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วิสัยทัศนและพันธกิจ 
 Q Quality (คุณภาพ) 
 การผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ ตรงตามความตองการของลูกคา 
 

   C Cost  (ตนทุน) 
   ควบคุมตนทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันกับตลาดได 
 

    D Delivery  (การจัดสง) 
    การจัดสงท่ีตรงตามเวลาที่ลูกคาตองการ 
 

      S2 Service (การใหบริการ) 
      การใหบริการกับลูกคาอยางรวดเร็ว และประทับใจ  
      Safety  (ความปลอดภัย) 
      สภาพการทํางานที่มีความปลอดภัย  
 

       E2 Efficiency 
(ประสิทธิภาพ) 
       การผลิตสินคาอยางมีประสิทธิภาพ 
       Environment (สิ่งแวดลอม) 
       การอนุรักษสิ่งแวดลอม ในทุกๆ ดาน 
 
วิสัยทัศน:   การเปนผูนําในระดับสากลของการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟา และสามารถตอบสนองความ

ตองการของลูกคาไดอยางสมบูรณแบบ 
 
พันธกิจ :  

- มุงมั่นสูยอดขายที่ตั้งเปาไวและเพิ่มความมั่งค่ังใหกับพันธมิตรทางธุรกิจในทุกๆ ดาน 
- พัฒนาตลาด ลูกคา ตลอดจนผลิตภัณฑใหมๆ เพื่อสรางความเติบโตใหกับองคกรและเพื่อ

กระจายความเสี่ยงของตลาด 
- พยายามลดอุปสรรคตางๆ ในดานการแขงขันและการขึ้นราคาของวัตถุดิบ 
- พัฒนาและยกระดับความรูความสามารถของพนักงานเพื่อใหมีโอกาสเติบโตในสายงานที่

ตนเองรับผิดชอบและสายงานตางๆที่เกี่ยวของ 
- ประหยัดตนทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เพื่อธุรกิจในระยะยาว 
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สารจากคณะกรรมการ 
 
ป 2549 ที่ผานมา ธุรกิจทุกประเภทตองปรับตัวรับกับปญหาตนทุนพลังงานที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ธุรกิจแผนพิมพวงจรไฟฟาก็เปน
ธุรกิจประเภทหนึ่งที่ไดรับผลกระทบนี้ดวยเชนกัน ดังจะเห็นไดจากการปรับขึ้นราคาอยางตอเนื่องของผูผลิตแผนเคลือบทองแดง
ที่เปนวัตถุดิบหลักในการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟา ทําใหบริษัทจําเปนตองปรับราคาขายแผนพิมพวงจรไฟฟากับลูกคาของบริษัท
ดวยเชนกัน ซ่ึงบริษัทไมสามารถผลักภาระตนทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นใหกับลูกคาไดทั้งหมด โดยบริษัทจําเปนตองรับภาระ
ตนทุนนี้ไวบางสวน  
 
ผลประกอบการของบริษัทในรอบป 2549 มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น อยูในระดับที่นาพอใจ โดยมียอดขาย 1,072 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 24 และมีกําไรสุทธิ 31 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 284 ซ่ึงปจจัยหลักที่ทําใหผลประกอบการของบริษัท
ดีข้ึน สืบเนื่องมาจากการขยายตลาดแผนพิมพวงจรไฟฟาออกไปสูตลาดตางประเทศที่เปนลักษณะของการสงออกทางตรง การ
ขยายตลาดจากเดิมที่เปนเครื่องใชไฟฟาอิเลคโทรนิคสมาสูอุตสาหกรรมผูผลิตชิ้นสวนอุปกรณรถยนต การมุงเนนแผนพิมพ
วงจรไฟฟาประเภท Double -sided silver through hole ตลอดจนการลดตนทุนการผลิตของผูผลิต LCD TV จากการใชแผน
พิมพวงจรไฟฟาแบบ Multilayer มาสูการใชแผนพิมพวงจรไฟฟาแบบ Single-sided ทําใหภาพรวมของผลประกอบการของ
บริษัทเติบโตมากขึ้นกวาปที่ผานมา ทั้งในดานยอดขายและกําไรสุทธิ นอกจากนี้ บริษัทยังเนนความสําคัญดานการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต การผลิตสินคาที่มีคุณภาพ การลดตนทุนและคาใชจายที่ไมจําเปน การสงสินคาตรงตามเวลาที่ลูกคา
ตองการ การใหบริการแกลูกคาอยางรวดเร็วและจริงใจ การทํางานที่คํานึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมดังสัญญลักษณที่ใช
ทั่วบริษัทที่วา QCDS2+E2    เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันของบริษัท  
 
ในป 2550 บริษัทไดคาดการณการเติบโตของผลประกอบการของบริษัทในเชิงบวก เนื่องจากในป 2549 บริษัทไดสรางความ
เชื่อมั่นใหกับลูกคาของบริษัททั้งในดานกําลังการผลิต คุณภาพของแผนพิมพวงจรไฟฟา การจัดสงสินคาที่รวดเร็ว และการ
ใหบริการที่รวดเร็วทันใจ ซ่ึงส่ิงตางๆเหลานี้จะเปนแรงผลักดันใหบริษัทกาวขึ้นเปนผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาระดับสากล 
 
คณะกรรมการขอขอบคุณทานผูถือหุน ลูกคา พันธมิตรคูคา พนักงาน ผูบริหารทุกทาน รวมถึงสถาบันการเงินที่ใหการสนับสนุน
การดําเนินงานของบริษัทดวยดีเสมอมา คณะกรรมการขอใหทุกทานเชื่อมั่นวาบริษัทจะยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจตามหลัก
จรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย และพรอมที่จะพัฒนาขีดความสามารถ
ของบริษัทใหแข็งแกรงย่ิงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดร. วิพรรธ เริงพิทยา 
ประธานกรรมการ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 
 
บริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด (มหาชน) 
 
 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด (มหาชน) ที่จัดขึ้นตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วประเทศไทย โดยไดมีการพิจารณาเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผย    
ขอมูลสําคัญอยางพอเพียงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
 คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระกํากับดูแลการเงินและประเมิน
ระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิผล เพื่อใหมีความมั่นใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และ
ปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือดําเนินงานที่ผิดปกติซ่ึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว 
 
 คณะกรรมการบริษัทเห็นวาระบบการควบคุมภายในบริษัท สามารถสรางความเชื่อมั่นไดวางบการเงินของบริษัท ดราโก    
พีซีบี จํากัด (มหาชน) แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดถูกตองในสาระสําคัญแลว 

 
 
 
 
 
 
 
ดร. วิพรรธ  เริงพิทยา                                                                                นายเฉิน จุง คุน 
ประธานกรรมการ                                                                                      ผูจัดการทั่วไป 
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ขอมูลบริษัท 
 

บริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด (มหาชน) 
 

สถานที่ตั้ง 152 หมู 5  สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท  อําเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทรศัพท 02-501-1241-6, 02-963-7851-5   
โทรสาร 02-501-1248-9   

  

ประเภทธุรกิจ ผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟา  ประเภท 
• Single-sided PCB 
• Double-sided Silver Through Hole 
• Double-sided Copper-paste Through 

Hole 
  

เว็บไซดของบริษัทฯ www.dracopcb.com 
  

เลขที่จดทะเบียนการคา 0107536000561 
  

มูลคาหุนที่ตราไวตอหุน หุนสามัญ มูลคาหุนละ 10 บาท 
  

จํานวนหุน 16,000,000 หุน (สิบหกลานหุน) 
  

ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท (สามรอยลานบาท) 
  

ทุนชําระแลวทั้งสิ้น 160,000,000 บาท (หนึ่งรอยหกสิบลานบาท) 
  

นายทะเบียนหุน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท 02-229-2800   
โทรสาร 02-359-1259 

  

ผูสอบบัญชี: 
นายพิศิษฐ ชีวะเรืองโรจน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 
นายสันติ พงศเจริญพิทย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4623 
นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 
 

บริษัท เคพีเอ็มจี  ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
เอ็มไพรทาวเวอร 195 ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท 02-677-2000   
โทรสาร 02-677-2222 

  

 

นโยบายการจายเงินปนผล 
 
จากการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2550 วันที่ 27 มีนาคม 2550 ที่ประชุมมีมติอนุมัติจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานในป 
2549 ใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.75 บาท คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติการจายเงินปนผล และนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาเห็นชอบในมตินี้ตอไป 
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ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท 
 

 

 2549 2548 2547 2546 2545
 
รายไดจากการขาย (ลานบาท) 1,072.448 860.485 961.596

 
947.423 911.705

 
รายไดรวม (ลานบาท) 1,089.299 871.488 967.027

 
957.910 917.364

 
ตนทุนขายและคาใชจาย (ลานบาท) 966.148 856.585 921.909

 
868.528 825.493

 
ภาษีเงินได (ลานบาท) 11.662 3.424 10.565

 
21.645 9.244

 
กําไรสุทธิ (ลานบาท) 31.197 8.122 27.415

 
60.166 68.900

 
กําไรตอหุน (บาท) 1.95 0.51 1.71

 
3.76 4.31

 
สินทรัพยรวม (ลานบาท) 945.897 928.032 944.078 

 
870.783 912.420 

 
หนี้สินรวม (ลานบาท) 248.265 253.543 266.065 

 
205.917 291.509 

 
สวนของผูถือหุน (ลานบาท) 697.632 674.489 678.013 

 
664.866 620.911 

 
เงินปนผลตอหุน (บาท) 

 
0.75* 0.50 1.00 

 
1.00 1.00 

 
อัตรากําไรขั้นตน (%) 9.91 7.92 10.71

 
14.27 16.24

 
อัตรากําไรสุทธิ(%) 2.91 0.94 2.85

 
6.35 7.56

 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย(%) 3.30 0.88 2.90

 
6.91 7.55

 
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน(%) 4.47 1.20 4.04

 
9.05 11.10

* เสนอขออนุมัติ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2549 
 

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด (มหาชน) ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท และไดปฎิบัติหนาที่ตาม

ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีภารกิจสําคัญๆ ดังนี้ 
• สอบทานรายงานทางการเงิน ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
• สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
• พิจารณา คัดเลือกและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชี 
• สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
• สอบทานรายการระหวางกันของบริษัทฯและผูถือหุนใหญ เพ่ือไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบุคคลที่

เกี่ยวโยงกัน 
• นําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจํารายไตรมาสและรายป 
• ทบทวนและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการปฎิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
• เสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการเปดเผยขอมูลที่สําคัญตอผูถือหุน

อยางเทาเทียมกันและทันเวลาตามที่กฎหมายกําหนด 
 

ในรอบป 2549 ที่ผานมา คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวม 4 คร้ัง โดยใหมีการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ทุก

ไตรมาส รวมทั้งงบการเงินประจําป พรอมทั้งใหความเห็นและขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือใหงบการเงินของบริษัทฯ เปนไปตาม

มาตรฐานการบัญชี รวมทั้งประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) และตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันระหวางบุคคลที่มีสวนได-เสียในกิจการในการซื้อ-ขายสินคาในแตละ

ไตรมาส เพ่ือใหการบริหารงานและการดําเนินงานตางๆ เปนไปอยางรอบคอบ รัดกุมและโปรงใส  รวมทั้งมีการประเมินการ

บริหารความเสี่ยงของธุรกิจ เพ่ือใหธุรกิจมีการจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการไดจัดใหมีการประเมิน

ระบบการควบคุมภายในและรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนงานที่กําหนดไวเปนรายไตรมาส และมีการอนุมัติ

แผนการตรวจสอบภายในสําหรับป 2550 นี้ดวย 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2549 ที่ผานมา มีการดําเนินงานภายใตการควบคุม 

ภายในและการกํากับดูแลกิจการที่ดีและเหมาะสม มีการจัดการความเสี่ยงที่พอเพียง การดําเนินงานของบริษัทฯ ไมพบ

ขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันอันอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน มีการปฎิบัติตาม

ขอกําหนด  กฏเกณฑภาครัฐอยางถูกตองครบถวน มีการเปดเผยขอมูลที่มีความสําคัญตอผูถือหุนอยางครบถวน เทาเทียมกัน

และทันเวลา  
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและมีมติเสนอตอคณะกรรมการของบริษัทฯ เพ่ือขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนใหแตงต้ัง

นายประวิทย วิภูศิริคุปต (ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3752) และ/หรือ นายสุรชัย ดําเนินวงศ (ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 

4721) ในนามของบริษัท อารเอสเอ็ม เนลสัน วิลเลอร ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2550 ตอไป 
 
      ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
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                            (ดร.อดุล อมตวิวัฒน) 
      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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  เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 
 

 บริษัทฯ มีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ คือการเปนผูนําในการเปนผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาทั้งแบบ Single-sided PCB, 

Double-sided PCB Silver Through Hole และ Double-sided PCB Copper Paste Through Hole ซ่ึงหลังจากการ
ลงทุนเพื่อขยายกําลังการผลิตเปนแบบ Double-sided PCB Silver Through Hole แลว ในป 2549 บริษัทฯ ไดรับคําส่ังซ้ือ
แผนพิมพวงจรไฟฟาประเภทนี้มากขึ้นจากปที่ผานมา ซ่ึงบริษัทฯ คาดวาอัตราการเติบโตของแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภทนี้จะ
เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยี่ของเครื่องใชไฟฟาที่ปรับสูงขึ้น ทําใหจําเปนตองใชแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภทนี้มากขึ้น บริษัท
ฯ คาดวาภายในระยะเวลา 3 ป บริษัทฯ จะเปนผูนําในการเปนผูผลิตแผนพิมพ วงจรไฟฟาที่มีคุณภาพของประเทศไทย       
 

โครงสรางรายได 
   เนื่องจากบริษัทฯ มีการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาเปน 2 ลักษณะ คือ Single-sided PCB และ Double-

sided PCB Silver Through Hole นอกจากนี้ยังแบงเปนการจําหนายในประเทศและตางประเทศอีกดวย 
  มูลคาการจําหนายของผลิตภัณฑของบริษัท ในระยะ 3 ปที่ผานมา เปนดังนี้ 
 

 2549 2548 2547 
 ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
มูลคาการจําหนายในประเทศ       
     จําแนกตามผลิตภัณฑ       
     Single-sided PCB 30.69 3.05 33.86 4.30 31.53 3.51
        Double-sided STH PCB 13.75 1.37 2.25 0.31 1.82 0.20
รวมมูลคาการจําหนายในประเทศ 44.44 4.42 36.31 4.61 33.35 3.71
  
มูลคาการจําหนายตางประเทศ**  

     จําแนกตามผลิตภัณฑ  

     Single-sided PCB 527.15 52.40 485.82 61.66 638.32 71.06
        Double-sided STH PCB 434.35 43.18 265.71 33.73 226.60 25.23
รวมมูลคาการจําหนายตางประเทศ 961.50 95.58 751.53 95.39 864.92 96.29
  
มูลคาการจําหนายในและตางประเทศ  

     จําแนกตามผลิตภัณฑ  

     Single-sided PCB 557.84 55.45 519.68 65.96 669.85 74.57
        Double-sided STH PCB 448.10 44.55 268.16 34.04 228.42 25.43
รวมมูลคาการจําหนายในและตางประเทศ 1,005.94 100.00 787.84 100.00 898.27 100.00

อัตราเพิ่ม(ลด)ของมูลคาการจําหนาย (%) 27.68 -12.29  1.02
 

*  ไมรวมรายไดจากการขายแมพิมพ (mold) ในป 2547, 2548 และ 2549 จํานวน 64.96, 73.74  และ72.03 ลานบาท ตามลําดับ 
 

** การจําหนายตางประเทศ มีลักษณะเปนการสงออกทางออม (indirect export) โดยจําหนายใหแกบริษัทขามชาติ
ภายในประเทศที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนเปนสวนใหญ แผนพิมพวงจรไฟฟาจะนํามาใชเปนสวนประกอบพื้นฐานสําคัญที่ใช
กับเครื่องใชไฟฟาและอีเลคโทรนิคสเกือบทุกชนิด นับตั้งแตนาฬิกา เครื่องใชไฟฟา คอมพิวเตอรขนาดใหญที่มีความซับซอนมาก 
ตลอดจนเครื่องมือส่ือสาร     โทรคมนาคมตางๆ ผลิตภัณฑเหลานี้จะใชแผนพิมพวงจรไฟฟาอยางนอย 1 แผนเปนสวนประกอบ 
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 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการที่สําคัญ ในสวนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงาน ตั้งแตการกอตั้งบริษัทเปน
ตนมามีดังนี้ 

25 มกราคม 2532 จดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทจํากัด 

พฤษภาคม 2532-กุมภาพันธ 2533 ดําเนินการกอสรางอาคารโรงงาน ที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี  จังหวัดปทุมธานี และ
ดําเนินการติดตั้งเครื่องจักร 

1 สิงหาคม 2533 เริ่มดําเนินการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภท     Single-sided  PCB   และ
Double-sided  PCB  ชนิด non-plate  through  โดยเนนการผลิตประเภทแรก
ประมาณ   90%  ของทั้งหมดการดําเนินการผลิตในระยะแรกใชแรงงานคนเปนหลัก 

