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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิ จ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
1.1 วิ สยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมายหรือกลยุทธ์ในการดาเนิ นงานของบริ ษทั
วิสยั ทัศน์ : การเป็ นผูน้ าในระดับสากลของการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าทีม่ คี ุณภาพในทุก
ประเภทของผลิตภัณฑ์
พันธกิจ :
- มุง่ มันพั
่ ฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในอนาคต
- ยึดมันในความพึ
่
งพอใจสูงสุดของลูกค้า ทัง้ ในด้านคุณภาพ ราคา การจัดส่งและบริการ
- มุง่ สร้างกาไรสูงสุดให้กบั ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องทุกด้าน
- พัฒนาและยกระดับความสามารถของพนักงานให้เป็นแรงงานฝีมอื ทีม่ คี ุณภาพ
กลยุทธ์ในการดาเนินงานของบริษทั
- พัฒนาการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าให้มคี ุณภาพ ในต้นทุนการผลิตทีน่ ้อยทีส่ ุด และเป็ น
นโยบายทีพ่ นักงานทุกคนต้องนาไปปฏิบตั เิ พื่อให้เกิดผล
- มุง่ เน้นการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าทีม่ มี ลู ค่าเพิม่
โดยเฉพาะแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าทีใ่ ช้ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์
- เพิม่ ช่องทางการจาหน่ายโดยการแต่งตัง้ นายหน้า/ตัวแทนในต่างประเทศ เพื่อเพิม่ ยอดขาย
และช่วยสนับสนุนด้านบริการให้กบั ลูกค้าในต่างประเทศของบริษทั ฯ
- กระจายฐานลูกค้าของบริษทั ฯ ออกไปในหลายๆ อุตสาหกรรม เพื่อลดความเสีย่ งในกรณีท่ี
เทคโนโลยีก่ ารผลิตของบริษทั ลูกค้าเปลีย่ นแปลงไป
หรือการหดตัวของความต้องการใน
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
- กระจายการขายไปยังต่างประเทศโดยตรง
เพื่อลดการแข่งขันด้านราคาในตลาดภายใน
ประเทศ
- บริการหลังการขายต้องรวดเร็วทันใจ
และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่
เปลีย่ นแปลงไปได้อย่างทันท่วงที
1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
การเปลีย่ นแปลงและการพัฒนาการทีส่ าคัญ
บริหารงาน ตัง้ แต่การก่อตัง้ บริษทั เป็นต้นมามีดงั นี้

ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการประกอบธุรกิจและการ

25 มกราคม 2532 จดทะเบียนจัดตัง้ เป็นบริษทั จากัด
พฤษภาคม 2532 ดาเนินการก่อสร้างอาคารโรงงาน ทีส่ วนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี และ
- กุมภาพันธ์ 2533 ดาเนินการติดตัง้ เครือ่ งจักร

1 สิงหาคม 2533

เริม่ ดาเนินการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Single-sided PCB และDoublesided PCB ชนิด non-plate through hole โดยเน้นการผลิตประเภทแรกประมาณ
90% ของทัง้ หมดการดาเนินการผลิตในระยะแรกใช้แรงงานคนเป็นหลัก

กันยายน 2535

เพิม่ กาลังการผลิตสายที่ 2 โดยการลงทุนทางด้านเครือ่ งจักรเพิม่ ขึน้ ปรับปรุง การผลิต
เป็นลักษณะ Semi-automatic ซึง่ ทาให้บริษทั มีกาลังการผลิตเพิม่ ขึน้

28 มิถุนายน 2536 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชนจากัด
16 พฤศจิกายน
เริม่ ทาการซือ้ ขายหุน้ ของบริษทั ฯในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2537
เพิม่ กาลังการผลิตสายที่ 1 แบบอัตโนมัติ โดยการลงทุนทางด้านเครือ่ งจักรเพิม่ ขึน้
สิงหาคม 2538
ปรับปรุงการผลิตเป็นลักษณะอัตโนมัติ ซึง่ มีประสิทธิภาพทัง้ ในด้านปริมาณผลิตและ
คุณภาพของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้
กันยายน 2542
มิถุนายน 2543

