่อตัราสว่นการใช้ก าลงัการผลิตโดย
เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 55 ของก าลงัผลิตของเคร่ืองจกัรท่ีตดิตัง้ (อตัราก าลงัการผลิตจากเคร่ืองจกัรท่ีตดิตัง้แล้ว
เสร็จและสามารถผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าได้ 140,000 ตารางเมตรตอ่เดือน) ดงันัน้ ในปี 2557 บริษัทฯ 
จงึใช้เวลาท่ีมิได้ท าการผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าเพ่ือขาย มาฝึกอบรมพนกังาน มีการทดรองผลิต
ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับยอดค าสัง่ซือ้ท่ีจะเร่ิมมีมากขึน้ในปี 2558 (บริษัทฯ 
สามารถผา่นการตรวจสอบระบบคณุภาพการผลิตแล้ว) นอกจากนี ้ อตัราสว่นของเสียในการผลิต กลบั
เข้าสูร่ะดบัเดียวกนักบัอตัราสว่นท่ีผลิตก่อนน า้ทว่ม ซึง่อยูใ่นระดบัท่ีร้อยละ 0.5  
 

ในด้านการตลาด ในปี 2557 ฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ มีการตดิตอ่บริษัทลกูค้ารายใหม่ๆ  โดยเฉพาะ
ลกูค้าในตา่งประเทศ เน่ืองจากการแขง่ขนัด้านราคายงัไมส่งูมากนกั แตเ่น่ืองจากบริษัทลกูค้าเหลา่นี ้
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จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบระบบคณุภาพการผลิตของบริษัทฯ ก่อน จงึจะสามารถสัง่ซือ้แผน่พิมพ์
วงจรไฟฟ้าจากบริษัทฯ ได้ จงึท าให้ยงัไมมี่ยอดขายจากลกูค้าใหม่ๆ  เหลา่นี ้
ในสว่นของลกูค้าปัจจบุนั เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจโลกยงัไมฟื่น้ตวั ผู้ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเลคโทรนิคส์
ตา่งๆ มียอดการผลิตท่ีลดลง  แตก็่มีบริษัทลกูค้าบางรายท่ีมียอดการผลิตคงท่ี ท าให้ผู้ผลิตแผน่พิมพ์
วงจรไฟฟ้าในประเทศตา่งแยง่ชิงค าสัง่ซือ้ โดยการแขง่ขนัในด้านราคา ซึง่ดงัท่ีได้กลา่วมาแล้ววา่ปัจจบุนั 
สิ่งท่ีผู้ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเลคโทรนิคส์ให้ความส าคญัในการสัง่ซือ้คือราคาท่ีถกูท่ีสดุ จงึเป็นสิ่งท่ี
หลีกเล่ียงไมไ่ด้ส าหรับการตดัราคา่ขายกนัให้กบัผู้ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเลคโทรนิคส์ในประเทศ เพ่ือให้ได้
ปริมาณค าสัง่ซือ้ท่ีสงู ดงันัน้ จงึเป็นปัญหาใหญ่ส าหรับฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ ท่ีจะต้องหาตลาดใหม่ๆ  
และในขณะเดียวกนัก็ต้องพิจารณาหาลูท่างเพื่อเข้าไปแขง่ขนัด้านราคากบัผู้ผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้า
รายอ่ืนๆ 
 

 3.ฐานะทางการเงนิ 
 3.1 สินทรัพย์ 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด จากการท่ีบริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 
จ านวน 600 ล้านบาท เพ่ือลงทนุในการผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท multilayer บริษัทฯ มีการสัง่ซือ้
เคร่ืองจกัรตัง้แตไ่ตรมาสท่ี 3/2557 และผู้ขายเคร่ืองจกัรก าหนดเง่ือนไขท่ีจะต้องมีการช าระเงินมดัจ า
บางสว่นก่อนการสง่เคร่ืองจกัรเข้ามา ดงันัน้ บริษัทฯ จงึน าเงินบางสว่น (50 ล้านบาท) จากการขายหุ้นกู้
แปลงสภาพมาช าระเป็นเงินมดัจ า จงึยงัมีเงินสดบางสว่นฝากไว้ในสถาบนัการเงินเพ่ือช าระเป็นเงินมดัจ า
เคร่ืองจกัรตอ่ไป ซึง่ในปลายปี 2557 เคร่ืองจกัรได้เร่ิมทะยอยเข้ามาในบริษัทฯ แล้ว 
 

เงนิลงทุนระยะสัน้ บริษัทฯ ได้น าเงินสดบางสว่นจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพฝากไว้กบั
สถาบนัการเงินเป็นเงินฝากประจ า เพ่ือหาดอกผลในระยะสัน้ 
 

ลูกหนีก้ารค้า  จากการท่ีบริษัทฯ สามารถด าเนินงานได้ตามปกต ิ ประกอบกบัยอดขายของบริษัทฯ ท่ี
เพิ่มมากขึน้ อตัราสว่นหมนุเวียนของลกูหนีก้ารค้ามีอตัราสว่นเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากปี 2556 เน่ืองจาก
ยอดขายท่ีสงูขึน้ และลกูหนีก้ารค้ามีระยะเวลาในการจา่ยเงินจะอยูใ่นระยะเวลา 78 วนั  
ร้อยละ 81 ของยอดลกูหนีก้ารค้าคงค้างเป็นยอดลกูหนีท่ี้ยงัไมค่รบก าหนดช าระ และร้อยละ 18 เป็นยอด
ลกูหนีท่ี้เกินก าหนดช าระน้อยกวา่ 3 เดือน ซึง่โดยปกต ิ บริษัทฯ จะมีการท าแผนการช าระเงินของลกูหนี ้
แตล่ะราย และก าหนดเป็น Key Performance Index ของหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ ดงันัน้ หนว่ยงานนัน้จะ
คอ่ยตดิตามทวงถามการช าระเงินจากลกูหนีต้ลอดเวลา นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายการตัง้
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู โดยพิจารณาจากยอดเงินคงค้างช าระเป็นเวลานานเกินกวา่ 6 เดือน โดยจะ
ตรวจสอบจากฝ่ายอ่ืนๆ ทีเก่ียวข้องก่อน เชน่ ฝ่ายการขาย ฝ่ายควบคมุคณุภาพ ฝ่าย   โลจิสตกิ เพ่ือ
ตรวจสอบวา่การท่ีลกูหนีไ้มไ่ด้ช าระหนีน้ัน้ๆ เกิดจากสาเหตใุด มีปัญหาเร่ืองคณุภาพท่ีลกูหนีป้ฏิเสธรับ
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สินค้าหรือไม ่ หรือมีการออกใบลดหนีเ้พ่ือลดราคาสินค้าให้ลกูค้าหรือไม ่ เป็นต้น หลงัจากนัน้จงึพิจารณา
ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตอ่ไป 
 

ลูกหนีอ่ื้น เน่ืองจากในระยะท่ีบริษัทฯ ฟืน้ฟโูรงงาน บริษัทฯ มีการน าเข้าแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าเพ่ือด าเนิน
ธุรกิจซือ้มา ขายไป ตลอดจนเคร่ืองจกัรอปุกรณ์เพ่ือการผลิตเป็นจ านวนมาก ซึง่การน าเข้านีจ้ าเป็นต้อง
จา่ยช าระภาษีซือ้ ซึง่ในปี 2556  บริษัทฯ มีภาษีมลูคา่เพิ่มจา่ยลว่งหน้าจ านวน 47 ล้านบาท และในปี 
2557 บริษัทฯ มีการขายไปยงัตา่งประเทศเป็นสว่นใหญ่ จงึท าให้บริษัทฯ มีภาษีมลูคา่เพิ่มจา่ยลว่งหน้า
อยูเ่ป็นจ านวน 57 ล้านบาท ซึง่เพิ่มสงูขึน้จากปี 2556 ท่ีมีอยู ่10 ล้านบาท 
 

สินค้าคงเหลือ สินค้าคงเหลือสว่นใหญ่ได้แก่สินค้าส าเร็จรูป, งานระหวา่งท าและวตัถดุบิ เน่ืองจาก
บริษัทฯ จ าเป็นต้องสต๊อควตัถดุบิไว้ เพ่ือเตรียมการผลิตส าหรับค าสัง่ซือ้ท่ีจะต้องสง่สินค้าให้กบัลกูค้าใน
ต้นปีถดัไป และเน่ืองจากบริษัทฯ ได้รับค าสัง่ซือ้มากขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2556 จงึจ าเป็นต้องมีสินค้า
คงเหลือเพิ่มขึน้ สินค้าคงเหลือสว่นใหญ่ได้แก่วตัถดุบิ+วสัดโุรงงาน และสินค้าส าเร็จรูปท่ีผลิตซึง่เตรียม
จดัสง่ให้กบัลกูค้าในตอนต้นปี 2558 ซึง่มีจ านวนเป็นอตัราสว่นร้อยละ 43 และ 21 ของปริมาณสินค้า
คงเหลือทัง้หมดตามล าดบั และมีงานระหวา่งผลิตอยูร้่อยละ 28 นอกจากนีย้งัมีสินค้าระหวา่งทางอยูร้่อย
ละ 8 อตัราหมนุของสินค้าคงเหลือลดลง คือ 3.84 เทา่เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2556 ท่ีมีอยู ่4.43 เทา่ และมี 
conversion period อยูท่ี่ 94 วนัซึง่เพิ่มขึน้จากปี 2556 ท่ีมีอยูท่ี่ 81 วนั 
ในปี 2557 บริษัทฯ มีการตัง้คา่เผ่ือมลูคา่สินค้าลดลงเป็นจ านวน 15.7 ล้านบาท ซึง่เป็นการพิจารณาจาก
สินค้าคงเหลือทัง้หมดของบริษัทฯ ท่ีมีราคาทนุสงูกวา่ราคาจ าหนา่ย ดงัท่ีได้กลา่วมาแล้ววา่ค าสัง่ซือ้ท่ียงั
มีไมม่ากพอ ท าให้ต้นทนุคงท่ีถกูปันสว่นเข้าเป็นต้นทนุสินค้า ดงันัน้ บริษัทฯ จ าเป็นต้องหาค าสัง่ซือ้ให้
มากเพ่ือชว่ยลดสดัสว่นของต้นทนุคงท่ีท่ีถกูปันสว่นเข้าเป็นต้นทนุสินค้าของบริษัทฯ 
 

ที่ดนิ อาคารและเคร่ืองจักรอุปกรณ์  ในปี 2557 บริษัทฯ มีการสัง่ซือ้และตดิตัง้เคร่ืองจกัรใหมเ่พิ่มขึน้ 
รวมถึงการก่อสร้างอาคารโรงงานเพิ่มขึน้อีก 1 หลงัและการซือ้เคร่ืองจกัรเพ่ือการผลิตแผน่พิมพ์
วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer จงึท าให้ท่ีดนิ อาคารและเคร่ืองจกัรอปุกรณ์มีจ านวนเพิ่มสงูขึน้ 262 ล้าน
บาท 
 

ภาระผูกพันในอนาคต จากการท่ีบริษัทฯ ถือปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง
ผลประโยชน์พนกังาน ท าให้บริษัทฯ มีภาระผกูพนักบัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
บริษัทฯ มีภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังานเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 6.4 ล้านบาท และมีภาระ
ผกูพนัในชว่งเปล่ียนแปลงท่ียงัไมรั่บรู้เป็นจ านวน 2.2 ล้านบาท 
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3.2 สภาพคล่อง  
ในปี 2557 ท่ีผา่นมา จากงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ จะพบวา่มีกระแสเงินสดสทุธิเพิ่มขึน้จ านวน 14.4 
ล้านบาท และเงินสดคงเหลือสทุธิปลายงวดคงเหลือเทา่กบั 123.1 ล้านบาท ซึง่สาเหตขุองการเพิ่มขึน้นี ้
ได้กลา่วมาแล้วในข้างต้น รายละเอียดของกระแสเงินสดแตล่ะกิจกรรม มีดงันี ้
 