กันยายน  2535 เพิ่มกําลังการผลิตสายที่ 2 โดยการลงทุนทางดานเครื่องจักรเพิ่มขึ้นปรับปรุง การผลิตเปน
ลักษณะ  Semi-automatic ซ่ึงทําใหบริษัทมีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น 

28 มิถุนายน 2536 จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด 

16 พฤศจิกายน 2537 เริ่มทําการซื้อขายหุนของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพยฯ 

สิงหาคม 2538 เพิ่มกําลังการผลิตสายที่ 1 แบบอัตโนมัติ โดยการลงทุนทางดานเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
ปรับปรุงการผลิตเปนลักษณะอัตโนมัติ ซ่ึงมีประสิทธิภาพทั้งในดานปริมาณผลิตและ
คุณภาพของแผนพิมพวงจรไฟฟาที่ผลิตได 

  

กันยายน 2542 เพิ่มกําลังการผลิตสายที่ 2 แบบอัตโนมัติ   

มิถุนายน 2543 เพิ่มกําลังการผลิตสายที่ 3 แบบอัตโนมัติ โดยเนนการผลิตแบบ Double-sided PCB 

พฤษภาคม 2544 
 

ติดตั้งเครื่องจักรสําหรับการพิมพหมึก Silver paste เพื่อรองรับการผลิตแผนพิมพ
วงจรไฟฟาแบบ Silver Through Hole PCB 

มกราคม 2545 เริ่มดําเนินการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาแบบ Silver Through Hole PCB 

พฤศจิกายน 2545 ไดรับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO/TS 16949 สําหรับการผลิตชิ้นสวนอุปกรณ
รถยนต 

กันยายน 2547 เพิ่มกําลังการผลิตในการเจาะรู โดยลงทุนเพิ่มในเครื่อง CNC Drilling machine 
จํานวน 4 เครื่อง 

ตุลาคม 2547 ไดรับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO14001 (ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม) 

กันยายน 2548 ซ้ือที่ดินในบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ขนาด 3 ไร ซ่ึงมีพื้นที่ติดกับพื้นที่เดิมของ
โรงงาน เพื่อเตรียมขยายการผลิตในอนาคต 

เมษายน 2549 เพิ่มกําลังการผลิตในเครื่องจักรสําหรับการพิมพหมึก silver สําหรับการผลิตแผนพิมพ  
วงจรฟฟาแบบ Double-sided Silver Through Hole 
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ปจจัยความเสี่ยง 
 

 เนื่องจากประเทศไทยมีผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและสินคาอิเล็คโทรนิคสเปนจํานวนมาก ปริมาณความตองการแผน
พิมพวงจรไฟฟาก็มีอยูเปนจํานวนมาก ในขณะที่ผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาทั้งในประเทศและตางประเทศตางตองการคําส่ังซ้ือ
จากบริษัทผูผลิตเหลานั้น การแขงขันจึงเปนส่ิงที่หลีกเลี่ยงไมได  ปจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยไมสามารถคาดการณลวงหนา
และมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่สําคัญคือ 
 1. ความเสี่ยงของอุตสาหกรรม  ในปจจุบัน ผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได
พยายามที่จะเขามาแยงตลาดแผนพิมพวงจรไฟฟาจากประเทศไทย กลยุทธที่บริษัทคูแขงขันใช คือการตัดราคาขาย โดยเสนอราคา
ขายที่ต่ํามากเพื่อตองการคําส่ังซ้ือจํานวนมากสําหรับปอนกําลังการผลิตของตนเองที่วางอยู ผูผลิตจากประเทศจีนนี้มีขอไดเปรียบ
กวาประเทศไทย คือมีคาแรงที่ถูกกวา มีกําลังการผลิตที่สูงมากและมีเงินทุนเปนจํานวนมาก  ปจจุบัน บริษัทฯ พยายามเนนการ
ใหบริการที่รวดเร็ว  สินคามีคุณภาพดี ราคาปานกลางและการสงสินคาไปยังลูกคาตรงตอเวลา  เนื่องจากลูกคาโดยสวนใหญจะ
บริหารวัตถุดิบแบบ Just-In-Time  บริษัทฯ คํานึงตลอดเวลาวาบริษัทฯ มิไดผลิตและจําหนายแผนพิมพวงจรไฟฟาแตเพียงอยาง
เดียว แตบริษัทฯขายบริการดวยเชนกัน (บริการในที่นี้หมายถึงการใหความชวยเหลือลูกคาในการออกแบบลายวงจร การแกไข
ปญหาในสายการผลิตใหกับลูกคา การแนะนําวิธีการตางๆ เกี่ยวกับเทคนิคการผลิต เปนตน) ดังนั้นบริษัทฯ จึงใหความสําคัญใน
เรื่องการบริการหลังการขายซึ่งบริษัทผูผลิตในประเทศจะไดเปรียบผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาในตางประเทศมากกวา 
 

 2. ความเสี่ยงดานวัตถุดิบ   เนื่องจากการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาในประเทศไทยเปนธุรกิจที่ตองพึ่งพิงวัตถุดิบจาก
ตางประเทศเปนหลัก และมีจํานวนผูผลิตในประเทศไมมากนัก ทําใหบริษัทฯ จําเปนตองสตอควัตถุดิบไวใหเพียงพอกับปริมาณ
การผลิตอยางนอย 1 เดือน ในขณะที่ผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาจากตางประเทศสวนใหญมีผูผลิตวัตถุดิบ(แผนเคลือบทองแดง)
อยูในประเทศ ทําใหไมจําเปนตองสตอควัตถุดิบไวเปนจํานวนมาก ซ่ึงทําใหไดเปรียบในดานตนทุน  
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาจะนําเขาจากตางประเทศเปนสวนใหญจึงอาจเกิดความลาชาขึ้นได   ผลกระทบจาก
ราคาน้ํามันในตลาดโลก กระดาษและทองแดงซึ่งเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตแผนเคลือบทองแดงก็มีผลตอราคาวัตถุดิบ  

  

  3.ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน  บริษัทมีการใชเงินตราสกุลตางประเทศ คือ เงินสกุล    ดอลลารสหรัฐเปนหลัก 
ในปจจุบัน บริษัทฯ ไดรับชําระเงินจากลูกคาบางสวนเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐ และบริษัทฯ จะนําเงินนี้มาชําระคาสินคาที่เปน 
L/C และ TR นอกจากนี้ บริษัทยังมีการใชวิธีการบริหารเงินตราตางประเทศโดยการทํา SWOP หรือ FORWARD ซ่ึงจะ
ข้ึนอยูกับสถานะคาเงินบาทของแตละชวงเวลา ในปที่ผานมา จากการที่บริษัทฯ พยายามเพิ่มปริมาณยอดขายโดยการสงออก
โดยตรง เพื่อรับเงินสกุลตางประเทศสําหรับการจายชําระคาวัตถุดิบที่เปนเงินตราตางประเทศมากขึ้น สามารถชวยลดผลกระทบที่
มีตองบการเงินของบริษัทฯ จากความผันผวนของคาเงินบาทไดเปนอยางมาก 

 

  4.ความเสี่ยงดานการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี่ของผลิตภัณฑใหมๆ จากการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโล
ย่ีการผลิตโทรทัศนหรือจอคอมพิวเตอรที่เปลี่ยนแปลงไปจากการใชหลอดภาพมาเปนจอบาง LCD หรือ Plasma TV หรือ 
Monitor (จอคอมพิวเตอร) ซ่ึงดวยเทคโนโลยี่ใหมนี้ แผนพิมพวงจรไฟฟาที่ใชจะเปนแผนพิมพวงจรไฟฟาแบบ Multilayer 
แตเนื่องจากราคาขายสินคาสําหรับเทคโนโลยี่ใหมๆ ที่ไดกลาวมาแลวนั้น มีแนวโนมราคาที่ลดลง เทคโนโลยี่ใหมๆ สามารถ
เลียนแบบกันไดมากขึ้น ตลอดจนปริมาณการผลิตที่มีมากขึ้น ตลาดมีการแขงขันกันสูงขึ้น ทําใหผูผลิตสินคาเหลานี้ตองให
ความสําคัญกับตนทุนการผลิต วิถีทางหนึ่งที่จะชวยลดตนทุนการผลิตคือการปรับปรุงลายวงจรจากแผนพิมพวงจรไฟฟาแบบ 
Multilayer มาเปนแบบ Double-sided Silver Through Hole  หรือ Copper Through Hole ซ่ึงชวยลดตนทุนการผลิตลง
ไดอยางมาก โดยบริษัทผูผลิตสินคาเทคโนโลยี่ใหมๆ หลายราย เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมาใชแผนพิมพวงจรไฟฟาแบบ Double-

sided Silver Through Hole  หรือ Copper Through Hole มากขึ้น 
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การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
ลักษณะผลิตภัณฑ 
 บริษัทดําเนินการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟา 3 ประเภท คือ Single-sided PCB, Double-sided PCB 
ชนิด Silver Paste Through Hole และ Copper Paste Through Hole ซ่ึงแผนพิมพวงจรไฟฟาทั้งสามประเภทมีลักษณะ
แตกตางกัน ดังนี้ 
 Single-sided PCB เปนแผนพิมพวงจรที่มีแผนทองแดงเคลือบเพียงดานเดียว มีข้ันตอนการผลิตที่
ไมซับซอนนํามาใชเปนสวนประกอบของเครื่องใชไฟฟาและอีเลคโทรนิคสทั่วๆ ไป   เชน   พัดลม เครื่องคิดเลข วิทยุ โทรทัศน 
จอคอมพิวเตอร รีโมทคอนโทรล  เปนตน 
 

 Double-sided PCB ชนิด Silver Paste Through Hole เปนแผนพิมพวงจรที่มีวงจรไฟฟาสอง
ดานและมีตัวนํากระแสไฟฟาคือเงิน (Silver paste) นํามาใชกับเครื่องใชไฟฟาและอีเลคโทรนิคสบางประเภท เชน คียบอรด
คอมพิวเตอร DVD และเครื่องมือส่ือสาร (โทรศัพทบานแบบไรสาย) ซ่ึงจําเปนจะตองมีเนื้อที่จํากัดและตองการความเที่ยงตรงสูง  
 

  Double-sided PCB ชนิด Copper Paste Through Hole เปนแผนพิมพวงจรที่มีวงจรไฟฟาสอง
ดานและมีตัวนํากระแสไฟฟาคือทองแดง (Copper paste) นํามาใชกับเครื่องใชไฟฟาและอีเลคโทรนิคสบางประเภท เชน เครื่อง
เสียงติดรถยนต, DVD และเครื่องเสียงบางประเภท  ซ่ึงจะใชทดแทนแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภท Multi-layer ได 
 
  ในป 2549 ที่ผานมา บริษัทดําเนินการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภท Single-sided PCB เปนสวนใหญ 
โดยมีสัดสวนการผลิตประมาณรอยละ 75 ของทั้งหมด สวนการผลิต Double-sided PCB ชนิด Silver Paste Through Hole 
มีสัดสวนการผลิตอยูประมาณรอยละ 25 
 

  การผลิต 
  ปจจุบัน บริษัทมีโรงงานเพื่อการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาเพียง 1 แหง ต้ังที่อยู 152 หมู5  สวน
อุตสาหกรรมบางกะดี  ถนนติวานนท  อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  โดยมีเนื้อที่ทั้งหมด 17 ไร  ปจจุบันบริษัทมี
สายการผลิตอยู 4 สายคือ สายการผลิตแบบกึ่งอัตโนมัติ 1 สาย และสายการผลิตแบบอัตโนมัติอีก 3 สาย  ในป 2549 
บริษัทมีกําลังการผลิต 1,800,000 ตารางเมตร และมีปริมาณการผลิตจริงอยูที่ 1,091,000 ตารางเมตร คิดเปนอัตรารอยละ 
60.6 ของกําลังการผลิตที่มีอยู 
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การตลาดและการจําหนาย 
กลยุทธในการแขงขัน  
  บริษัทใหความสําคัญทางดานคุณภาพของผลิตภัณฑและการบริการเปนหลัก กลาวคือ ผลิตภัณฑของบริษัทมีการ
พัฒนาดานคุณภาพตลอดเวลา นอกจากนี้ ราคาขายยังเปนราคาที่    เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขัน  มีการสงสินคาที่ตรงตอ
เวลาตามความตองการของลูกคาและครบตามจํานวนที่ส่ังซ้ือ    มีการติดตามผลและใหการบริการหลังการขาย   รวมทั้งการมีสวน
รวมในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑของลูกคา      ซ่ึงทําใหบริษัททราบถึงความตองการในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาผลิตภัณฑ
ของลูกคา  ความกาวหนาทางเทคโนโลยี    ซ่ึงจะนําไปสูความสําเร็จทางการตลาดและเปนการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา
ตอไป     
   กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทในปจจุบัน คือกลุมบริษัทผูผลิตชิ้นสวนอุปกรณรถยนต เนื่องจากเปนกลุมลูกคาที่
เนนในดานคุณภาพของแผนพิมพวงจรไฟฟาที่นํามาใชในการผลิต ราคาขายที่ยุติธรรม  อยางไรก็ตาม บริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด
(มหาชน) ไดพยายามพัฒนาคุณภาพใหสูงทัดเทียมกับผูผลิตในตางประเทศ  เพื่อกอใหเกิดความมั่นใจในการสั่งซ้ือจากบริษัทฯ 
และปจจุบันบริษัทผูผลิตชิ้นสวนอุปกรณรถยนตในประเทศ เริ่มมีการจัดซ้ือแผนพิมพวงจรไฟฟาที่ผลิตจากในประเทศไทยมาก
ข้ึน  เพื่อชวยลดตนทุนในการสตอกสินคาและชวยใหระยะเวลาจัดซ้ือเร็วข้ึน รวมทั้งลดปญหาความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ดวย   โดยสวนใหญบริษัทขามชาติเหลานี้คือบริษัทผูผลิตชิ้นสวนอุปกรณของรถยนตขามชาติญ่ีปุนที่ขยายการลงทุนในประเทศ
ไทย 
 

การจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย 
   ผลิตภัณฑของบริษัทเปนชิ้นสวนประกอบพื้นฐานของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาภายในบาน 
เครื่องใชไฟฟาอีเลคโทรนิคส เครื่องปรับอากาศ จอคอมพิวเตอร Switching Power Supply เครื่องมือส่ือสารโทรคมนาคม 
ตาง ๆ ตลอดจนเครื่องเสียงติดรถยนต ระบบนําทางอัจฉริยะ (Driving Navigator system) รวมทั้งแผงหนาปดรถยนต ซ่ึง
บริษัทจะทําการผลิตตามคําส่ังซ้ือของลูกคาตามแบบที่ลูกคาเปนผูกําหนด การจําหนายของบริษัทเปนการจําหนายผลิตภัณฑ
โดยตรงใหกับลูกคา โดยสามารถแบงการจําหนายเปน 2 ประเภทดังนี้ 
1. การจําหนายภายในประเทศ เปนการจําหนายในลักษณะ  Indirect  Export  คือ   บริษัทจะจําหนายแผนพิมพวงจรไฟฟาแก
บริษัทผูผลิตสินคาสําเร็จรูป      ซ่ึงสวนใหญจะเปนบริษัทตางชาติที่เขามาขยายฐานธุรกิจในประเทศไทย  เชน  Minebea 
Thailand Ltd., NEC, Sharp Appliances (Thailand) Ltd., World, TCL Thomson Electric (Thailand) Co.,Ltd., 
JVC, SAMSUNG, SONY เปนตน  ปจจุบันบริษัทจําหนายผลิตภัณฑในลักษณะนี้ ประมาณ 67% ของ  มูลคาการจําหนาย
ทั้งหมด  โดยมีกําหนด การชําระเงินประมาณ  30 - 60 วัน  ข้ึนอยูกับลูกคาแตละราย  นอกจากนี้ ยังมีการจําหนายใหกับผูผลิต
เครื่องใชไฟฟาที่จําหนายภายในประเทศซึ่งเปนผูผลิตรายยอยเปนสวนใหญ  
 
2. การจําหนายในตางประเทศ หรือการจําหนายในลักษณะ Direct Export* ปจจุบันบริษัทฯ มีสงออกผลิตภัณฑ โดยจําหนาย
ใหกับลูกคาในประเทศสหรัฐอเมริกา โปแลนด เยอรมัน   ฝร่ังเศส ญ่ีปุน มาเลเซีย สิงคโปร ซ่ึงไดแก TCL Thomson 
Television – Poland, Bosch – Germany, France, Sony – Malaysia/Singapore,Brazil, Cirtech – South Africa, 
Scientific Atlanta – USA, Precision Solar - USA เปนตน สัดสวนการ จําหนายประเภท Direct export คิดเปนมูลคา 
ประมาณ 33% ของมูลคาการจําหนายทั้งหมด 
*หมายเหตุ Direct Export ในที่นี้หมายถึงการขายแผนพิมพวงจรไฟฟาโดยการสงออกไปยังผูซ้ือในตางประเทศโดยตรง ซ่ึง
แตกตางจากความหมายในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่หมายถึงการขายแผนพิมพวงจรไฟฟา Direct Export ใหกับบริษัทใน
ตางประเทศและบริษัทขามชาติในประเทศไทยที่อยูในเขตการสงออก (Export Zone) เชน นิคมอุตสาหกรรมบางปู  นิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง หรือนิคม อุตสาหกรรมไฮเทค อยุธยา 
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การตลาด (Marketing) 
 

 การผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาในประเทศไทยสวนใหญ เปนการผลิตเพื่อสงออกทั้งทางตรงและทางออม 
(direct & indirect export)  ในขณะที่ตลาดภายในประเทศมีการขยายตัวในอัตราที่ลดลงจากปกอนๆ  ปริมาณความตองการ
แผนพิมพวงจรไฟฟาคงที่ ทําใหบริษัทฯ จําเปนที่จะตองแสวงหาตลาด/อุตสาหกรรมใหมๆ ที่ใชแผนพิมพวงจรไฟฟา ดังนั้น 
บริษัทฯ มองเห็นวาการมุงเนนไปยังอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนอุปกรณรถยนตที่ยังคงมีการนําเขาแผนพิมพวงจรไฟฟาจาก
ตางประเทศ จะทําใหตลาดของแผนพิมพวงจรไฟฟาของบริษัทฯ กวางมากขึ้น การตลาดจึงเปนปจจัยที่สําคัญของผูผลิต ซ่ึง
นอกจากการหาตลาดในการจําหนายผลิตภัณฑแลว ผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟายังตองมีความรูในสวนของสินคาสําเร็จรูป
ประเภทตาง ๆ เพื่อที่จะสนองตอบความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความตองการของลูกคา
ในแตละอุตสาหกรรมมีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิง 
 การเสาะหาตลาดใหมๆ ในตางประเทศ (ประเทศในแถบยุโรป และสหรัฐอเมริก) ก็เปนส่ิงสําคัญ เนื่องจากราคาแผนพิมพ
วงจรไฟฟาของผูผลิตในแถบเอเชียมีราคาถูกกวามาก เพราะตนทุนการผลิตที่ต่ํากวาผูผลิตในแถบยุโรปและอเมริกา แตความ
ตองการแผนพิมพวงจรไฟฟาของบริษัทในตางประเทศนี้ เนนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง และมีขอกําหนดเงื่อนไขมากมาย ทําให
การเจาะตลาดลูกคาในประเทศเหลานี้ จําเปนตองมีตัวแทนจําหนาย เพื่อชวยเหลือในดานการสรางสัมพันธที่ดีกับลูกคาและแกไข
ปญหาที่เรงดวนในกรณีที่มีปญหาดานคุณภาพ 
 

สภาพการแขงขัน 
 

 ปจจุบัน สภาพการแขงขันในตลาดแผนพิมพวงจรไฟฟายังคงมีความรุนแรงตอเนื่องจากปที่ผานมา  ผูผลิตแผนพิมพ
ตางๆ ทั้งในและตางประเทศ ใชกลยุทธการตัดราคาเพื่อใหไดรับคําส่ังซ้ือจากลูกคามากขึ้น เนื่องจาก 
 1. ราคาของเครื่องใชไฟฟา, อุปกรณสํานักงาน, อุปกรณโทรคมนาคม และคอมพิวเตอร มีแนวโนมลดต่ําลงทุกป 
เชน เตาไมโครเวฟ เครื่องโทรสาร เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร โทรทัศน เครื่องเลนดีวีดี โทรศัพทไรสาย เปนตน ซ่ึงปจจุบัน
กลายเปนอุปกรณ เครื่องใชภายในบานที่   จําเปน ทําใหผูผลิตสินคาเหลานี้ จําเปนตองหาวิธีการเพื่อชวยลดตนทุนการผลิตของ
ตนเองและแผนพิมพวงจรไฟฟาซ่ึงเปนชิ้นสวนประกอบพื้นฐานก็จําเปนตองมีราคาลดลงดวยเชนกัน โดยพยายามมองหา      
ผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาที่เสนอขายที่ถูกที่สุด คุณภาพดี โดยกําหนดราคาที่ตองการซื้อ ขณะเดียวกันก็จะเสนอเงื่อนไข
กําหนดการสั่งซ้ือในปริมาณที่สูงมากให เพื่อเปนส่ิงดึงดูดใจที่จะทําใหผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาลดราคา 
 

 2. ดังที่ไดกลาวมาแลววา โรงงานผลิตเครื่องใชไฟฟาภายในบาน (Home Appliance) รายใหญจากประเทศญี่ปุน
และเกาหลี มีกําลังการผลิตในประเทศไทยมาก ปริมาณความตองการแผนพิมพวงจรไฟฟาก็มีมาก ดังนั้น เพื่อใหเขาถึงลูกคา
เหลานี้ ผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาหลายๆ ราย จึงพยายามตัดราคากันโดยมุงหวังที่จะไดคําส่ังซ้ือในปริมาณมากๆ โดยเฉพาะอยาง
ย่ิงในชวงไตรมาสที่ 3-4 ของทุกป บริษัทผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเลคโทรนิคสจะเปลี่ยนแปลงรุน หรือนําเสนอผลิตภัณฑใหมๆ 
ออกสูตลาดในไตรมาสที่ 1-2 ของปถัดไป ทําใหในชวงไตรมาสนี้ มีการแขงขันกันอยางรุนแรงเพื่อใหไดรับคําส่ังซ้ือสําหรับ
ผลิตภัณฑรุนใหมนั้นๆ และเปนการรับประกันวาภายในปนั้นๆ บริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาที่ไดรับ จะไดรับคําส่ังซ้ือ
สําหรับการผลิตผลิตภัณฑรุนนั้นทั้งป 
 

 3. ผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงเปนผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาจากประเทศ
ญ่ีปุน ไตหวันที่ยายฐานการผลิตไปยังประเทศจีน บริษัทเหลานี้มีกําลังการผลิตเปนจํานวนมาก และผูผลิตเครื่องใชไฟฟารายใหญ
ของเอเชียซ่ึงเปนลูกคาโดยสวนใหญมีฐานการผลิตอยูในประเทศไทย    ดังนั้น จึงพยายามเขามาหาตลาดในประเทศไทยโดยตั้ง
ราคาขายต่ํา เพื่อหวังที่จะไดรับคําส่ังซ้ือกลับไปปอนใหกับโรงงานในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ สิทธิ
ประโยชนในดานการนําเขาโดยไมตองเสียภาษีอากรนําเขาจากตางประเทศ ก็เปนการเอื้อประโยชนใหกับผูผลิตแผนพิมพ
วงจรไฟฟาในตางประเทศมากยิ่งขึ้น 
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 จะเห็นไดวาปจจัยดานราคาจะเปนปจจัยสําคัญหลักในการตัดสินใจสั่งซ้ือของบริษัทผูผลิตเครื่องใชไฟฟาภายในบาน 
ในขณะที่ปจจัยสําคัญของการแขงขันในตลาด Printed Circuit Board สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนอุปกรณรถยนตที่
สําคัญคือ คุณภาพของแผนพิมพวงจรไฟฟา ผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาจะไดรับคําส่ังซ้ือจากลูกคา ก็ตอเมื่อลูกคามีความเชื่อถือ
ในคุณภาพของแผนพิมพวงจรไฟฟา เนื่องจากชิ้นสวนประกอบที่จะประกอบลงบนแผนพิมพวงจรไฟฟา เชน ชิ้นสวนอิเลคโทร
นิคสขนาดเล็ก IC. มีราคาสูง และถาเกิดความผิดพลาดในการผลิตชิ้นสวนอุปกรณใดๆ ก็ตาม นั่นหมายถึงการสูญเสียทั้งในดาน
ทรัพยสิน หรือชีวิตของผูใชอุปกรณนั้นๆ ดังนั้น คุณภาพจึงเปนปจจัยสําคัญ ในขณะที่ราคาจะเปนปจจัยรองในการตัดสินใจ  
 

 สําหรับสภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมแผนพิมพวงจรไฟฟาในตลาดตางประเทศ จะยังคงมีการแขงขันสูง  ราคา
และคุณภาพของแผนพิมพฯ ยังคงเปนปจจัยหลักในการแขงขัน  ผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาของไทยจะตองพยายามพัฒนา
คุณภาพของผลิตภัณฑของตนเอง ในขณะเดียวกันก็จําเปนจะตองควบคุมตนทุนคาใชจายการผลิต เพื่อทําใหเกิด Competitive 

advantage ซ่ึงผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาในประเทศไทยอาจจะเสียเปรียบในดาน Production Technology แตขณะเดียวกัน
ผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เขามาทําตลาดในประเทศไทยมากขึ้น โดยอาศัยนโยบายราคาที่
ต่ําเปนการทําตลาด ซ่ึงในระยะแรก ถาผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาในประเทศจีนมีการพัฒนาเทคโนโลยี่ในการผลิตสูงขึ้น 
ตลอดจนมีทักษะในการผลิตมากขึ้น ก็จะทําใหผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาในประเทศไทยอาจจะสูญเสียความสามารถในการ
แขงขันในตลาดโลกได 
 
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 สารเคมีและน้ําที่เปนของเสียผานจากกระบวนการผลิต  ไดรับการบําบัดกอนที่จะมีการปลอยน้ํานั้นออกจาก
โรงงาน โดยภายในสวนอุตสาหกรรมบางกะดีไดกําหนดใหบริษัทที่ตั้งอยูภายในสวนอุตสาหกรรมจะตองมีระบบบําบัดน้ําภายใน
บริษัทเองเสียกอน แลวจึงปลอยน้ําผานเขาไปยังระบบบําบัดน้ํารวมของสวนอุตสาหกรรมเพื่อทําการบําบัดอีก เปนครั้งที่สอง 
กอนที่จะปลอยน้ํานั้นไปสูสาธารณะ 
 

 น้ําที่มีสารเคมีบางชนิดเจือปนนั้น  วิธีการบําบัดจะทําใหเกิดตะกอนตกคางในระบบบําบัดน้ําเสียของบริษัทฯ  ซ่ึง
ในปจจุบัน จะมีบริษัทจากประเทศจีนเขามารับตะกอนที่ตกคางนั้นสงไปประเทศจีน เพื่อในไปแยกสารตางๆ ที่อยูในกากตะกอน
นั้น เพื่อในไปใชประโยชนอื่นๆ ตอไป ซ่ึงทําใหบริษัทฯ ประหยัดคาใชจายในการบําบัดกากตะกอนนี้ได ในแตละป บริษัทฯ มี
คาใชจายเพื่อการบําบัดน้ําเสียในแตละป ตั้งแตป 2547-2549 เปนดังนี้ 
 ป 2547  คาใชจายทั้งส้ินเปนจํานวน  5.242 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.6 ของยอดขาย 
 ป 2548  คาใชจายทั้งส้ินเปนจํานวน  5.450 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.6 ของยอดขาย 
 ป 2549  คาใชจายทั้งส้ินเปนจํานวน  5.132 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.5 ของยอดขาย 
 ในสวนของกระปองหมึกหรือเศษผาปนเปอนสารเคมี บริษัทฯ จะนําสงใหบริษัท เบตเตอรเวิลด กรีน จํากัด 
(มหาชน) เปนผูรับไปบําบัดโดยการฝงกลบ 
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โครงสรางเงินทุน 
 

หลักทรัพยของบริษัทฯทุนจดทะเบียน  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2542  จํานวน 300 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ
จํานวน  30,000,000 ลานหุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ทุนที่เรียกชําระแลว   จํานวน 160 ลานบาท  แบงเปน
หุนสามัญจํานวน 16,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

 

 ผูถือหุน 
 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในสวนที่เกี่ยวกับกลุมผูถือหุน ตั้งแตรอยละ 5 ข้ึนไป ของจํานวนหุนที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันส้ินสุดของแตละป สําหรับระยะเวลา 5 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2545-2549) คิดเปนอัตรารอยละของ
ทุนจดทะเบียน ณ ส้ินป ไดแก 
 

 2545 2546 2547 2548 2549 
1.  กลุมนายวิพรรธ  เริงพิทยา 27.41 27.41 28.88 28.88 28.98
2.  บริษัท ชินพูน จํากัด 23.45 23.45 23.45 23.45 23.45
3.  กลุมนายวิเชียร จิระกรานนท 8.48 5.68 9.93 10.62 10.90
4  อื่น ๆ 29.96 36.18 35.65 35.02 36.55
5  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 10.68 7.28 2.09 2.03 0.12
                      รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ทุนเรียกชําระแลว (ลานบาท) 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00

 
 รายชื่อของผูถือหุน 10 รายแรกของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในปที่ผานมา ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2549 คิดเปนอัตรารอยละของทุนจดทะเบียน มีดังนี้ 
    

 (หนวย : รอยละ)
1.  บริษัท ชินพูน จํากัด** 23.45
2.  นายวิพรรธ  เริงพิทยา 17.99
3.  นางพิไลจิตร  เริงพิทยา 9.52
4.   นายวิเชียร จิระกรานนท 8.89
5.  Mr. Kenneth Rudy Kamon 3.46 
6. Nortrust Nominees Ltd. 3.13
7.  นางนันทา รุงนพคุณศรี 2.89 
8.  บริษัท เงินทุนหลักทรัพย เอส ซี เอฟ จํากัด (มหาชน) 2.67 
9.  นายวชิระ ทยานาราพร 2.08 
10 นายวิน จิระกรานนท 2.01 
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 การจัดการ 
 

โครงสรางการจัดการ

ผังองคกร 
บริษัท ดราโก พีซีบี มหาชน จํากัด 

ฝายบริหารทั่วไป

บุคคล และ
ธุรการทั่วไป

บัญชี
และ การเงิน

ขอมูล
เพื่อการจัดการ

บัญชี การเงิน จัดซื้อ Import/Export

ฝายโรงงาน

การผลิต ควบคุม
คุณภาพ

วางแผนควบ
คุมการผลิต วิศวกรรม ซอมบํารุง

ฝายตรวจสอบ
ภายใน

ฝายการตลาด

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานบริหาร

คณะกรรมการบริษัท
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โครงสรางกรรมการบริษัทฯ 
บริษัทฯ กําหนดใหมีคณะกรรมการบริษัท 2 ชุด คือ 
- คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 ทาน 
- คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ซ่ึงทั้ง 3 ทานนี้เปนกรรมการ

บุคคลภายนอกของคณะกรรมการบริษัทฯ ดวยเชนเดียวกัน 
 

หนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 
ตามขอบังคับของบริษัทฯ  กําหนดใหมีการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอย       ไตรมาสละ 1 คร้ัง  ซ่ึงวัน

และเวลาของการประชุมจะแจงใหคณะกรรมการทราบลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน  อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ  
มีดังนี้ 
• กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหฝายจัดการ  รวมทั้งการวางแผนการดําเนินงานในอนาคต  

ตลอดจนการอนุมัติรายจายเพื่อการลงทุน (capital investment) ที่มีมูลคาเกินกวา 2 ลานบาท ทั้งนี้ไมรวมถึงรายการที่มี
ความขัดยังหรือมีสวนไดเสีย รวมทั้งรายการที่ตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุน ตามขอกําหนดของกลต.และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• กําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมายแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการให
เปนไปตามแผนธุรกิจที่วางไว 

• พิจารณาและกํากับดูแลผลประกอบการและการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปในแนวทางที่คณะกรรมการกําหนด
นโยบายไว  และถาไมเปนไปตามที่ประมาณการไวก็จะมีการศึกษาหา   เหตุผลและแนวทางเพื่อแกไขตอไป 

• พิจารณาแตงตั้งหรืออนุมัติการลาออกของกรรมการ, กรรมการผูจัดการของบริษัทฯ 
• พิจารณากําหนดอัตราการจายเงินปนผล การแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งกําหนดวันและเวลาในการจัดประชุม

สามัญผูถือหุน หรือถามีความจําเปนที่จะตองขอมติจากที่ประชุมผูถือหุนโดยดวน ก็จะกําหนดวันและเวลาในการจัดประชุม
วิสามัญผูถือหุนดวย 

• พิจารณาแตงตั้งกรรมการชุดยอยเพื่อชวยดูแลระบบบริหารและการควบคุมภายในใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด เชน 
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เปนตน 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจําป ซ่ึงงบการเงินของบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจในการประมาณการอยางระมัดระวังในการจัดทํา รวมทั้งมีการ
เปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 คณะกรรมการไดใหความสําคัญของระบบการควบคุมภายในเพื่อใหมั่นใจวา การบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง
ครบถวนและเพียงพอที่จะปองกันไมใหเกิดการทุจริต หรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ ซ่ึงคณะกรรมการไดมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประกอบดวยกรรมการที่ไมไดดํารงตําแหนงผูบริหารของบริษัทฯ เปนผูดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะมีการปรับปรุง
และพัฒนาไปอยางตอเนื่องเพื่อสรางความมั่นใจใหกับงบการเงินของบริษัทฯ 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการไดกําหนดขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายจัดการและพนักงาน 
เพื่อใหยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบของบริษัทฯ ดวยความซื่อสัตย สุจริตและเที่ยงตรง ทั้งการ
ปฏิบัติตอบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม สาธารณชน และสังคม โดยมีการกลาวยํ้าเปนระยะในการประชุมทุกครั้งไมวาจะ
เปนการประชุมพนักงานประจําเดือน การประชุมผูบริหารประจําเดือน และการประชุมคณะกรรมการ ซ่ึงทุกฝายไดถือปฏิบัติ
อยางสม่ําเสมอ และบริษัทฯ มีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไวเปนประจํา รวมทั้งยังมีการกําหนดบทลงโทษทาง
วินัยไวดวย 
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 จํานวนของคณะกรรมการที่มาจากผูถือหุนรายใหญ 
 เนื่องจากบริษัทฯ มีกลุมผูถือหุนรายใหญ 2 กลุม คือกลุมบริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จํากัด และกลุมของดร. วิพรรธ เริง
พิทยา แตละกลุมมีกรรมการที่มาจากกลุมของตนเอง ดังนี้ 

- กลุมบริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จํากัด มีกรรมการ 3 ทาน คือ 
- นายเฟรด ชวง 
- นายวินแลนด ฮวง 
- นายหลิน พี จี  

- กลุมของดร. วิพรรธ เริงพิทยา มีกรรมการ 2 ทาน คือ 
- ดร. วิพรรธ เริงพิทยา 
- นางพิไลจิตร เริงพิทยา 

 

หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 4/2545 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2545 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึ่งประกอบดวย 
 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดแก ดร. อดุล อมตวิวัฒน 
 

- กรรมการตรวจสอบ ไดแก นายมานพ นาคทัต และนาย ออง ทุน 
 

- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแก นางลักษณา สําราญทิวาวัลย 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ําเสมอ โดยในป 2549 มีการประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ 
ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้ 
 

o ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทใหตรงตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอ และเชื่อถือได 
 

o ดูแลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

o พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
 

o ดูแลมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
 

o ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมาย 
 

o จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ 
 

o ดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
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ผูบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

 คณะกรรมการของบริษัท จะมีการประชุมกันอยางนอยไตรมาสละ 1 คร้ังเพื่อประเมินผลการดําเนินงาน ของบริษัทในทุกๆ 
ไตรมาส และมีการกําหนดนโยบายสําคัญๆเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของ บริษัทตอไป 
 

 คณะกรรมการบริษัท 
 

 คณะกรรมการของ  บริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ทั้งส้ิน 9 ทาน ดังนี้ 
1. นายวิพรรธ เริงพิทยา ประธานกรรมการ 
2.      นายวินแลนด ฮวง กรรมการ 
3. นายเฟรด ชวง  กรรมการ 
4. นายอดุล อมตวิวัฒน * กรรมการ  
5. นายมานพ นาคทัต * กรรมการ 
6.  นาย ออง ทุน *  กรรมการ 
7. นางพิไลจิตร เริงพิทยา กรรมการ 
8.  นายกนก สุริยสัตย กรรมการ 
9. นายหลิน พี จี  กรรมการ  
 

 โดยมี นางลักษณา  สําราญทิวาวัลย ดํารงตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

* กรรมการผูทรงคุณวุฒิและเปนบุคคลภายนอก กรรมการทั้ง 3 ทาน มิไดเปนลูกจางหรือพนักงานที่ไดรับเงินเดือนจากบริษัท
หรือบริษัทในเครือ มีอิสระจากกลุมผูถือรายใหญถือหุนในบริษัทไมเกิน 0.5% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และ
สามารถดูแลผลประโยชนของกลุมผูถือหุนรายยอยได 
 

 จากโครงสรางของคณะกรรมการของบริษัทฯ จํานวน 9 ทาน ประกอบดวย 
- กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร  6 ทาน 
- กรรมการที่เปนอิสระ      3 ทาน 
 

- กรรมการอิสระ มีกรรมการ 3 ทาน คือ 
- ดร. อดุล อมตวิวัฒน 
- นายมานพ นาคทัต 
- นาย อองทุน 

 
  



รายงานประจําป 2549 

 

QCDS2+E2 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ 
1. ดร.วิพรรธ เริงพิทยา  อายุ 68 ป (เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันของบริษัทฯ) 
ตําแหนง •  ประธานกรรมการ 
การศึกษา • ปริญญาเอกดานวิศวกรรม  

    Imperial College of Science and Technology  
    London University, UK. 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • 17.99% 
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน • ประธานกรรมการ บริษัท วิปเทล จํากัด 

• ประธานกรรมการ บริษัท เค วี อิเลคโทรนิคส แอสเซมบลีส จํากัด 
• อธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียน 

คุณสมบัติตองหาม 1.ประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซ่ึงไดกระทําโดย
ทุจริต – ไมมี –  
2. ประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทใน
รอบปที่ผานมา – ไมมี –  

  

2. ดร.อดุล อมตวิวัฒน  อายุ 68ป  
ตําแหนง • กรรมการ/กรรมการอิสระ  

• ประธานกรรมการตรวจสอบ 
การศึกษา • ปริญญาเอกดานวิศวกรรม  

    London University, UK. 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • 20,000 หุน 
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน • กรรมการ บริษัท สุรพล ซีฟูด จํากัด (มหาชน) 
คุณสมบัติตองหาม 1.ประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซ่ึงไดกระทําโดย

ทุจริต – ไมมี –  
2. ประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทใน
รอบปที่ผานมา – ไมมี –  

  

3. นายเฟรด ชวง  อายุ 56 ป (เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันของบริษัทฯ) 
ตําแหนง •  กรรมการ 
การศึกษา • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมนิวเคลียร  

    National Tsing-Hua University, Taiwan R.O.C. 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • 1.84% 
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน • ประธาน Hiller Aircraft ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• กรรมการ บริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จํากัด 
คุณสมบัติตองหาม 1.ประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซ่ึงไดกระทําโดย

ทุจริต – ไมมี –  
2. ประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทใน
รอบปที่ผานมา – ไมมี –  
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4. นายวินแลนด ฮวง  อายุ 62 ป (เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันของบริษัทฯ) 
ตําแหนง •  กรรมการ 
การศึกษา • ปริญญาตรีสาขาวรรณกรรมตางประเทศ  

    Chen Kong University, Taiwan R.O.C. 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • ไมมี 
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน • ประธานบริหาร บริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จํากัด 

• ประธานกรรมการ บริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จํากัด 
คุณสมบัติตองหาม 1.ประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซ่ึงไดกระทําโดย

ทุจริต – ไมมี –  
2. ประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทใน
รอบปที่ผานมา – ไมมี –  

  

5. นางพิไลจิตร  เริงพิทยา  อายุ 57 ป (เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันของบริษัทฯ) 
ตําแหนง •  กรรมการ 
การศึกษา • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  

    University of Wisconsin, USA. 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • 9.52% 
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน • กรรมการบริหาร บริษัท อิตัลไทย โฮลดิ้ง จํากัด 
คุณสมบัติตองหาม 1.ประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซ่ึงไดกระทําโดย

ทุจริต – ไมมี –  
2. ประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทใน
รอบปที่ผานมา – ไมมี –  

  

6. นาย หลิน พี จี  อายุ 60 ป (เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันของบริษัทฯ) 
ตําแหนง •  กรรมการ 
การศึกษา • มัธยมศึกษา 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • ไมมี 
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน • กรรมการ บริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จํากัด 
คุณสมบัติตองหาม 1.ประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซ่ึงไดกระทําโดย

ทุจริต – ไมมี –  
2. ประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทใน
รอบปที่ผานมา – ไมมี –  
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7. นายมานพ นาคทัต  อายุ 57 ป  
ตําแหนง •  กรรมการ/กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 
การศึกษา • ปริญญาโท สาขานิติศาสตร  

    Tulane University, USA. 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • ไมมี 
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน • กรรมการผูจัดการ บริษัท เสรี มานพ ที่ปรึกษากฎหมาย จํากัด 
คุณสมบัติตองหาม 1.ประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซ่ึงไดกระทําโดย

ทุจริต – ไมมี –  
2. ประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทใน
รอบปที่ผานมา – ไมมี –  

  

8. นาย ออง ทุน  อายุ 47 ป  
ตําแหนง •  กรรมการ/กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 
การศึกษา • ปริญญาตรี สาขา Matellurgical Engineering  

    Imperial College  
    University of London, UK 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • ไมมี 
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน • กรรมการผูจัดการ บริษัท ไทยสแตรทีจิค แคปปตอล จํากัด 
คุณสมบัติตองหาม 1.ประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซ่ึงไดกระทําโดย

ทุจริต – ไมมี –  
2. ประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทใน
รอบปที่ผานมา – ไมมี –  

  

9. นายกนก สุริยสัตย อายุ 41 ป 
ตําแหนง •  กรรมการ 
การศึกษา • ปริญญาตรี สาขา Painting, Printmaking & Photography 

Museum of Fine Art  USA. 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • ไมมี 
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน • ผูชวยรองประธานบริหาร บริษัท โตชิบา โทยแลนด จํากัด 

• กรรมการ บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จํากัด 
คุณสมบัติตองหาม 1.ประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซ่ึงไดกระทําโดย

ทุจริต – ไมมี –  
2. ประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทใน
รอบปที่ผานมา – ไมมี –  
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เจาหนาที่ฝายบริหาร 
 เจาหนาที่ฝายบริหารของบริษัท ณ วันที่  31  ธันวาคม 2549 มีดังนี้ 
1. นายเฉิน จุง คุน อายุ 45 ป 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร • คูสมรสของนางหวง เหมย หยุน 
ตําแหนง • ผูจัดการทั่วไป 
การศึกษา • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  

National Central University, Taiwan 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • ไมมี 
  

2.นางลักษณา สําราญทิวาวัลย  อายุ 46 ป 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร • ไมมี 
ตําแหนง • ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
การศึกษา • ปริญญาโท สาขาบัญชี  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • ไมมี 
  

3. นายเผด็จ รักษาวงษ  อายุ 46 ป 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร • ไมมี 
ตําแหนง • ผูจัดการอาวุโสฝายผลิต 
การศึกษา • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • ไมมี 
  

4. นายนิกร ชัยมงคล อายุ 59 ป 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร • ไมมี 
ตําแหนง • ผูจัดการอาวุโสฝายซอมบํารุง 
การศึกษา • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  

Chicago Technical College, USA. 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • ไมมี 
  

5. นายประชา วิสุทธิวัฒน อายุ 43 ป 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร • ไมมี 
ตําแหนง • ผูจัดการอาวุโสฝายวิศวกรรม 
การศึกษา • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่พระจอมเกลา วิทยาเขตลาดกระบัง 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • ไมมี 
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6. นายชาติชาย สรอยระยา อายุ 45 ป 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร • ไมมี 
ตําแหนง • ผูจัดการอาวุโสฝายทรัพยากรมนุษย 
การศึกษา • ปริญญาโท สาขาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • ไมมี 
  

7.  นายมณูญ วรธงไชย อายุ 42 ป 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร • ไมมี 
ตําแหนง • ผูจัดการฝายควบคุมคุณภาพ 
การศึกษา • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟาอิเลคโทรนิคส  

มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • ไมมี 
  

8. นายบุญชู แสงหยกกุล อายุ 39 ป 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร • ไมมี 
ตําแหนง • ผูจัดการฝายขอมูลเพื่อการจัดการ 
การศึกษา ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร 

สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • ไมมี 
  

9. นางจิตติมา เนยทอง อายุ 39 ป 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร • ไมมี 
ตําแหนง • ผูจัดการฝายขายและการตลาด 
การศึกษา • ปริญญาโท สาขาการตลาด  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • ไมมี 
  

10. นาง ฮวง เหมย หยุน อายุ 38 ป 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร • คูสมรสของนายเฉิน จุง คุน 
ตําแหนง • ผูจัดการฝายจัดซ้ือ 
การศึกษา • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร  

Tamsui Exford College, Taiwan 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • ไมมี 
  

11. นายอนุชิต พิชญธาดา อายุ 38 ป 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร • ไมมี 
ตําแหนง • ผูจัดการฝายวิศวกรรม 
การศึกษา • ปริญญาโท สาขา วิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยี่พระจอมเกลาวิทยาเขต     

พระนครเหนือ 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • ไมมี 
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 คุณสมบัติผูบริหาร 
 คณะกรรมการและเจาหนาที่ฝายบริหารของบริษัท เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535     และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย    เรื่องหลักเกณฑ  
เงื่อนไข    และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหมและการอนุญาต  ฉบับลงวันที่  18 พฤษภาคม  2535 
 

 ประวัติการทําผิดตามกฎหมาย 
 คณะกรรมการและเจาหนาที่ฝายบริหารของบริษัท   ไมมีผูใดมีประวัติเคยถูกไลออกปลดออก ใหออก หรือถูก
พิพากษาถึงที่สุดใหเปนบุคคลลมละลาย  หรือตองโทษเนื่องจากกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยโดยทุจริต หรือกระทําผิดตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  หรือมีขอพิพาท  หรือการถูกฟองรองที่อยูระหวางการตัดสิน 
 

 หนี้สินผูกพันกับบริษัทและบริษัทในเครือ 
 คณะกรรมการและเจาหนาที่ฝายบริหารของบริษัท มิไดเปนหนี้ตอบริษัทและบริษัทในเครือ 
 

คาตอบแทนผูบริหาร  
-  คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
♦ คาตอบแทนของคณะกรรมการ  

บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยกําหนดคาตอบแทน
ประจําเดือน ซ่ึงไดขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว สวนกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่และความ
รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น จะไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น 
คาตอบแทนรวมของคณะกรรมการในป 2549 ไดแก คาตอบแทนประจําเดือนของคณะกรรมการบริษัทฯ 
จํานวนทั้งส้ิน 9 ทาน  คิดเปนจํานวนเงิน 1,540,000 บาทตอป โดยกรรมการแตละทานจะไดรับเพียง
คาตอบแทนประจําเดือนแตเพียงอยางเดียว โดยแยกรายละเอียดไดดังนี้ 

 กรรมการตรวจสอบ จะไดรับคาตอบแทนประจําเดือน ในอัตราเดือนละ 20,000 บาท ซ่ึงไดแก 
- ดร. อดุล อมตวิวัฒน 
- นาย ออง ทุน 
- นายมานพ นาคทัต 

 กรรมการ จะไดรับคาตอบแทนประจําเดือน ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท ไดแก 
- ดร. วิพรรธ เริงพิทยา 
- นายวินแลนด ฮวง 
- นางพิไลจิตร เริงพิทยา 
- นายเฟรด ชวง 
- นายหลิน พี จี 
- นายกนก สุริยสัตย 

 

♦ คาตอบแทนของผูบริหาร 
คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูกําหนด ซ่ึงจะขึ้นอยูกับ
ผลประกอบการของบริษัทฯ และผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละทาน เนื่องจากบริษัทฯ มิไดมีการ
จัดตั้งอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน แตมีกระบวนการพิจารณาคาตอบแทนเบี้องตน โดยไดรับขอมูลจาก
การทําการสํารวจคาตอบแทนของบริษัทตางๆ ในบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดีที่มีขนาดของบริษัทฯ 
ใกลเคียงกัน และจากบริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคสอื่นๆ  อีกดวย 
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♦ คาตอบแทนรวมของผูบริหาร ซ่ึงไดแก กรรมการผูจัดการ ผูจัดการทั่วไป ผูจัดการโรงงาน ผูอํานวยการฝาย
การตลาดและผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ไดรับคาตอบแทนรวมทั้งส้ิน สําหรับรอบระยะเวลา 1 ปที่
ผานมา ประกอบดวยเงินเดือน โบนัสประจําป คาเชาบาน โบนัสจากผลการดําเนินงาน คาพาหนะ และอื่นๆ 
รวมเปนเงินทั้งส้ิน 10,213,344 บาท 
 

- คาตอบแทนอื่น 
 บริษัทฯ ไดจัดใหมีเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซ่ึงไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลกับกระทรวงการคลังตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 สําหรับพนักงานของบริษัทฯ สามารถสมัครเปนสมาชิกของ
กองทุนไดโดยการสมัครใจ สมาชิกและบริษัทฯ จะจายเงินสะสมเปนรายเดือนเขาเงินกองทุนในอัตรารอยละ 5 
ของเงินเดือนสมาชิก ในป 2549 บริษัทฯ ไดจายเงินสะสมใหกับผูบริหารเปนเงินรวมทั้งส้ิน 466,774.80 บาท  
 