 หนว่ย : ล้านบาท 
เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน (38.806) 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (616.516) 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 669.768 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เพิ่ม/(ลด) สทุธิ 14.446 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นงวด 108.775 
ผลกระทบจากการถือเงินตราตา่งประเทศ (0.082) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัปลายงวด 123.138 
 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานลดลงจ านวน 38.806 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากเพิ่มขึน้ของสินค้า
คงเหลือ ในสว่นของเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทนุเป็นการน าเงินสดท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพ จ านวนเงิน 600 ล้านบาทฝากเป็นเงินลงทนุระยะสัน้ เพ่ือหาดอกผลในระหวา่งท่ีบริษัทฯ 
ก าลงัสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรส าหรับการผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer สว่นเงินสดจากกิจกรรม
จดัหาเงินได้แก่การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จ านวน 600 ล้านบาทและเงินกู้ ระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินจ านวน 93 ล้านบาท และมีการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในปี 2557 จ านวน 22 ล้าน
บาท 
 

3.3 รายจ่ายลงทุน  
ในปี 2557 บริษัทฯ มีการลงทนุในเคร่ืองจกัรใหมเ่พ่ือขยายการผลิตส าหรับแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท 
Doubld-sided Plate Through Hole มีการก่อสร้างอาคารโรงงานเพิ่มเพ่ือรองรับการขยายการผลิตแผน่
พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer ซึง่เป็นเงินลงทนุจ านวนทัง้สิน้ 261 ล้านบาท  

 

3.4 แหล่งท่ีมาของเงนิทุน  
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จดัให้มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2557 
เพ่ือขออนมุตัจิากท่ีประชมุส าหรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จ านวนทัง้สิน้ 6,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 
100 บาท เป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 600 ล้านบาท โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการขยายการลงทนุเพ่ือการผลิต
แผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ขอกู้ ยืมเงินกู้ ระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน
ส าหรับการก่อสร้างอาคารโรงงานเพ่ือรองรับการแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าดงักลา่วเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 93 
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ล้านบาท ซึง่เงินทัง้สองจ านวนนี ้ บริษัทฯ น าไปใช้ช าระคา่ก่อสร้างอาคารโรงงานแหง่ใหม ่ คา่เคร่ืองจกัร
เพ่ือการผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer และเป็นเงินทนุหมนุเวียนบางสว่น 
 

3.5 หนีส้ิน 
บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 อยูเ่ป็นจ านวน 1,014 
ล้านบาท และ 252.4 ล้านบาทตามล าดบั โดยหนีส้ินรวมท่ีเพิ่มขึน้นีเ้กิดจาก 
- เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ประเภท Trust Receipt ท่ีเกิดจากการสัง่ซือ้วตัถดุบิจาก
ตา่งประเทศ เน่ืองจากในปี 2557 บริษัทฯ มียอดขายสงูขึน้กวา่ปี 2556 จงึมีการสัง่ซือ้วตัถดุบิเพิ่มมากขึน้
จากปี 2556 เป็นจ านวน 12 ล้านบาท 
- เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เน่ืองจากบริษัทฯ มีการขยายการลงทนุในสายการผลิตแผน่
พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer มีการก่อสร้างอาคารโรงงานมีมลูคา่กวา่ 120 ล้านบาท จงึ
จ าเป็นต้องกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน จ านวน 93 ล้านบาท 
- หุ้นกู้แปลงสภาพ ส าหรับการสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรส าหรับการผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-
layer จ านวน 556 ล้านบาท 
- เจ้าหนีค้า่ซือ้เคร่ืองจกัร เน่ืองจากเคร่ืองจกัรส าหรับการผลิต แผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer 
เร่ิมเข้ามาตดิตัง้ในบริษัทฯ บางสว่นแล้ว ตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม ซึง่มีจ านวน 43 ล้านบาท การจา่ยช าระคา่
เคร่ืองจกัรจะเป็น Trust Receipt 
- เจ้าหนีก้ารค้า สว่นใหญ่เป็นเจ้าหนีก้ารค้าจากการซือ้มาขายไป และเจ้าหนีค้า่สินค้าประเภทวสัดุ
อปุกรณ์ในการผลิตและแมพ่ิมพ์ จ านวน 60 ล้านบาท 
- ภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ลดลงเน่ืองจากมีการค านวณตารางผลประโยชน์
พนกังานใหม ่ท าให้ในปี 2557 บริษัทฯ มีภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานลดลง เหลือเพียงจ านวน 4.2 
ล้านบาท ซึง่บริษัทฯ ถือปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน โดยท่ีบริษัท
ฯ มีภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จ านวน 3.7 ล้านบาท 

 

3.6 ส่วนของผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เป็นจ านวน 1,146 
ล้านบาท และ 1,165 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่เป็นการลดลงจากการจา่ยเงินปันผลในเดือนพฤษภาคม 
2557 เป็นจ านวน 21.4 ล้านบาท ผลขาดทนุสทุธิจากการด าเนินงานเป็นจ านวน 52.7 ล้านบาท  รวมถึง
การบนัทกึสิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ เป็นจ านวน 42.4 ล้านบาท 
 

จากการพิจารณาโครงสร้างเงินทนุของบริษัทฯ จะพบวา่บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ 0.88 เทา่ ซึง่
เพิ่มสงูขึน้กวา่ในอดีตท่ีผา่นมา เน่ืองจากบริษัทฯ มีการขยายการลงทนุในการผลิตผลิตภณัฑ์ใหมท่ี่มี
อตัราก าไรดีกวา่ผลิตภณัฑ์ในปัจจบุนั จงึท าให้อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุเพิ่มสงูขึน้กวา่ 4 เทา่ตวั เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นๆ มา 
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ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของ
บริษัทในอนาคต 
ทศิทางการด าเนินธุรกจิของบริษัทฯ ในอนาคต 
ในปัจจบุนั ลกูค้าท่ียงัคงใช้แผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ (Single-sided และ Double-sided) โดยสว่นใหญ่
คือลกูค้าท่ีเป็นบริษัทผู้ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเลคโทรนิคส์ และถ้าเป็นลกูค้าในประเทศก็จะให้ความส าคญั
เร่ืองราคามากกวา่คณุภาพ แตม่ิได้หมายความถึงการใช้แผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีไมมี่คณุภาพ แตห่มายถึง
การเลือกผู้ผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าของบริษัทลกูค้า ถึงแม้วา่บริษัทนัน้ๆ จะมีความสามารถในการผลิต
แผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีมีคณุภาพดี ก็ไมส่ามารถน าความสามารถนีม้าเป็นข้อตอ่รองกบับริษัทลกูค้า เพ่ือ
ขอขึน้ราคาแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าได้ ราคาท่ีจะเสนอขายก็จะต้องสามารถแขง่ขนักบัผู้ผลิตแผน่พิมพ์
วงจรไฟฟ้ารายอ่ืนท่ีคณุภาพด้อยกวา่ได้ สว่นลกูค้าตา่งประเทศ บริษัทผู้ผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าก็
จ าเป็นต้องมีตวัแทนหรือเอเยน่ต์ เพ่ือชว่ยดแูลปัญหาด้านคณุภาพท่ีอาจจะเกิดขึน้ ราคาขายส าหรับ
ลกูค้าตา่งประเทศจะสงูกวา่ลกูค้าในประเทศ แตท่างบริษัทฯ ก็จะต้องจา่ยคา่นายหน้าให้กบับริษัท
ตวัแทนหรือเอเยน่ต์ในอตัราร้อยละ 5-10 ซึง่ขึน้อยูก่บัอตัราท่ีตกลงกนัดงันัน้ จงึกลา่วได้วา่อตุสาหกรรม
ผู้ผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ Single-sided PCB และ Double-sided เป็นอตุสาหกรรมท่ีมีอตัราก าไร
ท่ีต ่ามาก  
 

สิ่งส าคญัของอตุสาหกรรมนีคื้อปริมาณค าสัง่ซือ้จ านวนมาก เพ่ือชว่ยลดภาระคา่ใช้จา่ยคงท่ีตอ่หนว่ยให้
ต ่าลง เน่ืองจากบริษัทผู้ผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าจะมีต้นทนุผนัแปรท่ีใกล้เคียงกนั (คือราคาแผน่เคลือบ
ทองแดง หมกึพิมพ์ เป็นต้น) ดงันัน้ การท่ีต้นทนุคงท่ีตอ่หนว่ยลดลง (ปริมาณการผลิตท่ีสงูขึน้จนถึง
จดุคุ้มทนุ) ก็จะเป็นหนทางท่ีจะท าให้อตุสาหกรรมนีมี้ก าไรขัน้ต้นท่ีดีขึน้ ปัจจบุนั สภาพการแขง่ขนัด้าน
ราคาในด้านราคาก็ยงัคงด าเนินตอ่ไป และจะเป็นกลยทุธ์เพียงอยา่งเดียวในปัจจบุนัท่ีจะชว่ยเพิ่มปริมาณ
ค าสัง่ซือ้ได้ง่ายท่ีสดุ  
 

จากแผนการด าเนินธุรกิจระยะยาวของบริษัทฯ เพ่ือให้ผลการด าเนินงานของบริษัทมีผลก าไรดีขึน้ และ
เพ่ือความอยูร่อดของธุรกิจในอนาคต ในปี 2557 ท่ีผา่นมา บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จ านวน 
600 ล้านบาท เพ่ือการขยายการลงทนุไปยงัแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer ท่ีใช้เทคโนโลย่ีการ
ผลิตท่ีสงูขึน้ และมีอตัราก าไรดีกวา่แผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าปัจจบุนัท่ีบริษัทฯ ผลิตอยู ่ (Single-sided และ 
Double-sided PCB) โดยบริษัทฯ ได้ขอรับการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ
เรียบร้อยแล้ว และสิทธิประโยชน์ท่ีส าคญัๆ คือการน าเข้าเคร่ืองจกัร และวตัถดุบิท่ีไมเ่สียภาษีอากรขาเข้า 
ตลอดจนการยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลเป็นเวลา 8 ปี บริษัทฯ คาดวา่จะมีผลท าให้ผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ มีผลก าไรดีขึน้กวา่อดีตท่ีผา่นมา 
 

นอกจากนี ้ บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั ซึง่ปัจจบุนัเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้ชว่ยให้
ค าปรึกษาและแนะน าในการสัง่ซือ้เคร่ืองจกัร ตลอดจนยินดีท่ีจะให้บริษัทฯ สง่พนกังานระดบัวิศวกรไป
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ฝึกอบรมท่ีประเทศไต้หวนั โดยฝึกอบรมการท างานจากเคร่ืองจกัรจริง เน่ืองจากการผลิตแผน่พิมพ์
วงจรไฟฟ้าประเภทนี ้ เป็นการผลิตโดยใช้เทคโนโลย่ีท่ีสงูกวา่การผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบเดมิ การ
ใสใ่จในการผลิตและการปฏิบตัติามระบบมาตรฐานการท างานเป็นสิ่งส าคญั เน่ืองจากการผลิตในแตล่ะ
ขัน้ตอนหากเกิดปัญหาคณุภาพ ก็จะกลายเป็นต้นทนุจากการผลิตของเสียเป็นจ านวนเงินท่ีสงูมาก ซึง่
ยอ่มต้องมีผลกระทบตอ่อตัราก าไรของกิจการอยา่งแนน่นอน  
  

ในสว่นของแผนงานด้านการตลาด ในระยะแรก บริษัทฯ ยงัคงต้องพึง่พาบริษัท ชินพนูฯ ส าหรับการ
แนะน าลกูค้าก่อน ซึง่บริษัท ชินพนูฯ พร้อมให้ความชว่ยเหลือในด้านการตลาดกบับริษัทฯ ปัจจบุนั บริษัท 
ชินพนูฯ ได้แนะน าลกูค้าท่ีมีความต้องการแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer ให้ (ส าหรับลกูค้าใน
แถบอาเชียน) ซึง่บริษัทฯ จ าเป็นต้องผา่นการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตของลกูค้าเสียก่อน จงึจะ
สามารถรับค าสัง่ซือ้จากลกูค้าได้ โดยคาดวา่การตดิตัง้เคร่ืองจกัรหลกัจะแล้วเสร็จในต้นไตรมาสท่ี 2 เพ่ือ
พร้อมให้ลกูค้าเข้ามาตรวจสอบมาตรฐานการผลิตของบริษัทฯก่อน เน่ืองจากชว่งเวลาการตรวจสอบจะ
ใช้เวลา 2-3 เดือนจนกระทัง่ถึงการออกค าสัง่ซือ้ให้กบับริษัทฯ หลงัจากท่ีบริษัทฯ เร่ิมผลิตให้กบัลกูค้าแล้ว 
ฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ ก็จะหาลกูค้าตา่งๆ ด้วยตนเอง เพราะลกูค้าตา่งๆ เร่ิมมัน่ใจเม่ือพบวา่บริษัทฯ 
เร่ิมมีการผลิตให้กบับริษัทลกูค้ารายอ่ืนๆ แล้ว (สว่นใหญ่ไมก่ล้าท่ีจะเป็นลกูค้ารายแรก เน่ืองจากยงัไม่
แนใ่จในคณุภาพการผลิตของบริษัทฯ ในระยะแรกๆ) 
 