บุคลากร 
บริษัทมีพนักงานจํานวนทั้งส้ิน 610 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549) บริษัททํางาน สัปดาหละ 5.5 วัน  มีการผลิต 2 กะ คือกะเชา 
และกะบาย  
  จํานวนพนักงานของบริษัทฯ ซ่ึงแบงตามสายงานที่สําคัญๆ สามารถแบงออกเปน 
 1. ฝายผลิต มีพนักงานจํานวนทั้งส้ิน 348 คน 
 2.ฝายควบคุมคุณภาพ มีพนักงานจํานวนทั้งส้ิน 62 คน 
 3.ฝายวิศวกรรมการผลิต มีพนักงานจํานวนทั้งส้ิน 54 คน 
 4.ฝายซอมบํารุง มีพนักงานจํานวนทั้งส้ิน 34 คน 
 5. ฝายวางแผนและควบคุมการผลิต มีพนักงานจํานวนทั้งส้ิน 34 คน 
 6.ฝายสํานักงาน มีพนักงานจํานวนทั้งส้ิน 78 คน 
 คาตอบแทนของพนักงานสําหรับรอบระยะเวลา 1 ปที่ผานมาเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 120.12 ลานบาท ประกอบดวย       
เงินเดือน โบนัสประจําป คาอาหาร และอื่นๆ 
 เนื่องจากในกระบวนการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟา จําเปนจะตองอาศัยพนักงานการผลิตที่มี      คุณภาพ เพื่อผลิตสินคาที่
มีคุณภาพสงใหกับลูกคา ดังนั้น บริษัทฯ จึงเล็งเห็นความสําคัญของการฝกอบรมและพัฒนาพนักงานของบริษัท โดยมีการจัดทํา
แผนการฝกอบรมประจําป ซ่ึงรวบรวมจากความตองการของฝายตางๆ ในบริษัท เชน ฝายผลิต ฝายควบคุมคุณภาพ ฝายวิศวกรรม
การผลิต ฝายจัดซ้ือ เปนตน ไมวาจะเปนความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี่การผลิตใหมๆ การนําหลักสถิติมาใชในการผลิต การเพิ่มประ
สิทธิภายในการทํางานในดานตางๆ ฯลฯ โดยเฉพาะอยางย่ิงมีการฝกอบรมซ้ําใหกับพนักงานฝายตรวจสอบคุณภาพทุกๆ 6 เดือน 
เพื่อกระตุนเตือนวิธีการตรวจสอบแผนพิมพวงจรไฟฟา และขอกําหนดใหมๆ ที่  ลูกคาของบริษัทฯ ใหความสําคัญ  นอกจากนี้ ยัง
มีการฝกอบรมพนักงานในระดับหัวหนางาน, ระดับ           ผูจัดการใหมีการพัฒนาทักษะในการบริหารงานพนักงานใตบังคับ
บัญชาของแตละฝาย เพื่อสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคของบริษัทฯ ตลอดจนชวยลดความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
ส่ือสารที่ไมชัดเจนดวย  
 ในป 2549 บริษัทฯ ไดจัดใหการฝกอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เปนจํานวนทั้งส้ิน 32 หลักสูตร และมี
คาใชจายในการฝกอบรมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 258,554 บาท 
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การกํากับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดตระหนักถึงบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากผูถือหุน และได
ปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดจัดทําขึ้น 
นอกจากนี้ ยังตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของกิจการ และยังเปน
การเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน ผูลงทุนและทุกฝายที่เกี่ยวของ คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงมีการกําหนดนโยบายกํากับดูแล
กิจการไวดังนี้ 
 
 ความมุงหมายของบริษัทฯ 
เปนบริษัทที่มั่นคงในการดําเนินธุรกิจผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาที่ประสานผลประโยชนสวนรวม และมีสวนรวมในการพัฒนา
สังคมไทยใหดีข้ึน 
 

 วัฒนธรรมองคกร 
- มุงมั่นสูความเปนเลิศในธุรกิจแผนพิมพวงจรไฟฟา 
- เชื่อมั่นในการสรางมูลคาใหกับผูถือหุน, พนักงาน, คูคา และสังคม 
- มีการพัฒนาอยางตอเนื่องและไมหยุดนิ่งอยูกับที่ 
- ตั้งใจทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
- มีระเบียบวินัยในทุกพื้นที่ 
- พรอมที่จะเปลี่ยนแปลง 
 

 จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 
1. มุงสรางมูลคาเพิ่มใหแกกิจการในระยะยาว มีการบริหารงานดวยความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผู
ถือหุน นอกจากนี้ ยังจะดูแลไมใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน 
2. มีการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ อยางถูกตอง ตรงตอเวลาและชัดเจน  
3. มีการดําเนินงานและการบริหารงานอยางโปรงใส สามารถตรวจสอบได และเที่ยงธรรมตอผูถือหุนและสาธารณชน 
4. มีการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความเสี่ยงอยูเสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 
5. สงเสริมใหมีการปฏิบัติงานใหเกิดผลดีแกบุคคลทุกฝาย โดยผลักดันใหทุกหนวยงานพัฒนาตนเอง เพื่อนําบริษัทฯ ไปสูความ
เปนเลิศ 
6. ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนประสานผลประโยชนสวนรวมใหกับทุกฝาย ตลอดจนความ
รับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมและสังคม 
 

 ในการประชุมของคณะกรรมการของบริษัทฯ จะเปนการประชุมเพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานของบริษัทในปจจุบัน 
และการวางแผนการดําเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต การบริหารความเสี่ยงในดานตางๆ แนวทางการบริหารงานและการจัดการ
เพื่อรองรับกับสภาพเศรษฐกิจที่ยังคงถดถอย การอนุมัติการลงทุนเพื่อขยายงานในอนาคต ตลอดจนการดูแลผลประโยชนใหกับผู
ถือหุนสวนนอย เปนตน  
 

 ในการประชุมของคณะกรรมการของบริษัทฯ มีการกําหนดวาระชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปน
ประจํา นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระบียบวาระการประชุมและเอกสารกอนการประชุมลวงหนา 
เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลกอนเขารวมประชุม ซ่ึงโดยปกติ การประชุมจะใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมงในแตละครั้ง 
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 ในระหวางป 2549 ที่ผานมา คณะกรรมการของบริษัทฯ มีการประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง โดยการเขารวมประชุมของ
คณะกรรมการบริษัทแตละทานสรุปไดดังนี้  
 

รายชื่อ การประชุม 
 การประชุมวาระปกติ รวม 
1. ดร.วิพรรธ เริงพิทยา 4/4 4/4 
2. นายวินแลนด ฮวง 4/4 4/4 
3. นายเฟรด ชวง 3/4 3/4 
4. ดร. อดุล อมตวิวัฒน 3/4 3/4 
5. นาย อองทุน 2/4 2/4 
6. นายมานพ นาคทัต 1/4 1/4 
7. นางพิไลจิตร เริงพิทยา 3/4 3/4 
8.นายกนก สุริยสัตย  3/4 3/4 
9. นายหลิน พี จี 3/4 3/4 
 

ทั้งนี้ ไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการพรอมให
คณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได 
 
 

การประชุมผูถือหุนและสิทธิของผูถือหุน 
 ในป 2549 บริษัทฯ มีการประชุมผูถือหุน 1 คร้ังโดยการประชุมจัดใหมีข้ึนที่โรงแรมอมารี  แอรพอรต และบริษัทฯไดจัดสง
หนังสือเชิญประชุมที่มีวาระการประชุม พรอมทั้งรายงานประจําปใหแกผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุม 7 วันทําการ ซ่ึงใน
แตละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกตอง ครบถวน เพื่อใหผูถือหุน
สามารถตรวจสอบและซักถามได  ทั้งนี้ บริษัทไดเร่ิมดําเนินการเพิ่มทางเลือกใหกับผูถือหุนโดยใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบ
อํานาจจากผูถือหุนในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดตั้งแตป 2546 เปนตนมา 
 

 ในการประชุมผูถือหุนในป 2549 มีคณะกรรมการเขารวมประชุมทั้งส้ิน 4 ทาน ซ่ึงรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ สอบถามและ
แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ รวมทั้งไดบันทึกประเด็นซักถามไวในรายงานการประชุมแลว 

 

ความสัมพันธกับผูลงทุน 
 คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและขาวสารอื่นๆ ซ่ึง
ขอมูลเหลานี้มีผลตอการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนและผูถือหุน จึงกําหนดใหผูบริหารของบริษัทฯ ดําเนินการในเรื่องที่
เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลที่ครบถวน ตรงเวลา เชื่อถือได อยางสม่ําเสมอและทันเวลา ซ่ึงผูบริหารของบริษัทฯ ไดใหความสําคัญ
และยึดถือปฏิบัติตลอดมา  
 

 ในสวนงานดานผูลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทฯ ยังมิไดจัดตั้งหนวยงานสวนนี้ข้ึน แตไดมอบหมายใหกรรมการผูจัดการ และ
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ทําหนาที่ติดตอส่ือสารกับผูลงทุนสถาบัน ผูถือหุน ตลอดจนนักวิเคราะหและภาครัฐที่เกี่ยวของ 
เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกลาวยังมีไมมากนัก 
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การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
 บริษัทฯ ไดมีการแจงใหผูบริหารในระดับตั้งแตผูจัดการขึ้นไปทราบถึงกฎระเบียบขอบังคับของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เกี่ยวกับการเปดเผยการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งหลักทรัพยตามมาตรา 59 
แลว โดยระบุใหตองมีการรายงานตอสํานักงานกลต. ภายใน 3 วันทําการหลังจากไดมีการทํารายการเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังหาม
ไมใหผูบริหารหรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในเปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ 
และไมซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินจะเผยแพรตอสาธารณชน ซ่ึงที่ผานมา         ผูบริหารทุก
ทานก็ปฏิบัติตามโดยเครงครัด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายกําหนดใหผูบริหารรายงานการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยจัดทําเปนรายงานนําสง สําหรับขอมูลเกี่ยวกับงบการเงินและขอมูล
อื่นๆ ที่จะมีผลกระทบตอราคาของหุนสามัญของบริษัทฯ กอนที่จะเปดเผยตอสาธารณชน จะมีเพียงผูบริหารระดับสูงเทานั้นที่
ทราบ 
 

การบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการของบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงเปนอยางย่ิง ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท
ฯ ทุกครั้ง ไดมีการปรึกษาหารือและประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยไดรับทราบความเคลื่อนไหว ตลอดจนความเปนไปใน
เรื่องเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจแผนพิมพวงจรไฟฟาในตลาดตางประเทศจากกรรมการผูมีประสบการณซ่ึงเปนผูแทนของบริษัท 
ชินพูน อินดัสเตรียล จํากัด เพื่อเปนขอมูลในการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะมีข้ึนของบริษัทฯ  เนื่องจากบริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล 
จํากัด ดําเนินธุรกิจอยูในประเทศไตหวันที่มีผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาอยูเปนจํานวนมาก ตลอดจนมีการดําเนินธุรกิจในหลาย
ประเทศทั่วโลก เชน ประเทศจีน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในแถบประชาคมรวมยุโรป เปนตน ซ่ึงสามารถใหขาวสาร 
ขอมูลภาวะตลาดตางๆ ตลอดจนสภาพการแขงขันในตลาดโลกที่เปนประโยชนตอการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ทั้งในดาน
อุตสาหกรรมโดยรวม ราคาวัตถุดิบในตลาดโลก ลูกคากลุมใหมๆ ที่มีความตองการแผนพิมพวงจรไฟฟา รวมทั้งเทคโนโลยี่การ
ผลิตใหมๆ เปนตน  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดมีการจัดทําคูมือในการบริหารความเสี่ยงในดานตางๆ ไว เพื่อใชเปนหลักในการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ในกรณีที่อาจจะเกิดความเสี่ยงใดดานตางๆ ข้ึน 

 
สิทธิของผูมีสวนไดเสีย 
สิทธิของผูถือหุน 
คณะกรรมการไดเล็งเห็นความสําคัญและใหความคุมครองแกผูถือหุนทุกรายใหไดรับสิทธิพื้นฐานโดยเทาเทียมกันดังนี้ 
1. สิทธิที่จะไดรับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลาและในรูปแบบที่เหมาะสมในการตัดสินใจที่มีผลกระทบตอบริษัทฯ และตนเอง 
2. สิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สําคัญของบริษัทฯ 
และสิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการและใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสอบบัญชีอิสระ 
3. สิทธิการไดรับหนังสือเชิญประชุมและสารสนเทศเกี่ยวกับสถานที่ เวลา วาระ และเรื่องที่ตองพิจารณา โดยมีระยะเวลาในการ
พิจารณาอยางเพียงพอ
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 ในป 2549 จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยประสบภาวะน้ําทวม ซ่ึงน้ําที่มีปริมาณมากจากจังหวัดตางๆ ใน
ภาคเหนือไดไหลลงมายังภาคกลาง และจังหวัดปทุมธานีก็เปนจังหวัดที่ประสบภาวะน้ําทวมนี้ดวยเชนกัน และในบริเวณชุมชน
ใกลเคียงกับเขตสวนอุตสาหกรรมบางกะดีก็ประสบภาวะน้ําทวม บริษัทฯ ไดรวมกับบริษัทอื่นๆ ในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
รวมแรงรวมใจกันจัดทํากระสอบทรายและจัดกําลังคน สําหรับสรางเขื่อนปองกันมิใหน้ําจากตอนบนของประเทศไทยไหลเขา
ทวมชุมชนบริเวณนี้ อีกทั้งยังจัดใหมีเวรยามเพื่อชวยตรวจสอบระดับน้ําบริเวณเขื่อนกั้นน้ําของประชาชน และในกรณีที่ระดับน้ํา
สูงขึ้นอยางรวดเร็ว ก็จะจัดใหนํากระสอบทรายไปกั้นเปนเขื่อนเพื่อปองกันมิใหน้ําทวมเขาไปยังบานเรือนประชาชนในบริเวณ
ใกลเคียง และหลังจากภาวะน้ําทวมไดคลี่คลายไป บริษัทฯ ไดรวมบริจาคขาวสารและสิ่งของจําเปนตางๆ ใหกับหนวยงานของ
ราชการเพื่อนําไปแจกจายใหกับประชาชนในบริเวณใกลเคียงเขตสวนอุตสาหกรรมบางกะดี เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชน   
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหความสําคัญตอสุขภาพพลานามัยของพนักงาน โดย 

- จัดใหมีระเบียบความปลอดภัยในการทํางานใหพนักงานยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด เชน สวมหนากากปองกันกลิ่น
ของสารเคมี ใสสายรัดหลัง ในการปฏิบัติยกของหนัก เพื่อปองกันการยึดตัวของแผนหลัง สวมรองเทาหุมสนในการ
ทํางาน สวมรองเทา Safety ในบริเวณและลักษณะงานที่มีความเสี่ยง ตลอดจนสวมใสที่อุดหูหรืออุปกรณปองกัน
เสียงสําหรับการปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดัง  

- กําหนดใหมีบริษัทผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัย เกี่ยวกับการระเหยของสารเคมีเขามาตรวจสอบระดับการระเหย
ของสารเคมีที่ใชในกระบวนการผลิตเปนประจําทุก 6 เดือน เปนตน 

- กําหนดใหมีบริษัทผูเชี่ยวชาญดานแสงสวาง เขามาตรวจสอบระดับของแสงสวางในแตละพื้นที่ของโรงงาน เพื่อ
ปรับปรุงสภาพการทํางานใหมีแสงสวางที่พอเหมาะ และไมเปนอันตรายตอสายตาของพนักงาน 

มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจําป เพื่อใหพนักงานมีพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณอยูเสมอ และเพื่อใหพนักงานมีความมั่นใจวา
บริษัทฯ หวงใยในสุขภาพของพนักงาน 
 

การควบคุมภายใน 
จากการสอบทานการควบคุมภายในของบริษัทฯโดยผูสอบบัญชี คือบริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จํากัด โดย

นายพิศิษฐ ชีวะเรืองโรจน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2803  ไดใหความเห็นวา การควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความ
เหมาะสมและเพียงพอเพื่อใหมีการดูแลสินทรัพยของบริษัท และการจัดเตรียมขอมูลทางการเงินเพื่อประโยชนในการจัดทํางบ
การเงินสําหรับป 2549 โดยถูกตองตามที่ควรตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 

 บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน จึงไดกําหนดอํานาจการ
ดําเนินการของผูปฎิบัติงานและผูบริหารไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุม
และประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบกันอยางเหมาะสม มีการกําหนดดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน 
(KPI) ในทุกฝายงานอยางชัดเจนและวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม เพื่อเปนเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงาน 
นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีการจัดทํางบประมาณประจําปและจัดใหมีระบบ
รายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ ซ่ึงจะมีการรายงานผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอเปนประจํา มีการจัด
ประชุมผูบริหารเปนประจําทุกเดือน สําหรับการรายงานผลการดําเนินงานในแตละเดือนที่ผานมาไมวาจะเปนในดานคุณภาพ 
การตลาด การผลิต ตลอดจนตนทุนการผลิตตอหนวยที่ผลิต  เพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน ตลอดจนควบคุมคุณภาพและคาใชจาย
ใหเหมาะสมกับสถานการณมากขึ้น รวมถึงการวางแผนสําหรับการดําเนินงานในเดือนตอไป 
 

 บริษัทฯ ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นในป 2545 ซ่ึงประกอบดวยกรรมการจากบุคคลภายนอกจํานวน 3 
ทาน ซ่ึงแตละทานไมไดเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของบริษัทฯ  โดยมีการสอบทานการรายงานทางการเงินอยางถูกตองเพียงพอ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม ตลอดจนการสอบ
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ทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลัก ทรัพย และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
 