ปัจจบุนั ปัญหาส าคญัท่ีบริษัทฯ ก าลงัเผชิญและจะมองข้ามไมไ่ด้คือปัญหาการขาดแคลนแรงงานคน
ไทย อตุสาหกรรมการผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้า เป็นอตุสาหกรรมท่ีต้องใช้แรงงานคนอยูเ่ป็นจ านวนมาก 
ปัจจบุนั บริษัทฯ ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานไทยเน่ืองจากพนกังานลาออกบอ่ย ท าให้การผลิต
ไมต่อ่เน่ือง ต้องมีการฝึกอบรมพนกังานอยูเ่กือบตลอดเวลา และพบวา่ความอดทน ความตัง้ใจในการ
ท างานของแรงงานไทยมีน้อยลงอยา่งชดัเจน อตัราการลาออกของพนกังานรายวนัเพิ่มสงูขึน้อยา่งมาก 
พนกังานเข้าท างานเพียง 3-7 วนัก็ไมม่าท างาน และขาดงาน จงึเป็นแรงผลกัดนัให้บริษัทฯ เร่ิมพิจารณา
การใช้แรงงานตา่งชาตท่ีิเข้ามาท างานอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย ถึงแม้คา่แรงจะสงูกวา่แรงงานไทย
เล็กน้อย (มีการบวกคา่การจดัการของบริษัทนายหน้า) แตแ่รงงานตา่งชาตมีิความอดทนและความตัง้ใจ
ในการท างานดี บริษัทฯ คาดวา่การใช้แรงงานตา่งชาตใินระยะแรกคงจะมีปัญหาในการส่ือสารกนักบั
หวัหน้างาน ซึง่ต้องอาศยัระยะเวลาการเรียนรู้วิธีการท างาน และเรียนรู้การใช้ภาษาไทยเบือ้งต้น  บริษัทฯ 
ยงัอยูใ่นระหวา่งการศกึษาความเป็นไปได้ในการใช้แรงงานตา่งชาต ิ โดยจะต้องพิจารณาถึงข้อดีและ
ข้อเสียให้รอบคอบก่อน และในขณะนี ้ คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุก็อนมุตัใิห้บริษัทท่ีได้รับการ
สง่เสริมการลงทนุสามารถใช้แรงงานตา่งชาตท่ีิเข้ามาท างานอยูถ่กูกฏหมายได้แล้ว จงึเป็นอีกหนึง่
ทางเลือกท่ีบริษัทฯ จะพิจารณา เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการผลิตตอ่ไป 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

บริษัท ดราโก้ พซีีบี จ ากดั (มหาชน) 
 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 
 
 
 
 

 

 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ดราโก้ พซีีบี จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั ดราโก ้พีซีบี จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ  
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท างบการเงินท่ี
ปราศจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 

ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจ้า ขา้พเจ้าได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงก าหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการ
ประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการ
แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการ
ประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 
 

ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ
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ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ผลการด าเนินงานและกระแส
เงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 
 
 
 
 
(นายสนัติ  พงคเ์จริญพิทย)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4623 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
27 กมุภาพนัธ์ 2558

 



บริษทั ดราโก้ พซีีบี จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2557 2556

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 123,138,336 108,775,014 
เงินลงทุนชัว่คราว 7 550,932,654 80,915,081 
ลูกหน้ีการคา้ 5, 8 225,110,540 186,907,344 
ลูกหน้ีอ่ืน 9 71,492,174 68,888,114 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอรับคืน 738,185 -
สินคา้คงเหลือ 10 272,241,947 191,532,815 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,243,653,836 637,018,368 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 13 2,000,000 72,000,000 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 898,017,366 702,156,398 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 16,238,253 6,402,047 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 124,514 127,514 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 916,380,133 780,685,959 

รวมสินทรัพย์ 2,160,033,969 1,417,704,327 

31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
3



บริษทั ดราโก้ พซีีบี จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2557 2556

หนี้สินหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 101,372,390 89,736,691 
เจา้หน้ีการคา้ 5, 14, 36 177,036,723 116,903,564 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 11,000,000 -

เจา้หน้ีอ่ืน 5, 15, 36 81,913,587 26,252,237 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - 2,928,642 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 371,322,700 235,821,134 

หนี้สินไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13 82,000,000 -

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 13, 16 556,343,214 -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 4,195,058 16,597,849 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 642,538,272 16,597,849 

รวมหนีสิ้น 1,013,860,972 252,418,983 

31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
4



บริษทั ดราโก้ พซีีบี จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2557 2556

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 18
ทุนจดทะเบียน 323,241,112 240,000,000 

ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 18 215,830,000    215,830,000    
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 405,721,115    405,721,115    
ก าไรสะสม
ทุนส ารองตามกฎหมาย 19 30,000,000      30,000,000      

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 452,222,270    513,734,229    
สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ 16 42,399,612      -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,146,172,997 1,165,285,344 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,160,033,969 1,417,704,327 

(บาท)

31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ดราโก้ พซีีบี จ ากัด (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2557 2556

รายได้ 
รายไดจ้ากการขาย 20, 28 1,046,045,623 848,025,172 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 4,872,193 3,634,708 
รายไดอ่ื้น 21 33,914,596 32,787,779 
รายไดเ้งินชดเชยจากการประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั 3 - 74,582,599 
รวมรายได้ 1,084,832,412 959,030,258 

ค่าใช้จ่าย 
ตน้ทุนขาย 10 1,051,511,954 801,875,629 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 22 25,776,634 21,177,703 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 23 53,331,557 48,749,122 
ค่าใชจ่้ายในการฟ้ืนฟโูรงงาน - 52,979,902 
ตน้ทุนทางการเงิน 26 19,705,996 3,107,533 
รวมค่าใช้จ่าย 1,150,326,141 927,889,889 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อน (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้ (65,493,729) 31,140,369 
ค่าใชจ่้าย (ผลประโยชน)์ ภาษีเงินได้ 27 (12,810,692) 7,781,322 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (52,683,037) 23,359,047 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ก าไรจากการประมาณการตามหลกั
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 17 15,904,285 -
ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้
เก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 27 (3,180,857) -

ก าไรเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี 12,723,428 -

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (39,959,609) 23,359,047 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 29 (0.24) 0.11

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุเรือนหุ้น 
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทนุส ารอง ยงัไมไ่ด้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มลูคา่หุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 215,830,000     405,721,115     30,000,000       511,918,002     1,163,469,117  

รายการกบัผู้ถอืหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น
    เงินที่จดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 30 - - - (21,542,820) (21,542,820)

รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรร
ส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (21,542,820) (21,542,820)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี
ก าไร - - - 23,359,047 23,359,047       

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี - - - 23,359,047       23,359,047       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 215,830,000 405,721,115 30,000,000 513,734,229 1,165,285,344 

ก าไรสะสม 

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ดราโก้ พซีีบี จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ทนุเรือนหุ้น 
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทนุส ารอง ยงัไมไ่ด้ สิทธิแปลงสภาพ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มลูคา่หุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร ของหุ้นกู้ ผูถื้อหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 215,830,000      405,721,115      30,000,000       513,734,229      - 1,165,285,344   

รายการกบัผู้ถอืหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น

เงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
หุ้นกูแ้ปลงสภาพออกให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 16 - - - - 42,399,612 42,399,612       
เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 30 - - - (21,552,350) - (21,552,350)      

รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรร

ส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (21,552,350)      42,399,612       20,847,262       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี

ขาดทนุ - - - (52,683,037) - (52,683,037)      
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - - - 12,723,428 - 12,723,428       

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี - - - (39,959,609)      - (39,959,609)      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 215,830,000 405,721,115 30,000,000 452,222,270      42,399,612       1,146,172,997   

ก าไรสะสม 

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 8



บริษทั ดราโก้ พซีีบี จ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2557 2556

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (52,683,037)      23,359,047        
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคา 11 66,671,210        54,918,378        
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 10 8,041,661          2,710,304          
ก าไรจากเงินลงทุนชัว่คราวท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (17,573)             (20,507)             
ดอกเบ้ียรับ (5,767,517)        (4,583,817)        
ตน้ทุนทางการเงิน 19,705,996        3,107,533          
ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 805,905             (793,058)           
ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (65,420)             (196,261)           
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 4,133,044          5,651,073          
ค่าใชจ่้าย (ผลประโยชน)์ ภาษีเงินได้ 27 (12,810,692)      7,781,322          

28,013,577        91,934,014        
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (37,068,410)      (84,874,214)      
ลูกหน้ีอ่ืน (4,542,116)        350,646,971      
สินคา้คงเหลือ (88,750,794)      (82,664,145)      
เจา้หน้ีการคา้ 66,567,963        (2,969,068)        
เจา้หน้ีอ่ืน 1,260,804          (3,290,008)        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,000                 (16,000)             
เงินสดไดม้า (ใชไ้ปใน) จากกิจกรรมด าเนินงาน (34,515,976)      268,767,550      
จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (631,550)           (557,000)           
จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (3,658,781)        (3,688,026)        
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน (38,806,307)      264,522,524      

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ดราโก้ พซีีบี จ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2557 2556

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
รับดอกเบ้ีย 7,491,157      917,284         
ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (600,000,000) (274,787,504) 
ไถ่ถอนเงินลงทุนชัว่คราว 130,000,000  244,753,331  
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (224,072,542) (217,866,625) 
ขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 65,420           196,261         
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) 70,000,000    (70,000,000)   
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (616,515,965)    (316,787,253)    

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบ้ีย (8,132,408)        (2,140,191)        
จ่ายเงินปันผล (21,552,350)      (22,078,273)      
เงินสดรับจากเงินกูร้ะยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 119,569,454      222,108,112      
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (108,637,022)    (164,340,624)    
เงินสดรับจากเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน 93,000,000        -                    
เงินสดรับจากหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 16 600,000,000      -                    
ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 16 (4,479,877)        -                    
เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงิน 669,767,797      33,549,024        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 14,445,525        (18,715,705)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 108,775,014      127,317,512      
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือส้ินปี (82,203)             173,207             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 6 123,138,336      108,775,014      

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ดราโก้ พซีีบี จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

 11 

หมายเหตุ สารบัญ 
  

1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3  ผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภยัของไทย 
4  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

5  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7  เงินลงทุนชัว่คราว 
8  ลูกหน้ีการคา้ 
9  ลูกหน้ีอ่ืน 
10  สินคา้คงเหลือ 
11  ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  
12  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
13  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
14  เจา้หน้ีการคา้ 
15  เจา้หน้ีอ่ืน 
16  หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
17  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

18  ทุนเรือนหุน้ 

19  ส ารอง 
20  ส่วนงานด าเนินงาน 
21  รายไดอ่ื้น 
22  ค่าใชจ่้ายในการขาย 
23  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
24  ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 

25  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
26  ตน้ทุนทางการเงิน 

27  ภาษีเงินได ้
28  สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
29  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
30  เงินปันผล 
31  เคร่ืองมือทางการเงิน 

32  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
33  หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
34  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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หมายเหตุ สารบัญ 
  
35  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
36  การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2558 
  

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั ดราโก ้พีซีบี จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู่
เลขท่ี 152 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท ์อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนมิถุนายน 2536 
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ บริษทั Chin-Poon Industrial Co., Ltd จ ากดั (ถือหุ้นร้อยละ 43) ซ่ึงเป็นนิติบุคคล
ท่ีจดัตั้งข้ึนในไตห้วนั 
 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้าส าหรับผลิตหรือประกอบผลิตภณัฑ์
อิเลคทรอนิคส์ 
 

2 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ   
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้ง 
 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของ
บริษทัและมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 5227 ดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนข์องพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2555) 

ส่วนงานด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 4  

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

 

ในเบ้ืองตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้นั้น มีผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของบริษทัในบางเร่ือง การเปล่ียนแปลงน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงิน  
 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งต้น สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัส าหรับงบการเงินท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2557 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การน ามาใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินน้ี   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 35 
 