 ในระหวางป 2549 ที่ผานมา คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวม 4 คร้ัง โดยไดพิจารณาเรื่องตางๆ ดังนี้ 
- พิจารณาสอบทานงบการเงินประจําป 2548 ไตรมาสที่ 1/2549, 2/2549 และ 3/2549 กอนนําเสนอใหที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ 
- พิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอในแผนงานการตรวจสอบในปที่ผานมา 
- พิจารณารายงานการตรวจสอบภายในที่ดําเนินการโดยเจาหนาที่ฝายตรวจสอบภายใน เพื่อนําเสนอใหที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ 
- พิจารณาและทบทวนแนวทางการตรวจสอบของแผนกตรวจสอบภายใน 
- พิจารณาและติดตามการปรับแผนงบประมาณของบริษัทฯ ที่จะมีผลเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจที่

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ไดตั้งขอสมมติฐานไว 
- มอบหมายใหเจาหนาที่ฝายตรวจสอบภายใน จัดทําแผนงานการตรวจสอบภายใน สําหรับป 2550 
- พิจารณาเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2550 และคาตอบแทนการตรวจสอบ 
 

 จากรายงานการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ คือ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดรับทราบรายงานจากผูอํานวยการฝายบัญชีและเจาหนาที่ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการจัดทํารายงาน
ทางการเงินและการเปดเผยขอมูลทางการเงิน การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแผนงาน
การตรวจสอบจากเจาหนาที่ฝายตรวจสอบภายในที่กําหนดไวตั้งแตตนป 2549  ซ่ึงผลจากการสอบทานดังกลาว พบวาบริษัทได
จัดทํารายงานทางการเงินและการเปดเผยขอมูลทางการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และไมพบขอบกพรองอันเปน
สาระสําคัญในระบบควบคุมภายในดานตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 
 

รายการระหวางกัน 
  

บุคคลท่ีมีผลประโยชนรวมและรายการระหวางกัน 
 
บริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด (มหาชน) มีบริษัทที่เกี่ยวของกันในลักษณะของกลุมผูถือหุนรายใหญกลุมเดียวกันดังนี้ 
      

 0.11%                   23.45% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท วิปเทล จํากัด 
ทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท 

บริษัท ชินพูน จํากัด 
ทุนจดทะเบียน US$140.713 ลาน 

บริษัท  ดราโก พีซีบี จํากัด (มหาชน) 
ทุนจดทะเบียน 300 ลานบาท 
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ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนที่เรียกชําระแลว 
(ลานบาท) 

ความสัมพันธท่ีเก่ียวของกัน 

บริษัท วิปเทล 
จํากัด 

- จําหนายเคมีภัณฑ 
- ใหเชาอาคาร 
- บริการใหคําปรึกษา 

5.00 - ถือหุนในบริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด    
   (มหาชน) 0.11% 
- บริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด (มหาชน)  
ทําบันทึกขอตกลงให บริษัท วิปเทล จํากัด   
เปนที่ปรึกษาการจัดการทางธุรกิจ 
- มีกรรมการรวมกัน 2 ทาน 

บริษัท ชินพูน 
จํากัด 

ผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟา 
(PCB) ทุกประเภท 

US$106.1 million - ถือหุนในบริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด 
(มหาชน) 23.45% 
- บริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด (มหาชน) 
ไดรับความชวยเหลือดานเทคนิค  และ
ดานการตลาดจากบริษัท ชินพูน จํากัด 
- มีกรรมการรวมกัน 3 ทาน 

 
ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท วิปเทล จํากัด 

 บริษัท วิปเทล จํากัด เปนบริษัทที่ใหคําปรึกษาในดานธุรกิจในทุกๆ แขนงแกบริษัททั่วไป  ธุรกิจหลักของบริษัท วิป
เทล จํากัด ไดแก การใหบริการใหคําปรึกษาการคาทางธุรกิจ การขายผลิตภัณฑเคมี และอื่นๆ  ซ่ึงในป 2549 บริษัทมีสัดสวน
ของรายได ดังตอไปนี้ 

 1.    การขายผลิตภัณฑเคมี มีสัดสวน รอยละ 48.57 
 2.    คาเชาและคาบริการอื่นๆ มีสัดสวน รอยละ 17.29 
 3.    การใหบริการคําปรึกษาทางธุรกิจ มีสัดสวน รอยละ 4.05 
 4.   การขายหนังสือ มีสัดสวน รอยละ 18.53 
 5.   อื่นๆ มีสัดสวน รอยละ 11.56 
  

 รายชื่อผูถือหุนรายใหญ  ไดแก 
1.นายวิรุณ  เริงพิทยา    49.99% 
2.นางพิไลจิตร เริงพิทยา   49.99% 
3.อื่นๆ       0.02% 
 

 รายชื่อกรรมการ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 ทาน ไดแก 
1.นายวิพรรธ เริงพิทยา 
2.นางพิไลจิตร เริงพิทยา 
3.นายชัยยุทธ กรรณสูต 
4.นายวิรุณ เริงพิทยา 
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เนื่องจากบริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด (มหาชน) กอตั้งขึ้นจากการรวมทุนกันระหวางบริษัท ชินพูน จํากัด และ          
นายวิพรรธ เริงพิทยา  ตั้งแตป พ.ศ. 2532 โดยในระยะแรกผูบริหารของบริษัทสวนใหญเปนชาวไตหวัน  ซ่ึงไมมี
ประสบการณในการดําเนินงานบริหารในตางประเทศ และในขณะเดียวกันก็ไมทราบถึงระเบียบปฏิบัติ กฎเกณฑ กฎหมาย
ตางๆของประเทศไทย      ดังนั้น บริษัท    ดราโก พีซีบี จํากัด (มหาชน) จึงทําสัญญาบริการการใหคําปรึกษาในดานธุรกิจ
แขนงตางๆ กับบริษัท วิปเทล จํากัด ซ่ึงไดแก การใหบริการดานคําปรึกษาในการจัดการ (Management Service)  การ
วางแผนการดําเนินงานทางธุรกิจ (Business Planning) รวมทั้งบริการขอมูลสารสนเทศ (Management Information 

System) ดวย 
 

 ในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2547-2549) บริษัทมีการชําระคาบริการใหแกบริษัท วิปเทล จํากัด เปนจํานวนเงิน 
0.78 ลานบาทตอป ซ่ึงแบงเปนการชําระคาบริการการใหคําปรึกษาทางธุรกิจรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท และรายป ปละ 
600,000 บาท บริษัทไดทําบันทึกขอตกลงให บริษัท วิปเทล จํากัด เปนที่ปรึกษาการจัดการทางธุรกิจ   

 

เนื่องจากสัญญาการใหคําปรึกษาการจัดการทางธุรกิจระหวางบริษัท วิปเทล จํากัด กับบริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด 
(มหาชน) เปนสัญญาที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนและจัดทําขึ้นตั้งแตป 2536 ซ่ึงเปนสัญญาที่ตออายุสัญญาทุกๆ 1 ป 
โดยความยินยอมของทั้ง 2 ฝาย ปจจุบัน บริษัท วิปเทล จํากัด ยังคงใหคําปรึกษาในดานการบริหารงานการจัดการ การจัดหา
บุคคลากร การจัดและปรับปรุงระบบการเงินการบัญชี ตลอดจนจัดการฝกอบรมเจาหนาที่ระดับผูจัดการฝายของบริษัทฯ เปน
ประจําทุกๆ เดือน โดยหลักสูตรในการฝกอบรมไดแก การเปนผูนําที่ดี การประหยัดตนทุน การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
วิธีการจัดทํางบประมาณและการวางแผนธุรกิจในอนาคต เปนตน 

 

สรุปความเห็นของประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระตอรายการระหวางกันของ
บริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัท วิปเทล จํากัด 
 ดร. อดุล อมตวิวัฒน ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไดแสดงความเห็น
วาอัตราคาบริการใหคําปรึกษาการจัดการทางธุรกิจที่บริษัท วิปเทล จํากัด เรียบเก็บจากบริษัทฯ นั้น เปนราคาตลาดที่ยุติธรรม และ
ไมพบส่ิงที่เปนสาระสําคัญซ่ึงจะมีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุนรายยอย 

 

ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท ชินพูน จํากัด 
บริษัท ชินพูน จํากัด เปนบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาที่ใหญในประเทศไตหวัน  นอกจากนี้ บริษัท ชินพูน จํากัด 

ยังเปนบริษัทที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยของประเทศไตหวันดวย    
 ธุรกิจหลักของบริษัท ชินพูน จํากัด ไดแก การเปนบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภทตางๆ ในป 

2548 ที่ผานมา บริษัท ชินพูน จํากัด มีสัดสวนยอดขายดังตอไปนี้ 
1.Single-sided PCB  มีสัดสวน รอยละ  8.0 ของยอดขาย 
2.Double-sided PCB (Plate through hole) มีสัดสวน รอยละ  10.0 ของยอดขาย 
3.Double-sided PCB (Silver through hole) มีสัดสวน รอยละ 22.0 ของยอดขาย 
4.Multi layer PCB  มีสัดสวน รอยละ  50.0 ของยอดขาย 
5.อื่นๆ มีสัดสวน รอยละ 10.0 ของยอดขาย 
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 5 รายแรก ไดแก 
 รายชื่อ   จํานวนหุน   % 
1. MR. HUANG, WEI-JIN  11,148,184 3.35% 
2. MR. TSENG, LIU YU-HSIEH 10,188,463 2.53% 

3. MR. LIN, PI-CHI      9,613,626 2.95% 

4. MR. TSENG, WEN-TSUAN   9,037,894 2.72% 
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5. MR. TUNG, HSIAO-HUNG   6,508,562 2.01% 
 

รายชื่อกรรมการ ประกอบดวยกรรมการชาวไตหวัน จํานวน 7 ทาน ไดแก 
1.MR. HUANG, WEI-JIN ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 
2.MR. LIN, PI-CHI 
3.MR. TSENG, LIU YU-HSIEH 

  4.MR. HSIAO, HSIEN-JEN 
5.MR. TSENG WEN-HSIEN 
6.MR. TSIAO, HSIEN JEN 

 7. MR. TUNG, HSIAO-HUNG 
 

บริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด (มหาชน) เปนบริษัท รวมทุนระหวางบริษัท วิปเทล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทของคนไทย และบริษัท ชินพูน 
จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทของประเทศไตหวัน  ในระหวางป 2547-2549 บริษัทมีการซื้อขายสินคาและการชําระคาบริการจากบริษัท ชิน
พูน จํากัด เปนมูลคาการซื้อประมาณ 12.4 ลานบาทในป 2547, 6.9 ลานบาทในป 2548 และ 7.4 ลานบาท ในป 2549  
 

ความจําเปนของการทํารายการระหวางกันของบริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล 
จํากัด 

เนื่องจากธุรกิจการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟา เปนธุรกิจเฉพาะที่ไมแพรหลายในประเทศไทย โดยมีผูผลิตในประเทศอยู
เพียง 4 ราย ทําใหวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชในกระบวนการผลิตสวนใหญจําเปนตองนําเขาจากตางประเทศ เชนประเทศญี่ปุน 
สิงคโปร มาเลเซีย ไตหวัน เปนตน โดยเฉพาะที่ประเทศไตหวันที่มีผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาอยูเปนจํานวนมาก  และยังมีผูผลิต
และจําหนายเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณที่ใชในการผลิตมากมาย  ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ มีความจําเปนที่จะตองส่ังวัสดุอุปกรณตางๆ 
จําเปนตองมีการสั่งซ้ือจากตางประเทศ ซ่ึงการสั่งซ้ือจากประเทศญี่ปุนและสิงคโปร จะมีราคาแพงกวาจากประเทศไตหวัน แต
เนื่องจากผูผลิตและผูขายในประเทศไตหวันโดยสวนใหญไมสามารถใชภาษาอังกฤษในการติดตอส่ือสารได และบริษัทฯ เปนผู
ซ้ือในตางประเทศที่ผูขายเองไมทราบฐานะการเงิน บริษัทผูขายเหลานั้นจะกําหนดเงื่อนไขใหบริษัทฯ ตองจายชําระเงินคาสินคา
กอนจะมีการสงของ ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการจายชําระเงินลวงหนากอนสงของ  บริษัทฯ จึงจําเปนตองส่ังซ้ือผานบริษัท ชิน
พูน จํากัด และเนื่องจากบริษัท ชินพูน จํากัด ก็เปนผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาเชนเดียวกัน การสั่งซ้ือในจํานวนมาก สามารถทํา
การตอรองราคากับผูขายไดดีกวา  บริษัทฯ จําเปนจะตองซ้ือสินคาตางๆ ผานบริษัทชินพูน จํากัด ในเฉพาะกรณีที่บริษัทฯ ไม
สามารถหาผูผลิตหรือผูขายไดเทานั้น โดยราคาที่ซ้ือจากบริษัท ชินพูน จํากัด จะมีราคาใกลเคียงกับราคาที่บริษัทฯ ติดตอส่ังซ้ือเอง 
เนื่องจากบริษัท ชินพูน จํากัด จะซื้อรวมกับจํานวนที่บริษัทฯ ตองการใช ทําใหไดราคาพิเศษ แตบริษัท ชินพูน จํากัด จะคิดราคา
คาบรรจุและคา     ขนสงสินคาเพิ่มจากราคาสินคาที่ซ้ือ เนื่องจากเปนภาระคาใชจายที่ทางบริษัทฯ ตองรับผิดชอบ 

 

ปจจุบัน  บริษัทพยายามติดตอผูแทนจําหนายวัสดุอุปกรณที่ใชในการผลิตจากภายในประเทศ  เพื่อลดการนําเขาและ
ความเสี่ยงในดานอัตราแลกเปลี่ยน อยางไรก็ตาม คุณภาพของผูผลิตวัสดุอุปกรณในประเทศเองก็ยังไมไดมาตรฐาน เชน ความ
คงทนของวัสดุนั้นๆ อายุการใชงานจะสั้นกวา เปนตน นอกจากนี้ วัสดุอุปกรณจําเปนบางชนิด ปจจุบันก็ยังไมมีผูแทนจําหนายใน
ประเทศไทย  ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังคงจําเปนตองซ้ือผาน บริษัท ชินพูน จํากัด บางเปนครั้งคราว   

 

 บริษัทไดทําบันทึกขอตกลงกับ บริษัท ชินพูน จํากัด (Chin-Poon Industrial Co.,Ltd.) ในการใหความ
ชวยเหลือทางดานเทคนิคและดานการตลาด  โดยบริษัทฯ จะจายคาตอบแทนใหบริษัท ชินพูน จํากัด เปนจํานวน 
1,200,000 บาทตอป 
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สรุปความเห็นของประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระตอรายการระหวาง
กันของบริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จํากัด 
 ดร. อดุล อมตวิวัฒน ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไดแสดงความเห็น
วาเนื่องจากธุรกิจการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาในประเทศไทยมีลักษณะเฉพาะตัว ไมมีอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supportive 

Industry) ทําใหบริษัทฯ จําเปนตองพึ่งพาบริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จํากัด ในการจัดหาผูขายวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการผลิต 
การใหคําแนะนําในดานเทคนิคการผลิต ตลอดจนเปนตัวกลางในการจัดซ้ือใหอีกดวย และเห็นวารายการระหวางกันนี้เปนรายการ
ปกติสําหรับการดําเนินธุรกิจผูผลิตแผนพิพมวงจรไฟฟา และไมพบส่ิงที่เปนสาระสําคัญซ่ึงจะมีผลกระทบตอผลประโยชนของผู
ถือหุนรายยอย 

 

ขอมูลเกี่ยวกับผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด (มหาชน) คือ นายพิศิษฐ ชีวะเรืองโรจน ทะเบียนผูสอบบัญชีรับ

อนุญาต เลขที่ 2803 และ/หรือ นายสันติ พงศเจริญพิทย ทะเบียนผูสอบบัญชี เลขที่ 4623 และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรัส
กุล ทะเบียนผูสอบบัญชี เลขที่ 4323 จากบริษัท   เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญช ีจํากัด ซ่ึงเปนบริษัทผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุมัติ
และเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 
ในป 2549 นี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด คิดคาตอบแทนจากการสอบบัญชีในอัตรา 650,000 บาทตอป 

โดยแบงออกเปน 
• คาสอบบัญชีรายไตรมาส ไตรมาสละ 100,000 บาท รวมทั้งส้ิน 3 ไตรมาส 
• คาสอบบัญชี รายป ปละ 350,000 บาท 

 
ในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมา (ป 2547-2549) รายงานของผูสอบบัญชีของบริษัทฯใหความเห็นวา  งบการเงินของ

บริษัทฯแสดงฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน กําไรสะสม และกระแสเงินสด สําหรับป
ส้ินสุดในแตละป มีความถูกตองตามที่ควร และไดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซื่งไดถือปฏิบัติเชนเดียวกันโดย
สม่ําเสมอ 
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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 
(Management Discussion and Analysis: MD&A) 