(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า  
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการท่ีส าคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
ทางการเงินดงัต่อไปน้ี 
 

- สินทรัพยท์างการเงินเผื่อขายวดัมลูค่าดว้ยราคายติุธรรม  
- มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูผนัตามโครงการผลประโยชนพ์นกังานท่ีก าหนดไว ้

 

ตามท่ีอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 ขณะน้ีฝ่ายบริหารไดเ้จรจาต่อรองกบัธนาคารแห่งหน่ึง 
เน่ืองมาจากบริษทัไม่สามารถด ารงอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีในปี 2557 ส่งผลให้ธนาคารไดอ้อก
จดหมายผอ่นปรนการผิดเง่ือนไขทางการเงินภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมในเดือนธนัวาคม  2557  ธนาคารตกลงผ่อนปรน
ขอ้ก าหนดเง่ือนไขดงักล่าวในปี 2557 ให้แก่บริษทั ในกรณีดงักล่าว บริษทัไม่ไดผ้ิดสัญญา ทั้งน้ี นบัตั้งแต่ปี 2558 
ตลอดอายสุญัญา บริษทัจะตอ้งไม่ก่อขอ้ผกูพนั หน้ี หรือภาระใดๆ โดยการกูย้ืมจากหรือค ้าประกนับุคคลใดๆจนท า
ใหอ้ตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัและอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีผิดจากเง่ือนไข
ตามสัญญา จากการคาดการณ์ของผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารเช่ือว่าความเส่ียงอยู่ในระดบัต ่า ดงันั้น บริษทั จะสามารถ
ด าเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองส าหรับอนาคตอนัใกล ้
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(ค)  สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 

 

(ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ    
 

ในการจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ านวนเงินท่ี
เก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง  การปรับประมาณ
การทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 

 

ขอ้มลูเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัในการก าหนดนโยบายการบญัชี มีผลกระทบ
ส าคญัต่อการรับรู้จ านวนเงินในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี  
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (ต) ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 การวดัมลูค่าของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 และ 31 การตีมลูค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน 
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3 ผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยของไทย 
 

บริษทัด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมบางกะดี จงัหวดัปทุมธานีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภยัของประเทศ
ไทยในคร้ังน้ี โรงงานตอ้งหยุดการผลิตตั้งแต่วนัท่ี 21 ตุลาคม 2554 และไดเ้ร่ิมผลิตใหม่ ในวนัท่ี 1 มิถุนายน 2555 
บริษทัไดรั้บรู้ค่าใชจ่้ายและเงินชดเชยจากการประกนัภยัอนัเน่ืองมาจากมหาอุทกภยัดงัน้ี  

 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  2555 

 (พันบาท) 
    
เงินชดเชยไดรั้บจากบริษทัประกนัภยัหลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม -  74,583 
เงนิชดเชยจากการประกนัภัยที่ได้รับรู้แล้ว -  74,583 
    
ค่าใชจ่้ายจากมหาอุทกภยั -  - 
    
ก าไรสุทธิจากมหาอุทกภัยที่รับรู้ -  74,583  
 

ในปี 2556 บริษทัไดรั้บเงินชดเชยจากประกนัภยัทั้งหมดท่ียงัไม่ไดรั้บช าระเป็นจ านวน 372.4 ลา้นบาท 
 

ในปี 2556 บริษทัไดรั้บเงินชดเชยจากการหยดุชะงกัทางธุรกิจทั้งหมดเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 74.6 ลา้นบาทซ่ึงรับรู้ใน
ผลประกอบการของบริษทัส าหรับปี 2556 

 

4 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ     
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

(ก) เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินบาท ท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั โดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
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(ข) เคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนพุนัธ์ 
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กน ามาใชเ้พ่ือจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  อตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน  กิจกรรมจดัหาเงิน  และกิจกรรมลงทุน  
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือคา้ อย่างไรก็ตาม  ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่เขา้เง่ือนไข การ
ก าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงถือเป็นรายการเพ่ือคา้ 
 

ก าไรหรือขาดทุนจากสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  ท่ีถูกใช้
ในการป้องกนัความเส่ียงของรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต  จะถูกบนัทึกรอไวใ้น
บญัชีจนกวา่รายการท่ีคาดไวเ้กิดข้ึน   
 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ
เรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วน
หน่ึงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด 
 

(ง) ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอื่น 
 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
 

 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีใน
อนาคตของลกูคา้  ลกูหน้ีจะถกูตดัจ าหน่ายจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

(จ) สินค้าคงเหลือ 
 

 สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 

 ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใชว้ิธีเขา้ก่อนออกก่อนส าหรับวตัถุดิบ และวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัส าหรับงานระหว่าง
ท าและสินคา้ส าเร็จรูป ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยู่ใน
สถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปัน
ส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ  
 

 มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย 
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(ฉ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุน 
 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พ่ือคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนและแสดงในมลูค่ายติุธรรม  ก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในงบก าไรหรือขาดทุน 
 

ตราสารหน้ีซ่ึงบริษัทตั้ งใจและสามารถถือจนครบก าหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด   
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงในราคาทุนตดัจ าหน่าย ผลต่างระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของ
ตราสารหน้ีจะถกูตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายขุองตราสารหน้ีท่ีเหลือ 
 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พ่ือคา้หรือตั้งใจถือ
ไวจ้นครบก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงใน
มูลค่ายุติธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของ
รายการท่ีเป็นตวัเงิน บนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ ผลต่างจากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน  เม่ือมีการตดัจ าหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น
โดยตรงเขา้ก าไรหรือขาดทุน    ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมีดอกเบ้ีย จะตอ้งบนัทึกดอกเบ้ียในก าไรหรือ
ขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุน 
 

มลูค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้และหลกัทรัพยเ์ผื่อขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ี
รายงาน 
 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมลูค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้จะถกูบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 

 
(ช) ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
 

การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
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ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ซ่ึงไม่สามารถท างาน
ไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟแวร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
  

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมลูค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในก าไรหรือขาดทุน  

 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวดัมลูค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตาม
บญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือ
เกิดข้ึน 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมลูค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเสน้ตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

อาคารและส่ิงปลกูสร้างอ่ืน  20   ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3 – 10  ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 3 – 10  ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 

บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
  

 วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างนอ้ยท่ีสุดทุกส้ิน
 รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ซ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ในกรณี
ท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมลูค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน   
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมลูค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให ้เกิดเงิน
สดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการ
ประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีการดอ้ยค่าในเวลา
ต่อมา  ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ
ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว  ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเป็นผลต่าง
ระหวา่งราคาทุนท่ีซ้ือกบัมลูค่ายติุธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์หกัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน
นั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในก าไรหรือขาดทุน  
 

การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นกว่าจะครบก าหนดและลูกหน้ีท่ีบันทึกโดยวิธีราคาทุนตัด
จ าหน่าย  ค านวณโดยการหามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต คิดลดดว้ยอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  ส าหรับลกูหน้ีระยะสั้นไม่มีการคิดลด  
 

มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ค านวณโดยอา้งอิงถึงมลูค่ายติุธรรม 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมลูค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถกูกลบัรายการ เม่ือมลูค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนในภายหลงั  
และการเพ่ิมข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส าหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะ
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ถกูบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การ
กลบัรายการจะถกูรับรู้โดยตรงในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

(ฌ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน  ภายหลงัจากการ
บนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอด
หน้ีเม่ือครบก าหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้ืมโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

(ญ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ฎ) หุ้นกู้แปลงสภาพ 
 

เคร่ืองมือทางการเงินแบบผสม 
 

เคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมท่ีออกโดยบริษทัประกอบดว้ย หุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นสกุลเงินบาท ท่ีสามารถแปลง
สภาพเป็นหุน้สามญัตามสิทธิของผูถื้อหุน้กู ้เม่ือจ านวนหุน้ท่ีจะออกใหแ้ก่ผูถื้อมีก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนและไม่
ผนัผวนตามการเปล่ียนแปลงมลูค่ายติุธรรม 
 

องคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของในเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมจะรับรู้มลูค่าเร่ิมแรกดว้ยมลูค่ายติุธรรมของสิทธิ
ในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั องค์ประกอบของหน้ีสินจะรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกดว้ยผลแตกต่างระหว่างมูลค่า
ยุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมทั้งส้ินกบัมูลค่ายุติธรรมขององคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของ ตน้ทุน
การท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในการออกเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมจะถูกปันส่วนไปยงัตน้ทุนเร่ิมแรกตาม
สดัส่วนขององคป์ระกอบของหน้ีสินและองคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของ 
 

ภายหลงัการรับรู้มลูค่าเร่ิมแรก องคป์ระกอบของหน้ีสินท่ีอยู่ในเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมจะวดัมูลค่าโดยใชวิ้ธี
ทุนตดัจ าหน่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง องคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของในเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมจะไม่
มีการวดัมลูค่าใหม่ 
 

ดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้ีสินทางการเงินรับรู้ในก าไรขาดทุน เม่ือมีการแปลงสภาพ หน้ีสินทางการเงินจะถูกจดั
ประเภทในส่วนของเจา้ของและไม่มีการรับรู้ก าไรหรือขาดทุน 
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(ฏ) ผลประโยชน์ของพนักงาน   
 

โครงการสมทบเงิน 
 

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงาน ซ่ึงกิจการจ่ายสมทบเป็นจ านวนเงินท่ี
แน่นอนไปอีกกิจการหน่ึงแยกต่างหาก (กองทุนส ารองเล้ียงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระ
ผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายสมทบเพ่ิมเติม ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายพนกังานในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน 
ภาระผูกพันสุทธิของบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการ          
จากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนักงานในปัจจุบันและในงวดก่อน ๆ  
ผลประโยชนด์งักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั ทั้งน้ีไดสุ้ทธิจากตน้ทุนบริการในอดีตท่ี
ยงัไม่รับรู้และมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ อตัราคิดลดเป็นอตัรา ณ วนัท่ีรายงานจากพนัธบตัรท่ีไดรั้บการ
จดัอนัดบัเครดิตระดบั AA ซ่ึงมีระยะเวลาครบก าหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของภาระผกูพนัของบริษทั และมีสกุล
เงินเดียวกบัสกลุเงินของผลประโยชนท่ี์คาดวา่จะจ่าย 
 

การค านวณนั้นจดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ เม่ือ
มีการค านวณผลของผลประโยชน์ของพนกังานของบริษทั การรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ ากดัเพียงยอดรวมของตน้ทุนใน
อดีตท่ียงัไม่รับรู้และมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรั้บคืนในอนาคตจากโครงการ
หรือการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคด ในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ มีการ
พิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นต ่าส าหรับโครงการต่าง ๆ ของ บริษทั  ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจมีใหก้บับริษทั 
ถา้ถกูรับรู้ภายในระยะเวลาของโครงการ หรือ การจ่ายช าระของหน้ีสินของโครงการ 
 

เม่ือมีการเพ่ิมผลประโยชนใ์นโครงการผลประโยชน ์สดัส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนของผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนบริการ
ในอดีตของพนกังานรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาถวัเฉล่ียจนถึงวนัท่ีผลประโยชน์นั้นเป็น
สิทธิขาด  ผลประโยชนท่ี์เป็นสิทธิขาดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 

บริษทัรับรู้ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน และรับรู้ค่าใชจ่้ายของโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวใ้นก าไรหรือขาดทุน  
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ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  
 

ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานนอกเหนือจากโครงการบ านาญ เป็น
ผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนักงานในปัจจุบนัและงวดก่อน ซ่ึงผลประโยชน์น้ีไดคิ้ดลด
กระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมลูค่าปัจจุบนัและสุทธิจากมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง อตัราคิดลดเป็นอตัรา ณ 
วนัท่ีรายงานจากพนัธบตัรท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตระดบั AA ซ่ึงมีระยะเวลาครบก าหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลา
ของภาระพูกพนัของบริษทั โดยค านวณตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ก าไรขาดทุนจากการประมาณ
การตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเม่ือเกิดข้ึน 
 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือบริษทัแสดงเจตนาผูกพนัอย่างชดัเจนเก่ียวกบัการเลิกจา้ง และไม่มี
ความเป็นไปไดท่ี้จะยกเลิก มีรายละเอียดอยา่งเป็นทางการทั้งการเลิกจา้งก่อนวนัเกษียณตามปกติ หรือการสนบัสนุน
การออกจากงานโดยสมคัรใจ ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือบริษทัเสนอใหมี้การออกจากงานโดย
สมคัรใจ และมีความเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บการตอบรับขอ้เสนอนั้น และสามารถประมาณจ านวนของการยอมรับ
ขอ้เสนอไดอ้ย่างสมเหตุสมผล มีการคิดลดกระแสเงินสดหากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนบั
จากวนัท่ีรายงาน 