 

ผลการดําเนินงาน 
ในป 2549 ที่ผานมา บริษัทฯ มียอดขายทั้งส้ิน 1,072 ลานบาท ซ่ึงใกลเคียงกับแผนธุรกิจที่วางไว สวนผลกําไรสุทธิของบริษัทฯ 
จะต่ํากวาแผนธุรกิจที่วางไวเล็กนอย เนื่องจากตามแผนการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ คาดวาผูผลิตแผนเคลือบทองแดง (วัตถุดิบหลัก
ในการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟา) จะไมข้ึนราคาอีกในป 2549 เนื่องจากราคาแผนเคลือบทองแดงมีราคาสูงอยูแลว แตจาก
สภาวการณราคาน้ํามันในตลาดโลก และราคาทองแดง ในป 2549 ผูผลิตแผนเคลือบทองแดงมีการปรับราคาขายขึ้นถึง 2 คร้ัง ทํา
ใหบริษัทฯ มีตนทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นกวาแผนการที่วางไว แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดพยายามปรับลดตนทุนคาใชจายดาน
อื่นๆ ลง และขอความรวมมือจากลูกคาในการปรับขึ้นราคา ซ่ึงลูกคาสวนใหญจะยินยอมใหปรับราคาได  ซ่ึงบางลูกคาอาจจะให
ปรับขึ้นราคาไดสําหรับแผนพิมพวงจรไฟฟาที่กําลังผลิตอยู แตบางลูกคาจะอนุญาตใหปรับขึ้นราคาไดเฉพาะแผนพิมพ
วงจรไฟฟารุนใหมๆ เทานั้น เนื่องจากลูกคาในกลุมนี้มีการตกลงราคาขายสินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเลคโทรนิคสกับผูซ้ือไวเปน
การลวงหนาแลว ทําใหไมสามารถเปลี่ยนแปลงราคาแผนพิมพวงจรไฟฟาที่เปน    วัตถุดิบสวนหนึ่งของการผลิตสินคาของลูกคา
เหลานี้ได 
 

ในป 2549 ที่ผานมา บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้นจากป 2548 รอยละ 24.6 ในดานกําไรสุทธิ บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากป 2548 
ถึงรอยละ 384 ตนทุนขายของบริษัทลดลงจากป 2548 รอยละ 2 คือในป 2548 บริษัทฯมีตนทุนขายตอยอดขายในอัตรารอยละ 92 
ในขณะที่ป 2549 บริษัทฯ มีตนทุนขายตอยอดขายในอัตรารอยละ 90  ซ่ึงบริษัทฯ สามารถวิเคราะหถึงการเปลี่ยนแปลงในดาน
ยอดขาย ตนทุนขาย ตลอดจนกําไรสุทธิของบริษัทฯ ไดดังนี้ 
1.ยอดขายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในอดีตที่ผานมา บริษัทฯ เนนการขายและใหบริการกับลูกคาภายในประเทศเปนสวนใหญ ซ่ึงมี
ปริมาณความตองการสูง แตหลังจากการเกิดภาวะการแขงขันทางดานราคาของผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาภายในประเทศและ
ตางประเทศ (ประเทศจีนและประเทศในแถบอาเชี่ยน) ที่รุนแรงและตอเนื่องเปนเวลานาน  บริษัทฯ จึงมุงเนนไปยังลูกคาราย
ใหมๆ ในตางประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยมีการแตงตั้งตัวแทนจําหนายในตางประเทศ เพื่อคอยดูแลและใหบริการกับลูกคาใน
ตางประเทศไดทันทวงที เนื่องจากบริษัทฯ ยึดมั่นในนโยบายของการขายสินคามิใชการขายแผนพิมพวงจรไฟฟาเทานั้น และ
บริษัทฯ จะมุงเนนในการขายบริการดวย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการปรับเพิ่มผลิตภัณฑข้ึนเพื่อสนองตอบความตองการของ
ลูกคาภายในประเทศที่มีการใชแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภท Double-sided Silver Through Hole เปนสวนประกอบในการ
ผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเลคโทรนิคสที่มีเทคโนโลยี่สูงขึ้น โดยในป 2549 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดรับคําส่ังซ้ือจากลูกคาใน
ตางประเทศมากขึ้นอยางตอเนื่อง และคําส่ังซ้ือแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภท Double-sided Silver Through Hole  สําหรับ
ลูกคาในประเทศก็เพิ่มสูงดวย เนื่องจากผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเลคโทรนิคสที่เคยใชแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภท Multi-

layers ตางพยายามลดตนทุนการผลิตของตนเอง เชน LCD TV ซ่ึงบริษัทผูผลิตโทรทัศนประเภทนี้ เร่ิมดําเนินการผลิตใน
ประเทศไทยมากขึ้น จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยี่ใหสามารถใชแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภท Double-sided Silver Through 

Hole แทน ซ่ึงชวยลดตนทุนการผลิตของลูกคาเหลานี้ 
2.จากราคาน้ํามันในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลกระทบใหตนทุนการผลิตของผลิตภัณฑปโตรเคมีตางๆ เชน ฟนัล 
เรซิน เปนตน ซ่ึงเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตแผนเคลือบทองแดง (copper clad laminate) ทําใหผูผลิตแผนเคลือบทองแดง
ทุกบริษัททั้งในและตางประเทศประกาศขึ้นราคาแผนเคลือบทองแดงถึง 2 คร้ัง ทั้งที่ในป 2547 และป 2548 ก็มีการขึ้นราคาแผน
เคลือบทองแดงแลวถึง 2 คร้ังในแตละป ซ่ึงบริษัทลูกคาก็ทราบสถานการณนี้เปนอยางดี จึงทําใหบริษัทฯ สามารถขอปรับขึ้นราคา
ขายกับบริษัทลูกคาได แตราคาที่ขอปรับขึ้นไดนี้ก็เปนเฉพาะราคาของแผนเคลือบทองแดงที่ปรับขึ้นเทานั้น เนื่องจากในปจจุบัน
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บริษัทลูกคาสวนใหญตางประสบปญหาตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น และในบางครั้งก็ไมสามารถแขงขันกับผูผลิตเครื่องใชไฟฟาจาก
ประเทศจีนได ซ่ึงบริษัทฯ ก็พยายามหาวิธีการลดตนทุนการผลิตในดานตางๆ  
3.บริษัทลูกคารายใหมที่บริษัทฯ ไดเขาไปติดตอธุรกิจตั้งแตกลางป 2547 เริ่มมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑของบริษัทฯ มากขึ้น 
จึงทําใหบริษัทฯ ไดรับคําส่ังซ้ือเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงโดยสวนใหญจะเปนบริษัท   ลูกคาในประเทศมาเลเซีย สหรัฐอเมริกา และยุโรป
บางสวน บริษัทฯ ไดรับคําส่ังซ้ือจากลูกคารายใหมเหลานี้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภท Double-sided 

Silver Through Hole ซ่ึงมีอัตรากําไรขั้นตนสูงกวาประเภท Single-sided (หลังจากที่มั่นใจในคุณภาพการผลิตของบริษัทฯ 
แลว) 
4.เนื่องจากบริษัทฯ ไดมีการพัฒนาพนักงานใหมีประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มมากขึ้นทั้งในดานปริมาณ และคุณภาพ ประกอบกับ
ยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นทําใหตนทุนคงที่ (Fixed Cost) ของบริษัทฯ มีอัตราสวนตอยอดขายลดลง ดังนั้น อัตราสวนตนทุนการขาย
ตอยอดขายในป 2549 จึงต่ํากวาในป 2548 
5.ผูผลิตแผนเคลือบทองแดงไดซ่ึงเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตแผนเคลือบทองแดง มีการปรับขึ้นราคาอยางตอเนื่องตั้งแตตนป 
2549 ซ่ึงถาผูซ้ือไมยินยอมใหข้ึนราคา ผูผลิตแผนเคลือบทองแดงก็จะไมสง     สินคาให อันอาจจะผลกระทบตอการผลิต
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ทําใหในป 2549 บริษัทฯ จําเปนตองปรับเพิ่มปริมาณสินคาคงคลังประเภทวัตถุดิบมากขึ้น (โดยสวนใหญ
คือแผนเคลือบทองแดงที่จําเปนตองนําเขาจากตางประเทศ) เพื่อสํารองไวใชใหพอเพียงตอการผลิต การสั่งซ้ือแผนเคลือบทองแดง
จากตางประเทศ บริษัทฯ จะจายชําระเงินดวย L/C (T/R) ซ่ึงปจจุบันอัตราดอกเบี้ยปรับเพิ่มสูงขึ้นกวาป 2548 จึงทําใหในป 2549 
บริษัทฯ มีภาระดอกเบี้ยจายเพิ่มสูงขึ้นกวาป 2548 
 

ดานการผลิต  ปจจุบัน บริษัทฯมีสายการผลิตแบบกึ่งอัตโนมัติ 1 สายการผลิต และแบบอัตโนมัติจํานวน 3 สายการผลิต ซ่ึง
สามารถผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพมาก ทั้งในดานของปริมาณและคุณภาพ เนื่องจากบริษัทฯ มีการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตอยางตอเนื่องตลอดมา เชน การปรับ Process flow ทําใหมีความคลองตัวในการผลิตมากขึ้น การ
พัฒนาการผลิตเสนลายวงจรที่มีขนาดเล็ก 0.15 มม. ตลอดจนมีการฝกอบรมพนักงาน ใหมีความรูความชํานาญในงานที่ไดรับ
มอบหมายอยาง      ตอเนื่องมากยิ่งขึ้น อัตรากําลังการผลิตที่ใชในป 2549 นี้ เมื่อเปรียบเทียบกับกําลังการผลิตทั้งส้ินเปนจํานวน
รอยละ 60.6 มีปริมาณการผลิตลดลงจากป 2548 รอยละ 2.6 เนื่องจากปริมาณคําส่ังซ้ือโดยสวนใหญจะเปนแผนพิมพวงจรไฟฟา
แบบ Double-sided Silver Through Hole ซ่ึงขนาดของแผนพิมพประเภทนี้ จะเล็กกวาแผนพิมพวงจรไฟฟาแบบ Single-

sided แตจะใชระยะเวลาในการผลิตนานกวาเนื่องจากมีข้ันตอนการผลิตที่ซับซอนมากขึ้น และใชระยะเวลาในการผลิตนานกวา
แผนพิมพวงจรไฟฟาแบบดานเดียว (Single-sided PCB) กลาวคือจะมีข้ันตอนในการผลิตเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากรูของลาย    
วงจรไฟฟาที่มีไวสําหรับใสขา IC ตางๆ มีขนาดเล็กมากขนาด 0.4 มม. ไมสามารถใชเครื่องปม (Punching machine) ได 
จําเปนตองเจาะรูโดยใชเครื่องเจาะรู (CNC drilling machine) โดยปกติแผนพิมพวงจรไฟฟาแบบดานเดียว (Single-sided 

PCB) จะใชเครื่องปม โดยใน 1 ปม (ใชเวลาประมาณ 20-30 วินาทีตอ 1 ปม)จะสามารถเจาะรูไดครบตามจํานวนรูที่มีใน 1 แผน 
แตถาเปนการใชเครื่องเจาะรู ระยะเวลาในการเจาะจะขึ้นอยูกับจํานวนรูใน 1 แผนและจํานวนหัวเจาะของเครื่องเจาะรู นอกจากนี้
ในการ   ผลิตจะมีข้ันตอนการผลิตที่จะตองใหความรอน (อบ) หมึก silver ซ่ึงจะใชระยะเวลาประมาณ 2.5-3.0    ชั่วโมงในการ
อบใหหมึกชนิดนี้แหง จึงทําใหผลผลิตที่ไดลดลงกวาในป 2548 แตราคาขายของแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภทนี้ ก็จะมีราคาขาย
สูงกวาแผนพิมพวงจรไฟฟาแบบ Single-sided  2.5-3 เทา 
ในป 2549 บริษัทฯ เพิ่มการขายแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภท Double-sided Silver Through Hole มากขึ้น คิดเปนอัตราสวน
รอยละ25 ของการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาทั้งหมด  
 
ในดานการตลาด บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการตลาดโดยมุงเนนไปยังตลาดสงออกโดยตรง (Direct Export) มีการแตงตั้ง
ตัวแทนจําหนายในตางประเทศเพื่อคอยตอบสนองความตองการของลูกคาและใหบริการ และยังมุงเนนใหเปนการผลิตแผนพิมพ
วงจรไฟฟาแบบ Double-sided Silver Through Hole และ Double sided Copper Paste Through Hole ในป 2549 
บริษัทฯ มุงเนนที่จะผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาเพื่อใชในอุตสาหกรรมอุปกรณชิ้นสวนรถยนตในตางประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ 
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ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO/TS 16949 ซ่ึงเปนมาตรฐานคุณภาพสําคัญที่จําเปนสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต 
และชิ้นสวนอุปกรณรถยนต ในป 2549 บริษัทฯ ไดรับคําส่ังซ้ือจากผูผลิตชิ้นสวนอุปกรณรถยนตเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัท
ลูกคาที่เปนผูผลิตชิ้นสวนอุปกรณรถยนตในประเทศมาเลเซียก็ยังสนับสนุนในบริษัทฯ เปนผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาใหกับ
บริษัทในเครือของลูกคาในประเทศตางๆ อีกดวย เชน โปรตุเกส เยอรมัน ฮองกง เปนตน  
การเขาไปเจาะตลาดอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตนั้น บริษัทฯ จําเปนที่จะตองรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑของบริษัทใหคงที่ 
เนื่องจากอุตสาหกรรมรถยนตจะตองใชชิ้นสวนอุปกรณที่เนนในเรื่องความปลอดภัยกับชีวิตของผูโดยสาร ชิ้นสวนตางๆ จึง
จําเปนจะตองมีคุณภาพดี ซ่ึงจะเปนจุดแข็งที่สําคัญของบริษัทที่จะมุงเนนการสงออกโดยตรงไปยังบริษัทในตางประเทศ เพื่อ
หลีกเลี่ยงการแขงขันในดานราคากับผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาภายในประเทศ และจากตางประเทศ 

 
 3.ฐานะทางการเงิน 
 3.1 สินทรัพย 

ก) ที่ดิน อาคารและเครื่องจักรอุปกรณ  ในป 2549 บริษัทฯ มีการขยายการลงทุนในเครื่องจักร มีการลงทุนในเครื่องจักร
เครื่องพิมพเพื่อชวยเพิ่มกําลังการผลิต และรองรับการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาแบบ Double-sided Silver-Through 

Hole โดยเปนเงินลงทุนทั้งส้ิน 36 ลานบาท โดยใชเงินกําไรสะสมของบริษัทฯ 
 

ข) สินคาคงเหลือ เนื่องจากการปรับขึ้นราคาของแผนเคลือบทองแดงอยางตอเนื่องตลอดมาเปนระยะเวลากวา 2 ป ทําให
บริษัทจําเปนตองเพิ่มสตอคสินคาคงคลังมากขึ้น เพื่อลดความผันผวนของตนทุนการผลิต และเพื่อใหฝายการตลาดของ
บริษัทฯ มีระยะเวลาในการเจรจาตอรองขอขึ้นราคาแผนพิมพวงจรไฟฟากับลูกคา สินคาคงเหลือสวนใหญไดแกวัตถุดิบ
ประเภทแผนเคลือบทองแดง (Copper Clad Laminate) ทั้งประเภท Single-sided และ Double-sided รวมถึง 
หมึกเคลือบที่มีสวนผสมของเงิน (Silver Paste Ink) ซ่ึงปจจุบันยังตองนําเขาจากตางประเทศ ในป 2549 นี้ บริษัทฯ ได
ทําการตั้งสํารองคาเผื่อสินคาเสื่อมคุณภาพและลาสมัยสําหรับอะไหลเครื่องจักรไวเปนจํานวน 3.8 ลานบาท  

 

ค) ลูกหนี้  ในป 2549 จากอัตราสวนหมุนเวียนของลูกหนี้การคา จะพบวามีอัตราสวนสูงกวาป 2548 ในขณะเดียวกัน
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยก็เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการที่บริษัทฯ เนนการผลิตเพื่อการสงออกโดยตรง ยอดขายของบริษัทฯ เปน
ยอดขายจากลูกคาในตางประเทศเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงระยะเวลาตั้งแตการสงถึงการรับสินคา เฉลี่ยประมาณ 15 วัน ทําใหเวลา
การชําระคาสินคา (Credit term) ซ่ึงเคยอยูในระหวาง 30-60 วัน (ถาเปนการขายใหกับลูกคาภายในประเทศ) เลื่อนเปน 
90-120 วัน จึงทําใหมูลคาของลูกหนี้การคาของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากป 2548 และการจายชําระเงินก็จะตรงตอเวลามาก 
โดยสกุลเงินที่รับชําระคาสินคาจะเปนเงินสกุลดอลลารอเมริกันเปนสวนใหญ ซ่ึงบริษัทฯ ไดเปดบัญชีเงินฝากประเภทเงิน
สกุลดอลลาร (FCD) ไวกับธนาคารพาณิชย เพื่อไวสําหรับการจายชําระเจาหนี้ทั้งในรูปของ L/C, T/R และการโอนเงิน
ชําระคาสินคาใหกับเจาหนี้ของบริษัทฯ  