 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวดัมูลค่าโดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ
พนกังานท างานให ้
 

หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระส าหรับการจ่ายโบนสัเป็นเงินสดระยะสั้นหรือการปันส่วนก าไร หาก 
บริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานไดท้ างาน
ใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 

(ฐ) ประมาณการหน้ีสิน  
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้กต่็อเม่ือบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนัเป็นผล
มาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือช าระ
ภาระหน้ีสินดงักล่าว  ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลด
ในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษีเงินได ้ เพ่ือให้สะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตาม
เวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไปรับรู้เป็นตน้ทุนทาง
การเงิน   
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(ฑ) ทุนเรือนหุ้น 
 

หุ้นสามญั 
 

หุน้สามญัจดัประเภทเป็นทุน  ตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการออกหุ้นสามญัและสิทธิซ้ือหุน้ (สุทธิจาก
ผลกระทบทางภาษี) รับรู้เป็นรายการหกัจากส่วนของทุน  
 

หุ้นทุนซ้ือคืน 
 

เม่ือมีการซ้ือคืนหุน้ทุน จ านวนส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายซ้ือรวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงจดัประเภทเป็นหุน้ทุนซ้ือคืน
และแสดงเป็นรายการหกัในส่วนของผูถื้อหุน้ และจดัสรรจ านวนเดียวกนัน้ีจากก าไรสะสมไปเป็นส ารองหุน้ทุนซ้ือ
คืนภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้  เม่ือมีการจ าหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืน จ านวนเงินท่ีไดรั้บรับรู้เป็นรายการเพ่ิมข้ึนในส่วนของผู ้
ถือหุ้น โดยหักบญัชีหุ้นทุนซ้ือคืนดว้ยจ านวนตน้ทุนของหุ้นทุนซ้ือคืนท่ีจ าหน่ายซ่ึงค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั และโอนจ านวนเดียวกนัน้ีจากบญัชีส ารองหุน้ทุนซ้ือคืนไปก าไรสะสม  ส่วนเกินทุนจากการจ าหน่ายหุน้ทุน
ซ้ือคืน (“ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืน”) แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุ้น ขาดทุนสุทธิจากการ
จ าหน่ายหรือยกเลิกหุน้ทุนซ้ือคืนน าไปหกัจากก าไรสะสมหลงัจากท่ีหกัจากส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืนหมดแลว้ 
 

(ฒ) รายได้ 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดพิเศษ 
 

การขายสินค้าและให้บริการ 
 

รายไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไป
ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้  และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความ
ไม่แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่า
ของจ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืน
สินคา้  รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ   
 

การลงทุน 
 

รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยรายไดด้อกเบ้ียรับจากเงินฝากธนาคาร 
 

เงินปันผลรับ 
 

เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล  
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ดอกเบีย้รับ 

 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   
 

(ณ) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ี    
ผา่นไป และส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย  
 

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ด) สัญญาเช่าด าเนินงาน  
 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บตามสญัญาเช่า จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญาตลอดอายสุญัญาเช่า 
 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ
การยืนยนัการปรับค่าเช่า 

 

(ต) ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้
ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผู ้
ถือหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  
การวดัมุลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีบริษทั
คาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ี
รายงาน 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
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ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บริษทัตอ้งค านึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าใหจ้ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ บริษทั 
เช่ือวา่ไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก
หลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการ
ประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆ
อาจจะท าใหบ้ริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่  การเปล่ียนแปลง
ในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 

สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถกูทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถกูปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถกูใชจ้ริง 
 

(ถ) ก าไรต่อหุ้น  
 

บริษทัแสดงก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานและก าไรต่อหุน้ปรับลดส าหรับหุ้นสามญั ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานค านวณโดย
การหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกจ าหน่าย
ระหวา่งปีปรับปรุงดว้ยจ านวนหุน้สามญัท่ีซ้ือคืน ก าไรต่อหุน้ปรับลดค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อ
หุน้สามญัท่ีปรับปรุงดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกจ าหน่ายและปรับปรุงดว้ยจ านวนหุน้สามญัท่ี
ซ้ือคืน และผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุน้สามญัปรับลดทั้งหมด  
 

(ท) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษทัจะแสดงถึง
รายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรง 
 

5 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทั
มีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการ
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ในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีบริษทัมีการควบคุมเดียวกนัหรือมีอิทธิพล
อยา่งมีสาระส าคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ส าหรับความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

 ประเทศที่จดัตั้ง  
ช่ือกจิการ /สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

   
Chin-Poon Industrial Co., Ltd. ประเทศไตห้วนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ร้อยละ 43 
Chin-Poon (Changshu) Electronics Co., Ltd. ประเทศจีน เป็นกิจการของผูถื้อหุน้รายใหญ่รายเดียวกนั 
Chin-Poon Holdings Cayman Ltd. หมู่เกาะเคยแ์มน เป็นกิจการของผูถื้อหุน้รายใหญ่รายเดียวกนั 
บริษทั วิปเทล จ ากดั ประเทศไทย เป็นกิจการท่ีมีผูบ้ริหารร่วมกนั 
ผูบ้ริหารส าคญั สญัชาติไทยและ

ไตห้วนั 
บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการ
วางแผน สัง่การและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 
รวมถึงกรรมการของบริษทั (ไม่วา่จะท า
หนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ  นโยบายการก าหนดราคา  
  
ขายสินคา้ ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือสินคา้ ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงราคาตลาด 
ซ้ือเคร่ืองจกัร ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงราคาตลาด 
ค่าความช่วยเหลือดา้นเทคนิค 1,200,000 บาทต่อปี 
ค่าบริการจดัการและใหค้ าปรึกษา 600,000 บาทต่อปี 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี    
 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557  2556 
 (พันบาท) 
กจิการที่เกีย่วข้อง    
ขายสินคา้ 41,244  41,589 
ซ้ือสินคา้ 2,192  2,373 
ซ้ือเคร่ืองจกัร -  155 
ค่าความช่วยเหลือดา้นเทคนิค 2,699  2,859 
ค่าบริการจดัการและใหค้ าปรึกษา 780  780 
    

ผู้บริหารส าคัญ    
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 18,979  17,626 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 2557  2556 
 (พันบาท) 
ลกูหน้ีการค้า-กจิการที่เกีย่วข้องกนั    
Chin-Poon Industrial Co., Ltd. 808  8,092 
Chin-Poon (Changshu) Eletronics Co., Ltd. 41  - 
Chin-Poon Holdings Cayman Ltd. 9,406  - 
รวม 10,255  8,092 
    

เจ้าหนี้การค้า-กจิการที่เกีย่วข้องกนั    
Chin-Poon Industrial Co., Ltd. 711  1,544 
รวม 711  1,544 
    

เจ้าหนี้อื่น-กจิการที่เกีย่วข้องกนั    
Chin-Poon Industrial Co., Ltd. 581  1,065 
บริษทั วิปเทล จ ากดั 16  16 
รวม 597  1,081 
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สัญญาที่มีสาระส าคัญกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

(ก) สัญญาการบริการความช่วยเหลือด้านเทคนิค 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาบริการความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทั Chin-Poon Industrial Co., Ltd. ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้
รายใหญ่ โดยคู่สญัญาจะให ้ขอ้มูลดา้นเทคนิคเพ่ือพฒันาการออกแบบ และการผลิตผลิตภณัฑ์ ในการน้ี บริษทั
มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมซ่ึงค านวณยอดต่อปีและตน้ทุนของเจา้หน้าท่ีและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 4 
มกราคม 2541 และจะยกเลิกก็ต่อเม่ือกิจการใดกิจการหน่ึงแจง้ความจ านงท่ีจะไม่ต่ออายุสัญญาเป็นลายลกัษณ์
อกัษรล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 2 เดือน 

 

(ข) สัญญาบริการจดัการและให้ค าปรึกษา 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาค่าบริการจดัการกบับริษทั วิปเทล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั โดยคู่สัญญาจะ
ใหบ้ริการเก่ียวกบัการจดัการและการบริหารท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้ง
จ่ายค่าธรรมเนียมซ่ึงค านวณยอดต่อปีตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2541 
และจะยกเลิกก็ต่อเม่ือกิจการใดกิจการหน่ึงแจง้ความจ านงท่ีจะไม่ต่ออายุสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้
อยา่งนอ้ย 45 วนั 

 

6 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 2557  2556 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 419  193 
เงินฝากธนาคาร 119,659  105,655 
เงินฝากประจ า 3,060  2,927 
รวม 123,138  108,775 
 

เงินฝากประจ า ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.05 ถึงร้อยละ 1.13 ต่อปี 
(2556: ร้อยละ 1.55 ถึงร้อยละ 1.63 ต่อปี) 
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ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 หมายเหตุ 2557  2556 
  (พันบาท) 
สกลุเงินบาท   87,924  101,330 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 31 35,214  7,445 
รวม  123,138  108,775 
 

7 เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

  2557  2556 
  (พันบาท) 
เงินลงทุนระยะส้ัน     
เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน  550,000  80,000 
ตราสารหน้ีอ่ืน  933  915 
รวม  550,933  80,915 

 

เงินฝากประจ ากบัสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.30 ถึงร้อยละ 2.75 ต่อปี (2556: ร้อยละ  3.35 ต่อปี) และจะ
ครบก าหนดภายใน 4 เดือนและภายใน 8 เดือน  

 

เงินลงทุนชัว่คราวของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 เป็นสกลุเงินบาท 
 

8 ลูกหนีก้ารค้า 
 

 หมายเหตุ 2557  2556 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 10,255  8,092 
กิจการอ่ืน  221,167  185,244 
รวม  231,422  193,336 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (6,311)  (6,429) 
สุทธิ  225,111  186,907 
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การวิเคราะห์อายขุองลกูหน้ีการคา้มีดงัน้ี 
 

  2557  2556 
  (พันบาท) 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  6,571  5,306 
เกินก าหนดช าระ :     
นอ้ยกวา่ 3 เดือน  2,865  2,679 
3 - 6 เดือน  819  107 
  10,255  8,092 
     
กจิการอืน่ๆ     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  175,383  122,149 
เกินก าหนดช าระ :     

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  38,364  46,266 
3 - 6 เดือน  1,108  10,136 
6 - 12 เดือน  1  264 
มากกวา่ 12  เดือน  6,311  6,429 

  221,167  185,244 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (6,311)  (6,429) 

  214,856  178,815 
     

สุทธิ  225,111  186,907 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลกูคา้ของบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 120 วนั 
 

ยอดลกูหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 หมายเหตุ 2557  2556 
  (พันบาท) 
สกลุเงินบาท   74,780  62,184 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 31 150,331  124,723 
รวม  225,111  186,907 
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9 ลูกหนีอ้ืน่ 
 

  2557  2556 
  (พันบาท) 
ภาษีมลูค่าเพ่ิมจ่ายล่วงหนา้  57,269  47,591 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  9,151  13,438 
ดอกเบ้ียคา้งรับ  1,943  3,667 
อ่ืนๆ  3,129  4,192 
รวม  71,492  68,888 

 

ลกูหน้ีอ่ืนทั้งหมดของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 เป็นสกลุเงินบาท 
 

10 สินค้าคงเหลอื  
 

 2557  2556 
 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 57,857  44,435 
สินคา้ระหวา่งผลิต 81,019  49,574 
วตัถุดิบ 98,275  71,294 
วสัดุโรงงาน 26,991  21,955 
สินคา้ระหวา่งทาง 23,799  11,932 
รวม 287,941  199,190 
หัก   ค่าเผื่อมลูค่าสินคา้ลดลง (15,699)  (7,657) 
สุทธิ 272,242  191,533 
    

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย    
- ตน้ทุนขาย 1,043,470  800,815 
- การปรับลดมลูค่าเป็นมลูค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 8,042  1,061 
สุทธิ 1,051,512  801,876 
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11 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  
 

 ท่ีดิน  
อาคารโรงงาน 
และส านกังาน  

เคร่ืองจกัรและ 
อุปกรณ์ 
โรงงาน  

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหวา่ง 

ก่อสร้างและ
ติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 
ราคาทุน              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 54,908  204,624  369,325  45,624  7,269  261,440  943,190 
เพ่ิมข้ึน 27,647  21,503  1,702  1,132  2,295  129,036  183,315 
โอน -  -  236,817  29,249  -  (266,066)  - 
จ าหน่าย -  -  -  -  (497)  -  (497) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ              
   1 มกราคม 2557 82,555  226,127  607,844  76,005  9,067  124,410  1,126,008 
เพ่ิมข้ึน -  -  1,926  866  594  259,146  262,532 
โอน -  -  23,662  5,727  -  (29,389)  - 
จ าหน่าย -  -  -  -  (413)  -  (413) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 82,555  226,127  633,432  82,598  9,248  354,167  1,388,127 
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 ท่ีดิน  
อาคารโรงงาน 
และส านกังาน  

เคร่ืองจกัรและ 
อุปกรณ์ 
โรงงาน  

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหวา่ง 

ก่อสร้างและ
ติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 
              
ค่าเส่ือมราคา              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 -  96,599  251,498  17,636  3,698  -  369,431 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  10,852  33,432  8,748  1,886  -  54,918 
จ าหน่าย -  -  -  -  (497)  -  (497) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ              
   1 มกราคม 2557 -  107,451  284,930  26,384  5,087  -  423,852 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  9,675  42,238  13,440  1,318  -  66,671 
จ าหน่าย -  -  -  -  (413)  -  (413) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 -  117,126  327,168  39,824  5,992  -  490,110 
              

มลูค่าสุทธิทางบัญชี              
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 54,908  108,025  117,827  27,988  3,571  261,440  573,759 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556   82,555  118,676  322,914  49,621  3,980  124,410  702,156 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 82,555  109,001  306,264  42,774  3,256  354,167  898,017 
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ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ 
แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีจ านวน 298.04 ลา้นบาท (2556: 272.63 ล้านบาท) 
 

การค า้ประกัน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัมลูค่าตามบญัชีจ านวน 179.81 ลา้นบาท ไดน้ าไปใช้
เพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (2556: 149.69 ล้านบาท) (ดูหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 13) 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้าง 
 

ระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัอยูร่ะหวา่งก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ โดยมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือจ านวน 
214.65 ลา้นบาท ทั้งน้ีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีจ านวนทั้งส้ิน 299.48 ลา้นบาท (2556: 84.83 
ล้านบาท) 

 

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างโรงงานใหม่ไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพยจ์ านวน 0.88 ลา้น
บาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียท่ีรับรู้ร้อยละ 4.48 ต่อปีถึงร้อยละ 4.85 ต่อปี (2556: ไม่มี) 

 

12 ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี   
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

   บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/ รายไดใ้น   
 ณ วนัที่ 1 

มกราคม 
2557  

 
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

 
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 

2557 
 (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27) 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
        

ลกูหน้ีการคา้ 1,286  (23)  -  1,263 
สินคา้คงเหลือ   1,532  1,608  -  3,140 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 3,319  700  (3,181)  838 
ยอดขาดทุนยกไป -  10,997  -  10,997 
อ่ืนๆ 265  (265)  -  - 
รวม 6,402  13,017  (3,181)  16,238 
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   บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/ รายไดใ้น   
 ณ วนัที่ 1 

มกราคม 
2556  

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

 
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 

2556 
 (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27) 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
        

ลกูหน้ีการคา้ 1,241  45  -  1,286 
สินคา้คงเหลือ   1,319  213  -  1,532 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 2,301  1,018  -  3,319 
ยอดขาดทุนยกไป 2,706  (2,706)  -  - 
อ่ืนๆ -  265  -  265 
รวม 7,567  (1,165)  -  6,402 
 

13 หนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 
 

  2557  2556 

 หมายเหตุ (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน     
ทรัสรีซีทต ์- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  87,872  19,737 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  13,500  70,000 
เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ  101,372  89,737 

     
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 

  
11,000 

  
- 

รวมหนีสิ้นที่มดีอกเบีย้ระยะส้ัน  112,372  89,737 
     

ส่วนที่ไม่หมนุเวียน     
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  82,000  - 

หุน้กูแ้ปลงสภาพ 16 556,343  - 

รวมหนีสิ้นที่มดีอกเบีย้ระยะยาว  638,343  - 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 
 

 2557  2556 

 (พันบาท) 

ครบก าหนดภายในหน่ึงปี 112,372  89,737 

ครบก าหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 638,343  - 

รวม 750,715  89,737 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพย์
ดงัน้ี 

 

 2557  2556 
 (พันบาท) 
เงินฝากธนาคาร 2,000  72,000 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 179,814  149,694 
รวม  181,814  221,694 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 หน้ีสินส่วนท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ค ้าประกนัโดยการจ านอง
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนในอนาคตตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2557 ทรัสรีซีทเกิดจากการน าเขา้วตัถุดิบและเคร่ืองจกัรจากต่างประเทศ เงินกูย้ืมดงักล่าวมี
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.35 ถึงร้อยละ 2.55 ต่อปี (31 ธันวาคม 2556: ร้อยละ 2.40 ถึงร้อยละ 2.50 ต่อปี) ทรัสรีซีทตใ์ช้
ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างของบริษทัเป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 11) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2557 บริษทัมีวงเงินกูย้ืมดงักล่าวท่ียงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวน 459.11 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2556: 247.90 ล้านบาท) 
 

เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2557 บริษทัไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง เพ่ือใช้ส าหรับ
ก่อสร้างโรงงาน และซ้ือเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ของบริษทั โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.50 ต่อปีในปีท่ีหน่ึง และ
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR -  1.50 ต่อปีในปีถดัไป โดยบริษทัไดมี้การเบิกเงินกูย้ืมงวดแรกในเดือนกรกฎาคม 2557 
เป็นจ านวนเงิน 70 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนเป็นงวดเดือนรวม 48 งวด งวดละ2.2 ลา้นบาท 
บริษทัจะเร่ิมช าระงวดแรกในเดือนสิงหาคม 2558 ภายใตเ้ง่ือนไขสัญญาบริษทัจะตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขและ
ขอ้ก าหนดในสญัญา โดยบริษทัตอ้งรักษาสัดส่วนหน้ีต่อทุน ความสามารถในการช าระหน้ี และเง่ือนไขอ่ืนๆ ตามท่ี
สถาบนัการเงินก าหนด เงินกูย้ืมดงักล่าวใชท่ี้ดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่แลว้และจะมีข้ึนในอนาคตของบริษทัเป็น
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หลกัประกนั และบริษทัไดใ้หค้ ารับรองแก่สถาบนัการเงินว่าจะไม่ก่อหลกัประกนัเพ่ิมเติม (negative pledge) ใน
ท่ีดิน ส่ิงปลกูสร้างและเคร่ืองจกัรท่ีระบุในสญัญา 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัไดท้ าตัว๋สัญญาใช้เงินกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงเพ่ือใช้เป็นเงิน
หมุนเวียนระยะสั้นส าหรับการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.85 ต่อปี ตัว๋สญัญาใชเ้งินมีบญัชี
เงินฝากธนาคารจ านวน 70 ลา้นบาทเป็นหลกัประกนั 

 

เงื่อนไขการด ารงอัตราส่วนทางการเงินภายใต้สัญญาเงินกู้ยมื  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัไดรั้บการผ่อนปรนเง่ือนไขทางการเงินภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม การด ารงอตัราส่วน
ทางการเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญาเงินกูร้ะยะยาวและสัญญาวงเงินสินเช่ือเพ่ือวตัถุประสงค์ในการซ้ือเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเป็นจ านวน 93 ลา้นบาท โดยภายหลงัวนัท่ีในรายงาน บริษทัตอ้งด ารงอตัราส่วน
หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity ratio) ในเวลาใดๆตลอดสัญญาตอ้งไม่เกิน 2 ต่อ 1 แต่ทั้งน้ี
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity ratio) จะตอ้งไม่ต ่ากว่า 0 และด ารงสัดส่วนความสามารถ
ในการช าระหน้ี (Debt Service Coverage ratio) ไวใ้นอตัราส่วนไม่นอ้ยกว่า 1.5 เท่า โดยพิจารณาจากงบการเงินของ
บริษทั  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 วงเงินกูย้ืมเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ดงักล่าว ไดมี้การเบิกมาใช้
เป็นจ านวนเงิน 88.32 ลา้นบาท 

 

 ยอดหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 หมายเหตุ 2557  2556 
  (พันบาท) 
สกลุเงินบาท   662,843  70,000 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 31 87,872  19,737 
รวม  750,715  89,737 
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14 เจ้าหนีก้ารค้า 
 

 หมายเหตุ 2557  2556 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 711  1,544 
กิจการอ่ืน  176,326  115,360 
รวม  177,037  116,904 

 

ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 หมายเหตุ 2557  2556 
  (พันบาท) 
สกลุเงินบาท   45,188  28,163 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 31 127,026  87,491 
สกลุเงินเยนญ่ีปุ่น 31 4,823  1,250 
รวม  177,037  116,904 

 

15 เจ้าหนีอ้ืน่ 
 

 หมายเหตุ 2557  2556 
  (พันบาท) 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั 5 597  1,081 

     
อืน่ๆ     
เจา้หน้ีอ่ืนซ้ือสินทรัพยถ์าวร  43,312  4,425 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  10,197  967 
ค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่าย  8,641  5,667 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย  5,390  3,957 
ค่าขนส่งคา้งจ่าย  3,856  1,505 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานคา้งจ่าย  3,315  2,968 
ค่าใชจ่้ายพนกังานคา้งจ่าย  1,320  3,218 
เงินปันผลคา้งจ่าย  1,260  1,235 
อ่ืนๆ  4,026  1,229 
  81,317  25,171 

รวม  81,914  26,252 
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ประเภทสกลุเงินตราของเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคมมีดงัน้ี 
 

 หมายเหตุ 2557  2556 
  (พันบาท) 
สกลุเงินบาท   38,049  20,490 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 31 39,885  5,762 
สกลุเงินเยนญ่ีปุ่น 31 3,980  - 
รวม  81,914  26,252 

 

16 หุ้นกู้แปลงสภาพ 
 

หุน้กูแ้ปลงสภาพไดอ้อกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัท่ี 20 สิงหาคม 2557 (ดูหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 18) 
 

ข้อมูลของหุ้นกู้แปลงสภาพมดีังต่อไปนี ้
 

ช่ือหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษทั ดราโก ้พีซีบี จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 
1/2557 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 

ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ บริษทั ดราโก ้พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทหุน้กู ้ หุน้กูแ้ปลงสภาพ ชนิดระบุช่ือผูถื้อ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้

สามญัท่ีออกใหม่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ และเป็นหุน้กู้
แปลงสภาพท่ีไม่มีประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้
แปลงสภาพ 

มลูค่ารวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ 600,000,000 บาท 
จ านวนหน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ 6,000,000 หน่วย 
มลูค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 100 บาท 
อตัราดอกเบ้ียของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ร้อยละ 5.19 ต่อปี 
วนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ วนัท่ี 20 สิงหาคม 2557 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ วนัท่ี 19 สิงหาคม 2562  
วนัก าหนดช าระดอกเบ้ีย วนัท่ี 30 มิถุนายน และ 31 ธนัวาคม ของทุกปี ตลอดอายขุองหุน้กู้

แปลงสภาพและวนัท่ี 19 สิงหาคม 2562 ซ่ึงเป็นวนัท่ีหุน้กูแ้ปลง
สภาพหมดอาย ุโดยเร่ิมช าระดอกเบ้ีย ในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
หรือวนัท าการถดัไปในกรณีท่ีวนัดงักล่าวมิใช่วนัท าการ 
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วนัแปลงสภาพ วนัท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถใชสิ้ทธิแปลงสภาพ เป็นหุน้
สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพได ้ตามอตัราการแปลงสภาพ
ท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงก าหนดไวปี้ละ 2 คร้ัง ในวนัท่ี 30 มิถุนายน และ 
31 ธนัวาคม ของทุกปี และวนัท่ี 19 สิงหาคม 2562 ซ่ึงเป็นวนัท่ี
หุน้กูแ้ปลงสภาพหมดอายุ โดยเร่ิมแปลงสภาพไดใ้นวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 หรือวนัท าการถดัไปในกรณีท่ีวนัดงักล่าวมิใช่
วนัท าการ 