 

ง) หนี้สินหมุนเวียนระยะสั้น จากที่ไดกลาวมาแลววาในชวงป 2549 บริษัทฯ จําเปนตองสตอควัตถุดิบ(แผนเคลือบทองแดง)
จากตางประเทศเปนจํานวนมาก และการชําระเงินจะกระทําโดยการชําระผาน L/C และTrust Receipt ซ่ึง Trust 

Receipt เปนหนี้สิน/เงินกูประเภทหนึ่งจากสถาบันการเงิน มีอายุการชําระเงิน 150-180 วัน นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ 
ไดรับชําระคาสินคาจากลูกคาในตางประเทศ ใหบริษัทฯ สามารถนําเงินในบัญชี FCD มาชําระคาสินคา (แผนเคลือบ
ทองแดง) ใหกับเจาหนี้ได สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีเงินกูยืมจากธนาคารประเภท Trust Receipt 
ที่เปนเงินบาท จํานวน 112 ลานบาท  

 
3.2 สภาพคลอง  
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ในป 2549 ที่ผานมา จากงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ จะพบวามีการใชไปของเงินสดใน   กิจกรรมลงทุนเปน
จํานวน 32.8 ลานบาท โดย บริษัทฯ มีการลงทุนในเครื่องจักรของการพิมพหมึก Silver สําหรับรองรับกําลังการผลิตแผน
พิมพวงจรไฟฟาแบบ Double-sided Silver-Through Hole ซ่ึงเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 36 ลานบาท โดยการใชเงินจาก
กําไรสะสม เงินสดสวนใหญของบริษัทฯ จะถูกใชไปสําหรับการชําระคาสินคาและวัตถุดิบ จึงทําใหอัตราสวนสภาพ
คลองของบริษัทฯ ลดลงจากปที่ผานมา นอกจากนี้ในเดือนพฤษภาคม 2549 บริษัทฯ มีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนใน
อัตราหุนละ 0.50 บาท ซ่ึงเปนเงินทั้งส้ิน 8 ลานบาท 

 
สวนการชําระหนี้สินระยะสั้นของบริษัทฯ เปนการชําระคาสินคา (วัตถุดิบ) ที่นําเขามาจากตางประเทศในลักษณะ

ของ T/R (Trust Receipt) เปนสวนใหญ ซ่ึงกําหนดระยะเวลาในการชําระเงิน 150-180 วัน โดยบริษัทฯ มีสภาพคลอง
พอเพียงกับการจายชําระหนี้สินระยะสั้นนี้ ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ จะมีระยะเวลาประมาณ 78 วัน ดังนั้น 
บริษัทฯ จึงมีสภาพคลองในการดําเนินงานเพียงพอ 

 
3.3 รายจายลงทุน  
จากที่ไดกลาวมาแลวในขางตนวาในป 2549 ที่ผานมานี้ บริษัทฯ มีการลงทุนในเครื่องจักรบางประเภท และ

เปนเงินลงทุนไมสูงมากนัก คือ 36 ลานบาท โดยสวนใหญจะเปนเครื่องจักรอุปกรณเครื่องพิมพบางสวน เพื่อเพิ่มกําลัง
การผลิตสําหรับแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภท Double-sided Silver-Through Hole 

 
3.4 แหลงที่มาของเงินทุน  
จากการขยายการลงทุนในที่ดินและเครื่องจักรบางประเภท ซ่ึงเปนเงินลงทุนไมสูงมากนัก คือ 36 ลานบาท 

บริษัทฯ ไดกําหนดแหลงที่มาของเงินทุนจากเงินกําไรสะสมจากการดําเนินงานในป 2547 และป 2549 บางสวน  
 
3.5 หนี้สินหมุนเวียน  
ในป 2549 บริษัทฯ มีการจายชําระคืนเงินกูระยะสั้นในรูปของ L/C, T/R และจากการที่บริษัทฯ ไดรับชําระคา

สินคาจากลูกคาในตางประเทศเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐ ทําใหบริษัทฯ สามารถจายชําระคาวัตถุดิบดวยเงินสดที่ไดรับ
จากลูกคานั้นๆ เพื่อลดความเสี่ยงของความผันผวนในดานอัตราแลกเปลี่ยน  ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของสตอคสินคา ไมไดทํา
ใหหนี้สินในรูปของ T/R มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา 

 
หนี้สินหมุนเวียนอื่นในป 2549 มีจํานวนทั้งส้ิน 34 ลานบาท ไดแก ภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีมูลคาเพิ่มคาง

จาย จํานวน 10.3 ลานบาท คาไฟฟาและน้ําประปาคางจาย จํานวน 5.7 ลานบาท คานายหนา (สําหรับตัวแทนของบริษัทฯ 
ในตางประเทศ) จํานวน 5.65 ลานบาท คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานคางจาย จํานวน 3.57 ลานบาท (คาภาษีหัก ณ ที่จาย, 
เงินประกันสังคมคางจาย และอื่นๆ) และคาใชจายคางจายอื่นๆ จํานวน 8.78 ลานบาท 

 
หนี้สินจากงบการเงินของบริษัทฯ ไดแก หนี้สินในรูปของ T/R (Trust Receipt)  สําหรับการนําเขาวัตถุดิบ

และเครื่องจักรจากตางประเทศ สวนใหญอยูในรูปสกุลเงินบาท ดอลลารสหรัฐ และเยนญี่ปุน 
 

3.6 สวนของผูถือหุน 
ในป 2549 การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในกําไรสะสมที่เพิ่มมากขึ้นจากกําไร

จากการดําเนินงานในป 2549 และเงินปนผลจาย ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงในกําไรสะสมเพิ่มขึ้น จํานวน 19.619 ลานบาท  
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ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอผลการดําเนินงานหรือ 
ฐานะการเงินในอนาคต 

 

 อุตสาหกรรมแผนพิมพวงจรไฟฟาในประเทศไทย จําเปนตองมีการปรับตัวเพื่อความอยูรอดในสภาวะตลาด
ปจจุบันอยางมาก จากการที่ราคาน้ํามันในตลาดโลกยังคงมีราคาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และไมมีทาทีที่จะลดลงได ซ่ึงปญหานี้ยอม
สงผลกระทบโดยตรงตอผูบริโภคทั่วโลก รวมทั้งบริษัทผูผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมีอยางหลีกเลี่ยงไมได และผลกระทบที่เปนลูกโซ
อยางตอเนื่องที่มีตอผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภท Single-sided ทุกราย คือการขึ้นราคาของแผนเคลือบทองแดง (Copper 

Clad Laminate) ซ่ึงเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟา (แผนเคลือบทองแดงจะมีฟนัล เรซิน กระดาษ ทองแดง 
และสารเคมีตางๆ ซ่ึงโดยสวนใหญเปนผลิตภัณฑปโตรเคมีเปนวัตถุดิบในการผลิต) ในขณะเดียวกัน ผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและ
อิเลคโทรนิคสตางตองการลดตนทุนการผลิต เนื่องจากกําลังซ้ือของผูบริโภคลดนอยลง และการแขงขันก็ทวีความรุนแรงขึ้น
โดยเฉพาะการเขามาตลาดโลกของผูผลิตฯ จากประเทศจีน ทําใหราคาสินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเลคโทรนิคสชนิดตางๆ มีราคา
ถูกลงกวาปที่ผานๆ มาอยางมาก ดังนั้น ผูผลิตสินคาเครื่องใชไฟฟาเหลานี้จึงตองดําเนินการ 2 วิธี คือ 
 
1.ขอลดราคาวัตถุดิบในการผลิตและแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภท Single-sided ก็เปนวัตถุดิบหลักสวนหนึ่งของสินคาประเภท
นี้ดวยเชนกัน เพื่อพรอมที่จะตอสูกับการแขงขันดานราคา 
 
2.ในป 2548 การพัฒนาในเทคโนโลยี่ใหมๆ เพื่อผลิตสินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเลคโทรนีคสใหมๆ ซ่ึงแผนพิมพวงจรไฟฟาที่ใช
เปนแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภท Multi-layer ทําใหปริมาณความตองการแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภท Single-sided ลดลง 
แตในป 2549 บริษัทผูผลิตสินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเลคโทรนิคสใหมๆ ตางพยายามพัฒนาเทคโนโลยี่ใหทันสมัย จนสามารถใช
แผนพิมพวงจรไฟฟาประเภท Double-sided Silver Through Hole เพื่อชวยลดตนทุนการผลิต และในอนาคตอันใกลนี้ 
เครื่องใชไฟฟาและอิเลคโทรนิคสใหมๆ นี้ก็จะสามารถใชแผนพิมพวงจรไฟฟาแบบ Single-sided ไดดวยเชนกัน 
 
นอกจากนี้ การเกิดการคาเสรีกับประเทศตางๆ ยังมีสวนทําใหผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาในประเทศตองเผชิญกับการแขงขันดาน
ราคาจากผูผลิตในตางประเทศ เนื่องจากการยกเลิกภาษีอากรขาเขาสําหรับแผนพิมพวงจรไฟฟา ทําใหผูผลิตแผนพิมพฯ ใน
ตางประเทศที่มีกําลังผลิตมาก พยายามเขามาตัดราคาขาย เพื่อไดรับคําส่ังซ้ือกลับไปปอนสายการผลิตในตางประเทศ ถึงแมวา
ราคาขายที่ผูผลิตแผนพิมพฯในตางประเทศจะขาดทุน แตก็เพื่อใหมีคําส่ังซ้ือสําหรับปอนสายการผลิตและครอบคลุม
คาใชจายคงที่ที่มีอยู แตผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาในประเทศก็มีขอไดเปรียบในเรื่องของคุณภาพและการใหบริการ เนื่องจาก
ปญหาดานคุณภาพของในการผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเลคโทรนิคสอาจจะเกิดจากแผนพิมพวงจรไฟฟาที่ไมไดคุณภาพ และถา
การสั่งซ้ือจากประเทศจีน (จําเปนตองส่ังซ้ือคราวละมากๆ เพื่อประหยัดคาขนสง) ในครั้งนั้นเกิดปญหาในดานคุณภาพ 
สายการผลิตทั้งหมดก็จะตองหยุดชะงัก และกวาแผนพิมพวงจรไฟฟาใหมจะเขามาก็จะเสียเวลาในการผลิตนานขึ้น ผูผลิตแผน
พิมพวงจรไฟฟาในประเทศจึงยังคงมีศักยภาพในการแขงขันกับผูผลิตในตางประเทศไดถาสามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ
ของตัวเอง และเนนการใหบริการหลังการขายที่รวดเร็ว และทันตอเหตุการณ 
 
 ในปจจุบัน ผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภท Single-sided จึงจําเปนตองปรับตัวอยางมาก เนื่องจากสินคา
เครื่องใชไฟฟา สินคาอิเลคโทรนิคส ตางๆ มีการพัฒนาไปอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนโทรศัพทบานแบบไรสาย (Wireless 

Telephone), DVD-RW หรือทีวีจอแบน (Flat Screen TV, Plasma TV, LCD TV, Digital TV) เทคโนโลยี่ใหมๆ ตาง
เขามามีสวนในชีวิตมากขึ้น แผนพิมพวงจรไฟฟาประเภท Single-sided ที่มีเสนลายวงจรใหญๆ ไมอาจจะตอบสนองเทคโนโลยี่
ใหมๆ เหลานี้ได ดังนั้น การพัฒนาเทคโนโลยี่ในการผลิตใหสามารถพิมพลายวงจรที่มีขนาดเล็กได จึงเปนส่ิงที่จะตองทําอยาง
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เรงดวน เนื่องจากปจจัยดานราคาของสินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเลคโทรนิคสเปนตัวชี้นําที่ทําใหผูผลิตสินคาเหลานี้ตองพยายาม
ลดตนทุน ในขณะเดียวกันก็จะตองตอบสนองเทคโนโลยี่ใหมๆ ที่ผูบริโภคตองการ ดังนั้น การเปลี่ยนการใชแผนพิมพวงจรไฟฟา
แบบ Multi-layer มาเปนแบบ Double-sided Silver Through Hole หรือ Single-sided จึงเปนส่ิงที่หลีกเลี่ยงไมได  
 
 ในระยะเวลา 2-3 ปที่ผานมา การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นมาก 
นอกจากนี้ การพัฒนาทางดานเทคโนโลยี่ใหมๆ ทําใหการใชแผนพิมพวงจรไฟฟาเปลี่ยนจากแบบ Multi layer PCB มาเปน
แบบ Double-sided Silver Through Hole PCB รวมทั้ง Double-sided Copper Paste Through Hole เพิ่มมากขึ้น เพื่อ
เปนการลดตนทุนผลิต โดยอาศัยเทคโนโลยี่ชั้นสูงใสลงใน IC แทน จึงเปนโอกาสอันดีสําหรับอุตสาหกรรมแผนพิมพวงจรไฟฟา
ประเภท Double-sided Silver Through Hole และ Double-sided Copper Paste Through Hole ในประเทศไทยที่จะ
เจริญเติบโตตามไปดวย และจากการที่ระยะเวลาในการผลิตสินคาประเภทอิเลคโทรนิคสตางๆ มีระยะเวลาสั้นลง เทคโนโลยี่ที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และแผนพิมพวงจรไฟฟาที่มีคุณภาพดีของผูผลิตในประเทศเอง ทําใหบริษัทขามชาติซ่ึงเปนผูผลิต
สินคาอิเลคโทรนิคสตางๆ รวมทั้งบริษัทผูผลิตชิ้นสวนอุปกรณรถยนตเหลานี้ ไดเล็งเห็นความสําคัญในการสั่งซ้ือแผนพิมพ
วงจรไฟฟาในประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ ทั้งยังเปนการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซ่ึง
สามารถนําไปสูตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นมากอีกดวย อนาคตสําหรับแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภทนี้ จึงยังคงสดใสอยู ปจจุบันคูแขง
ในตลาดแผนพิมพวงจรไฟฟาแบบ Double-sided Silver Through Hole และ Double-sided Copper Paste Through 

Hole ในประเทศยังมีจํานวนไมมากนัก บริษัทฯ จึงคาดวาการผลิต    สินคาที่มีมูลคาเพิ่มนี้ จะทําใหบริษัทฯ มีกําไรเพียงพอและ
สามารถแขงขันดานราคากับผูผลิตแผนพิมพประเภทนี้ในตางประเทศได แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังเล็งเห็นความสําคัญและ
จําเปนในการประหยัดตนทุนการผลิตและเนนในดานคุณภาพของแผนพิมพวงจรไฟฟาเปนสําคัญ 
 

ในปจจุบัน ผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาจากตางประเทศ (จีน,มาเลเซียและอินโดนีเซีย เปนตน) ไดรับคําส่ังซ้ือไมถึง
คร่ึงหนึ่งของกําลังการผลิต เนื่องจากผูผลิตเหลานี้ไดลงทุนในเครื่องจักรและมีกําลังการผลิตเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดภาวะ 
Over supply จึงพยายามเขามาตัดราคาขายกับผูผลิตในประเทศ ซ่ึงทําใหการแขงขันดานราคาอยางตอเนื่อง และในบางครั้งราคา
ขายที่ผูผลิตจากตางประเทศเสนอขายเปนราคาขายที่ขาดทุน      ในป 2549 จํานวนคูแขงขันในตลาดแผนพิมพวงจรไฟฟาแบบ 
Single-sided เริ่มมีจํานวนลดลง หลายบริษัทประกาศยกเลิกการผลิต ลดกําลังการผลิต ซ่ึงบางแหงก็ประกาศปดโรงงาน ซ่ึงในป 
2550 นี้ บริษัทฯ คาดวาปรากฎการณนี้จะทําใหบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาที่เหลืออยูมีสวนแบงการตลาดที่เพิ่มขึ้น และมี
ความสามารถในการตอรองราคากับลูกคาไดดีข้ึน 

 
บริษัทไดตระหนักถึงภาวะอุตสาหกรรมที่กลาวมาเปนอยางดี ดังจะเห็นไดจากในป 2549 ที่ผานมา บริษัทฯ จึงมุงเนนไปยังตลาด
ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศในยุโรป ซ่ึงการแขงขันดานราคายังมีไมมากนัก เนื่องจากลูกคาเหลานี้จะตัดสินใจซื้อผาน
ตัวแทนที่มีความนาเชื่อถือ โดยกอนที่จะตัดสินใจซื้อ ก็จะตองมีการตรวจสอบคุณภาพของผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาตาม
มาตรฐานของลูกคาเหลานี้กอนดังที่ไดกลาวมาแลว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจําเปนที่จะตองพยายามลดตนทุนการผลิตตลอดจนเพิ่ม
สัดสวนยอดขายของแผนพิมพวงจรไฟฟาที่มีมูลคาเพิ่ม เชน แผนพิมพแบบ Double Sided Silver Through Hole และ 
Double-sided Copper Paste Through Hole เพื่อเพิ่มยอดขายตลอดจนกําไรใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานที่วางไว 
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