ราคาแปลงสภาพ 5.40 บาท ต่อ 1 หุน้สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
อตัราการแปลงสภาพ หุน้กูแ้ปลงสภาพจ านวน 1 หน่วย จะสามารถใชสิ้ทธิแปลงสภาพ

เป็นหุน้สามญัไดเ้ท่ากบั 17.901852 หุน้ และจะช าระคืนเป็นเงิน
สด 3.33 บาท 

นายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือผูท่ี้ไดรั้บ
แต่งตั้งโดยชอบใหท้ าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหุน้กูแ้ทน 

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) หรือผูท่ี้ไดรั้บแต่งตงั ้โดย
ชอบใหท้ าหนา้ท่ีเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพแทน 

 
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะถูกแบ่งส่วนระหว่างส่วนของหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ ส่วนของ
หน้ีสินจะถกูแสดงรายการดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัเร่ิมแรกของหน้ีสินท่ีไม่รวมสิทธิในการแปลงสภาพหน้ีสินเป็น
ส่วนของเจา้ของของบริษทั 
 

 2557  2556 
 (พันบาท) 
เงินสดรับจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ  
      (6,000,000 หน่วย หน่วยละ 100 บาท) 600,000 

  
- 

ตน้ทุนทางตรง (4,480)  - 

เงนิสดรับสุทธิ 595,520  - 

มลูค่าท่ีจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของ     
       (สุทธิจากตน้ทุนทางตรง จ านวน 319 พนับาท) (42,400)  - 

ดอกเบ้ียส่วนเพ่ิม 3,223  - 

ยอดคงเหลอืของหนีสิ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 556,343  - 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายหน่ึงใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัส่วนของเจา้ของ (ดู
หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 34) 
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17 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

  2557  2556 
  (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ     
ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิส าหรับ     

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  3,749  11,867 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน  446  4,731 
รวม  4,195  16,598 
     

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2557  2556 

  (พันบาท) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน     

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  1,117  3,665 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน  515  1,853 
รวม  1,632  5,518 

     
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     

ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณตามหลกั     
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในระหวา่งปี  (15,904)  - 

 

บริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์พนักงาน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2554 บริษทัไดเ้ลือกรับรู้ภาระหน้ีในช่วงเปล่ียนแปลง ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ผ่านก าไรหรือขาดทุนโดย
วิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 ปีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 การเคล่ือนไหวระหว่างปีของภาระผูกพนัในช่วง
เปล่ียนแปลงท่ียงัไม่รับรู้ มีดงัต่อไปน้ี 
 

  2557  2556 
  (พันบาท) 

ภาระผกูพนัในช่วงเปล่ียนแปลงท่ียงัไม่รับรู้ ณ วนัท่ี  1 มกราคม  4,419  6,628 
รับรู้ผา่นก าไรหรือขาดทุนระหวา่งปี  (2,209)   (2,209) 
ภาระผูกพนัในช่วงเปลีย่นแปลงที่ยงัไม่รับรู้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2,210  4,419 
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บริษทัจดัการโครงการบ าเหน็จบ านาญพนกังานตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใน
การใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

 

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 

  2557  2556 
  (พันบาท) 

มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน  6,404  21,017 
ภาระผกูพนัในช่วงเปล่ียนแปลงท่ียงัไม่รับรู้  (2,209)  (4,419) 
ภาระผูกพนัตามงบแสดงฐานะการเงนิ  4,195  16,598 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 

  2557  2556 
  (พันบาท) 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์ณ วนัท่ี 1 มกราคม  21,017  18,132 
ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ  (341)  (424) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย  1,632  3,309 
ก าไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 

(15,904)  - 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

 6,404  21,017 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 

  2557  2556 
  (พันบาท) 

การรับรู้ภาระผกูพนัในช่วงเปล่ียนแปลง  2,209  2,209 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  1,444  2,626 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั  188  683 
รวม 

 3,841  5,518 
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ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

  2557  2556 
  (พันบาท) 

ตน้ทุนขาย  1,007  2,499 
ค่าใชจ่้ายในการขาย  61  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  2,773  3,019 
รวม  3,841  5,518 

 

ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

  2557  2556 
  (พันบาท) 

รับรู้ระหวา่งปี  (15,904)  - 
รวม  (15,904)  - 

 

ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั) 
 

  2557  2556 
  (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด  3.78  3.76 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต     

- ผูบ้ริหาร  3  1 
- พนกังานทัว่ไป  3  3 

 

ขอ้สมมุติฐานเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มลูทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
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18 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มลูค่าหุน้ 2557  2556 

 ต่อหุน้ จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท) (พันหุ้น/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน         
ณ วนัที่ 1 มกราคม         
-  หุน้สามญั 1 240,000  240,000  240,000  240,000 
ลดหุน้ 1 (24,170)  (24,170)  -  - 
ออกหุน้ใหม่ 1 107,411  107,411  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม         
-  หุ้นสามญั 1 323,241  323,241  240,000  240,000 

         
หุ้นที่ออกและช าระแล้ว         
ณ วนัที่ 1 มกราคม         
-  หุน้สามญั 1 215,830  215,830  215,830  215,830 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม         
-  หุ้นสามญั 1 215,830  215,830  215,830  215,830 

 

ผูถื้อหุน้สามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึง
เสียงต่อหน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั   
 

ทุนจดทะเบียน 
 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2557 ของบริษทั ประชุมเม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2557 ท่ีประชุมมีมติอนุมติั
ดงัต่อไปน้ี 

 

- ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิม 240 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 240 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท เป็นทุนจดทะเบียน 215.83 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 215.83 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
1 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2557 
 

- ออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) มูลค่าการ
เสนอขาย 600 ลา้นบาท เพ่ือระดมทุนไปใชใ้นการเพ่ิมสายการผลิตแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้าและแผ่นพิมพว์งจร
อิเลก็ทรอนิกส์ (Printed Circuit board: PCB) ประเภท Multi-Layer PCB  
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- เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัเพ่ือรองรับการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพจากเดิม 215.83 ลา้นบาท แบ่งเป็น
มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 323.24 ลา้นบาท แบ่งเป็นมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท บริษทั
ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2557 

 

นอกจากน้ีท่ีประชุมไดมี้การอนุมติัการผ่อนผนัเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ โดย Chin-Poon Industrial 
Company Limited และอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ในเร่ืองขอ้จ ากดัหุน้ต่างดา้ว 

 

ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น  
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกวา่
มลูค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมลูค่าหุน้”) ส่วนเกินมลูค่าหุน้น้ี
จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

19 ส ารอง 
 

ส ารองประกอบดว้ย 
 

ส ารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจัดสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ 
 

ส ารองส าหรับสิทธิแปลงสภาพของหุ้นกูป้ระกอบดว้ยจ านวนท่ีปันส่วนไปยงัองค์ประกอบของส่วนของเจา้ของ
ส าหรับหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกโดยบริษทั ณ วนัท่ี 20 สิงหาคม 2557 (ดูหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 16) 
 

20 ส่วนงานด าเนินงาน 
 

ผูบ้ริหารเห็นวา่ บริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานเดียวคือธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้า ดงันั้นฝ่าย
บริหารจึงพิจารณาวา่ บริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว 
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ข้อมลูเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์ 
 

 รายได้  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
ไทย 455,050  482,827  916,380  780,685 
สหรัฐอเมริกา 203,655  103,099  -  - 
มาเลเซีย 139,726  53,442  -  - 
เวียดนาม 66,406  34,790  -  - 
ประเทศอ่ืนๆ 181,209  173,867  -  - 
รวม  1,046,046  848,025  916,380  780,685 

 

บริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญั 
 

ในการน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ รายไดแ้ยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้  สินทรัพยแ์ยกตามสถาน
ท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์

 

ลกูค้ารายใหญ่  
 

รายไดจ้ากลกูคา้รายหน่ึงของบริษทัเป็นเงินประมาณ 107.53 ลา้นบาท (2556: 43.79 ล้านบาท) จากรายไดร้วมของ
บริษทั 
 

21 รายได้อื่น 
 

  2557  2556 
  (พันบาท) 

รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑพ์ลอยได ้  25,651  25,484 
ดอกเบ้ียรับ  5,768  5,826 
อ่ืนๆ  2,496  1,478 
รวม   33,915  32,788 
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22 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 

  2557  2556 
  (พันบาท) 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร  11,589  10,433 
ค่าใชจ่้ายนายหนา้  8,437  6,100 
ค่าใชจ่้ายขนส่ง  2,490  2,034 
ค่าใชจ่้ายรับรอง  746  702 
อ่ืนๆ  2,515  1,909 
รวม  25,777  21,178 

 

23 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

  2557  2556 
  (พันบาท) 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร  32,891  29,562 
ค่าเส่ือมราคา  4,262  3,374 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการบริการ  4,042  3,327 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  3,873  3,547 
ค่าใชจ่้ายประกนัภยั  983  772 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและขนส่ง  930  1,265 
ค่าสาธารณูปโภค  846  338 
ค่าใชจ่้ายในการติดต่อส่ือสาร  842  752 
ค่ารับรอง  657  466 
อ่ืนๆ  4,006  5,346 
รวม  53,332  48,749 
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24 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

  2557  2556 
  (พันบาท) 

เงินเดือนและค่าแรง  132,809  100,330 
ตน้ทุนบ าเหน็จบ านาญ - โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้  4,473  5,651 
ตน้ทุนบ าเหน็จบ านาญ - โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้  2,913  2,569 
อ่ืนๆ  31,770  24,963 
รวม  171,965  133,513 
 

โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของ บริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็น
สมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึง อตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และ 
บริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึง อตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ี
ไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการ
กองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 

   

25 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

 หมายเหตุ 2557  2556 
  (พันบาท) 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า  (37,463)  (41,380) 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  704,122  581,246 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร 24 171,965  133,513 
ค่าสาธารณูปโภค  100,779  73,846 
ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 11 66,671  54,363 
ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  45,432  50,980 
ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง  7,830  6,824 
อ่ืนๆ  71,284  12,410 
รวมต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร  1,130,620  871,802 
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26 ต้นทุนทางการเงิน  
 

  2557  2556 
  (พันบาท) 

ดอกเบี้ยจ่าย     
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  1,811  1,626 
เงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน  1,351  - 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ  14,655  - 
รวมดอกเบีย้จ่าย  17,817  1,626 
ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน  2,768  1,482 
  20,585  3,108 
หกั จ านวนท่ีรวมอยูใ่นตน้ทุนของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข     

- ส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง  (879)  - 
  (879)  - 

     
สุทธิ  19,706  3,108 

 
27 ภาษเีงินได้ 

 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

 หมายเหตุ 2557  2556 
  (พันบาท) 

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน     
ส าหรับปีปัจจุบนั  -  6,616 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป   206  - 
  206  6,616 
     
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 12    
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว     (13,017)  1,165 
รวมค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษเีงนิได้  (12,811)  7,781 
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ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 
การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง  

 

 2557  2556 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  
(พันบาท) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดร้วม   (65,494)    31,140 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ (20.0)  (13,099)  20.0  6,228 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   82    350 
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก   -    1,211 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป    206    - 
อ่ืนๆ   -    (8) 
รวม (19.6)  (12,811)  25.0  7,781 
 

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 530 พ.ศ. 2554 ลง
วนัท่ี 21 ธันวาคม 2554 ให้ลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบญัชี
ไดแ้ก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอตัราร้อยละ 30 เหลืออตัราร้อยละ 23 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2555 ท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับสองรอบระยะเวลาบญัชีถดัมา (2556 และ 2557) 
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามล าดบั พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่า

 2557  2556 
 

ก่อนภาษี
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้  

ก่อนภาษี
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจากภาษี
เงินได ้

 (พันบาท) 
ก าไร(ขาดทุน) จาก
การประมาณตาม
หลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 15,904 

 

(3,181) 

 

12,723 

 

-  - 

 

- 
รวม 15,904  (3,181)  12,723  -  -  - 
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ดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ขยายเวลาการลดอตัราภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 20 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2558 ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 
 

บริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินได้ท่ีลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ตามค าช้ีแจงของสภาวิชาชีพบญัชีท่ีออกในปี 2555 

 

28 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน   
 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริม
การลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า
ส าหรับผลิตหรือประกอบผลิตภณัฑอิ์เลคทรอนิคส์ซ่ึงพอสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 

ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 

(ก) อนุญาตใหน้ าคนต่างดา้วเขา้มาในราชอาณาจกัรตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
(ข) อนุญาตให้น าช่างฝีมือ และผูช้  านาญการเขา้มาท างานในกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควร 
(ค) ใหไ้ดรั้บอนุญาตใหถื้อกรรมสิทธ์ิในท่ีดินตามคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 
(ง) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการ 

(จ) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมมี

ก าหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

(ฉ) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับเงินปันผล 
(ช) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับของท่ีน าเขา้มาเพ่ือส่งกลบัออกไปเป็นเวลาหน่ึงปี (1) ปี นบัแต่วนั

น าเขา้           คร้ังแรก 
(ซ) ให้ไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 50 ส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ี

ไดรั้บการส่งเสริมมีก าหนดเวลาหา้ปี นบัแต่วนัท่ีส้ินสุดสิทธิประโยชนต์ามขอ้ (จ) และ 
(ฌ) ไดรั้บอนุญาตใหน้ าเขา้หรือส่งเงินตราต่างประเทศออกนอกราชณาจกัร 

 

เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบุไวใ้น
บตัรส่งเสริมการลงทุน 
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รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งัน้ี 
 

  2557  2556 
  กิจการท่ี

ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

 กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

  
 

รวม 

 กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

 กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

  
 

รวม 
  (พันบาท) 
ขายต่างประเทศ  -  590,996  590,996  -  365,198  365,198 
ขายในประเทศ  -  455,050  455,050  -  482,827  482,827 
รวมรายได้  -  1,046,046  1,046,046  -  848,025  848,025 

 

29 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน    
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ค านวณจากก าไร 
(ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปีโดย
แสดงการค านวณดงัน้ี 
 

  2557  2556 
  (พันบาท/พันหุ้น) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั (ขั้นพืน้ฐาน)  (52,683)  23,359 

จ านวนหุ้นสามญัที่ออกจ าหน่ายแล้ว  215,830  215,830 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท)  (0.24)  0.11 
 

ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 สิทธิแปลงสภาพของหุน้กูไ้ม่มีผลกระทบต่อขาดทุนต่อหุน้ปรับลดจากสิทธิ
แปลงสภาพของหุน้กู ้

 

30 เงนิปันผล 
 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 ผูถื้อหุน้มีมติใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.1 
บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 21.55 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวถกูจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2557 
 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2556 ผูถื้อหุน้มีมติใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.1 
บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 21.54 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวถกูจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2556 
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31 เคร่ืองมอืทางการเงนิ 
 

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

บริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือ
ทางการท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเกง็ก าไรหรือการคา้ 
 

 การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของบริษทั  บริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของ
ระดบัความเส่ียงใหเ้ป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหวา่งตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการความ
เส่ียง  ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของบริษทัอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจว่ามีความ
สมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 

การบริหารจดัการทุน   
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่
ของตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสดัส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วน
ไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั  เน่ืองจากดอกเบ้ียของหลกัทรัพยท่ี์เป็นตรา
สารหน้ีและเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี   บริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืม (ดูหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 13)   อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารเช่ือว่าบริษทัมีความเส่ียงในอตัราดอกเบ้ียไม่เป็นสาระส าคญั 
ดงันั้น บริษทัจึงไม่ไดท้ าสญัญาเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 
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อตัราดอกเบ้ียของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม และระยะท่ีครบก าหนดช าระหรือ
ก าหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี 
 

 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงรายการดงักล่าวจะมีอายุไม่เกินหน่ึงปี เพ่ือ
ป้องกนัความเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  

 

 

 อตัราดอกเบ้ีย  ภายใน 1 ปี 
 หลงัจาก 1 ปีแต่
ภายใน 5 ปี 

 
หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2557          
หมุนเวียน          
ทรัสทรี์ซีทต ์ 2.55  87,872  -  -  87,872 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนั
การเงิน 4.75 

 
13,500  -  -  13,500 

ไม่หมุนเวียน          
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน 

4.50,MLR-1.5  
11,000  82,000  -  93,000 

หุน้กูแ้ปลงสภาพ 7.20  -  556,343  -  556,343 
รวม   112,372  638,343  -  750,715 

          
ปี 2556          

หมุนเวียน          
ทรัสทรี์ซีทต ์ 2.40-2.50  19,737  -  -  19,737 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนั
การเงิน 4.85 

 
70,000  -  -  70,000 

รวม   89,737  -  -  89,737 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 

  เงนิเหรียญสหรัฐอเมริกา  เยนญ่ีปุ่น 
 หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556 

  (พันบาท)  (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 35,214 

 
7,445  -  - 

ลกูหน้ีการคา้ 8 156,642 
 

124,723  -  - 

เงินกูร้ะยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 (87,872)  (19,737)  -  - 

เจา้หน้ีการคา้ 14 (127,026)  (87,491)  (4,823)  (1,250) 
เจา้หน้ีอ่ืน 15 (39,885)  (5,762)  (3,980)  

- 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิ         

   ที่มคีวามเส่ียง  (62,927)  19,178  (8,803)  (1,250) 
         

ประมาณการยอดขายสินคา้  66,302  22,307  -  - 

ประมาณการยอดซ้ือสินคา้  (47,602)  (57,061)  (2,545)  (1,229) 
ยอดรวมความเส่ียงทั้งส้ิน   (44,227)  (15,576)  (2,545)  (2,479) 
         
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ  6,556  -  2,744  - 

ยอดความเส่ียงคงเหลอืสุทธิ   (37,671)  (15,576)  (8,604)  (2,479) 
 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ  
 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่บริษทัตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว้
เม่ือครบก าหนด 

 

ฝ่ายบริหารไดก้ าหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลกูคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ   ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียง
จากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการ เงิน
แต่ละรายการในงบดุล  อยา่งไรกต็ามเน่ืองจากกลุ่มบริษทั/บริษทั มีฐานลกูคา้จ านวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าดว่าจะ
เกิดผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้

 

 



บริษัท ดราโก้ พซีีบี จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

 57 

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง  
 

บริษทั มีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ใหเ้พียงพอต่อการด าเนินงานของบริษทั และเพ่ือท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 

การก าหนดมลูค่ายติุธรรม 
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของบริษทั ก าหนดใหมี้การก าหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทั้งทาง
การเงินและไม่ใช่ทางการเงิน   มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือ
ช าระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนั  และสามารถต่อรองราคากนัได้
อยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั  วตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่า
ยุติธรรมถูกก าหนดโดยวิธีต่อไปน้ี   ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสมมติฐานในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยใน
หมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ 
 

มลูค่ายติุธรรมของลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีระยะสั้นอ่ืนๆ เป็นมลูค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมลูค่าตามบญัชี 
 

มลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารทุนและตราสารหน้ีท่ีถือไวเ้พ่ือคา้ ท่ีจะถือไวจ้นครบก าหนด 
และเผื่อขาย  พิจารณาโดยอา้งอิงกบัราคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีในรายงาน   มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนท่ีจะถือไวจ้น
ครบก าหนดถกูพิจารณาเพ่ือความมุ่งหมายในการเปิดเผยในงบการเงินเท่านั้น 

 

หากมีราคาตลาด มลูค่ายติุธรรมของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ถือตามราคาตลาดของวนัท่ีท าสัญญา
ล่วงหนา้ ในกรณีท่ีไม่มีราคาตลาด ใหป้ระมาณมูลค่ายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่างราคาล่วงหนา้ตาม
สัญญา กบัราคาล่วงหน้าของสัญญาปัจจุบนั ณ วนัท่ีรายงานท่ีครบก าหนดในวนัเดียวกนั โดยใช้อตัราดอกเบ้ีย
ประเภทท่ีใชก้บัธุรกรรมการเงินท่ีปลอดความเส่ียง เช่น พนัธบตัรรัฐบาล 
 

มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ุ ซ่ึงพิจารณาเพ่ือจุดประสงค์ในการเปิดเผยใน                           
งบการเงิน  ค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินตน้และดอกเบ้ีย ซ่ึงคิดลดโดยใชอ้ตัรา
ดอกเบ้ียในทอ้งตลาด ณ วนัท่ีในรายงาน 
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32 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

  2557  2556 
  (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้     
อาคารและส่ิงปลกูสร้างอ่ืน  41,461  21,867 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  92,762  30,133 
รวม  134,223  52,000 
     

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้     
ภายในหน่ึงปี  279  279 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  186  483 
รวม  465  762 
     

     

ภาระผกูพนัอื่นๆ     
เลตเตอร์ออฟเครดิต  242,391  65,339 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร  18,156  2,000 
สญัญาอ่ืนๆ  968  2,343 
รวม  261,515  69,682 

 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคมคม 2557 บริษทัมีสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัธนาคารแห่งหน่ึงจ านวนเงิน 9.74 
ลา้นเยน และ 0.20 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือแลกเปล่ียนเป็นเงินบาทจ านวนเงิน 9.29 ลา้น (2556: ไม่มี) 
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33 หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 
 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2557 บริษทัถูกเจา้หน้ีการคา้แห่งหน่ึงฟ้องคดีศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่าง
ประเทศเรียกร้องค่าสินคา้ท่ีเป็นเคร่ืองจกัรเป็นเงินจ านวน 0.04 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.46 ลา้นบาท พร้อม
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี นบัแต่วนัฟ้องจนกวา่จะช าระเสร็จ  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 คดีฟ้องร้องดงักล่าวยงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาคดีของศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้
ระหวา่งประเทศ 

 

34 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

จากการท่ีบริษทัไดอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิม เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2557 และก าหนดวนัแปลง
สภาพเป็นหุน้สามญัไดค้ร้ังแรกในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 โดยบริษทัก าหนดระยะเวลาในการยื่นค าขอเพ่ือแปลง
สภาพไดต้ั้งแต่วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2557 ในรอบการแปลงสภาพคร้ังน้ี มีผูถื้อหุน้กูแ้ปลง
สภาพแจง้ความจ านงค์ในการขอแปลงสภาพ 1 ราย คือบริษทั ชินพูน อินดสัเตรียล จ ากดั เป็นจ านวน 1,750,000 
หน่วย  
 

บริษทัไดด้ าเนินการแปลงสภาพหุ้นกูแ้ปลงสภาพในอตัรา 1 หุ้นกู ้สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัไดจ้ านวน 
17.901852 หุ้น รวมหุ้นสามญัท่ีเพ่ิมข้ึนจากการแปลงสภาพจ านวน 31.33 ลา้นหุ้น โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียน
เปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ท่ีกระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2558 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2558 คณะกรรมการมีมติใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลใน
อตัรา 0.1 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 24.72 ลา้นบาท โดยจะมีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวเม่ือไดรั้บการอนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั 
 

35 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ยังไม่ได้ใช้     
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใชแ้ละ
ไม่ได้น ามาใช้ในการจดัท างบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีอาจ
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทั และถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี บริษทัไม่มีแผนท่ีจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง ปีที่มผีล
บังคับใช้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) การน าเสนองบการเงิน 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) สินคา้คงเหลือ 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 2558 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง ปีที่มผีล
บังคับใช้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณ
การทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) สญัญาก่อสร้าง 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได ้ 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สญัญาเช่า 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รายได ้ 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชนข์องพนกังาน 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ตน้ทุนการกูย้ืม 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 
2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) การบญัชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน 

2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) ก าไรต่อหุน้ 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหวา่งกาล 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ

สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2558 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 

(ปรับปรุง 2557) 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2557)   

ส่วนงานด าเนินงาน 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 การวดัมลูค่ายติุธรรม 2558 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 14 

ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน ์
ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและปฏิสมัพนัธ์ของ
รายการเหล่าน้ี ส าหรับมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
ผลประโยชนข์องพนกังาน 

2558 
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36 การจดัประเภทรายการใหม่    
 

รายการบางรายการในงบการเงินปี  2556  ได้มีการจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการน าเสนองบ
การเงินปี 2557 
 

    2556   
  ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่ 
    (พันบาท)   
งบแสดงฐานะการเงิน       
เจา้หน้ีการคา้  109,452  7,451  116,903 
เจา้หน้ีอ่ืน  33,703  (7,451)  26,252 
    -   

 

การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัมากกวา่ 
 

 
 