เพิม่ กาลังการผลิตสายที่ 2 แบบอัตโนมัติ
เพิม่ กาลังการผลิตสายที่ 3 แบบอัตโนมัติ โดยเน้นการผลิตแบบ Double-sided PCB

พฤษภาคม 2544

ติดตัง้ เครือ่ งจักรสาหรับการพิมพ์หมึก Silver paste เพื่อรองรับการผลิตแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าแบบ Silver Through Hole PCB

มกราคม 2545

เริม่ ดาเนินการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ Silver Through Hole PCB

พฤศจิกายน 2545
ตุลาคม 2547

ได้รบั ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO/TS 16949 สาหรับการผลิตชิน้ ส่วนอุปกรณ์
รถยนต์
ได้รบั ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO14001 (ใบรับรองมาตรฐาน คุณภาพ
สิง่ แวดล้อม)

กันยายน 2548

ซือ้ ทีด่ นิ ในบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ขนาด 3 ไร่ ซึง่ มีพน้ื ทีต่ ดิ กับพืน้ ทีเ่ ดิมของ
โรงงาน (ด้านหลัง) เพื่อเตรียมขยายการผลิตในอนาคต

เมษายน 2549

เพิม่ กาลังการผลิตในเครือ่ งจักรสาหรับการพิมพ์หมึก silver สาหรับการผลิตแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าแบบ Double-sided Silver Through Hole

2550

ซือ้ ทีด่ นิ ในบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ขนาด 3 ไร่ จากบริษทั วิปเทล จากัด ซึง่
มีพน้ื ทีต่ ดิ กับพืน้ ทีเ่ ดิมของโรงงาน (ด้านข้าง) เพื่อเตรียมขยายการผลิตในอนาคต

2551

ขยายกาลังการผลิตเพิม่ ขึน้ อีก 2 สายการผลิต และเพิม่ กระบวนการผลิต Hot Air
Leveling ทัง้ lead และ lead free

19 มิถุนายน 2551

ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2551 มีมติอนุมตั กิ ารแตกหุน้ หรือเปลีย่ นแปลงจานวน
หุน้ และมูลค่าหุน้ สามัญทีต่ ราไว้ของบริษทั จากมูลค่าหุน้ ละ 10 บาท เป็นหุน้ ละ 1.00บาท
1

ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2551 มีมติอนุมตั กิ ารแก้ไขข้อบังคับของบริษทั เพื่อให้
17 กันยายน 2551 สอดคล้องกับโครงการซือ้ คืนหุน้ ของบริษทั ฯ ในจานวนหุน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของหุน้ ที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดเพื่อการบริหารทางการเงิน
ธันวาคม 2551

บริษทั ฯ มีการซือ้ หุน้ คืนโดยวิธกี ารเสนอซือ้ ในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จานวนทัง้ สิน้ 1,181,000 หุน้

สิงหาคม 2552

บริษทั ฯ มีการเพิม่ กระบวนการผลิต ประเภท Dry Film Process และ
แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าชนิดทีม่ เี ส้นลายวงจรขนาดเล็กกว่า 0.15 มม.

กุมภาพันธ์ 2553

ก่อสร้างอาคารโรงงานเพิม่ อีก 1 หลัง เพื่อรองรับการผลิตประเภทของแผ่นพิมพ์วงจร
ไฟฟ้าชนิดใหม่เพิม่ ขึน้ ในอนาคต

21 ตุลาคม 2554

เกิดอุทกภัยขีน้ ในประเทศไทย ทาให้เกิดน้าท่วมในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ซึง่ เป็น
ทีต่ งั ้ ของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ต้องหยุดการผลิตตัง้ แต่วนั ที่ 21 ตุลาคม 2554 เป็นต้นมา

21 กุมภาพันธ์
2555

เพิม่ ทุนจานวน 55.830 ล้านหุน้ แบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้แก่บริษทั
ชินพูน อินดัสเตรียล จากัด ในราคาหุน้ ละ 5 บาท บริษทั ฯ ได้รบั เงินเป็นจานวนทัง้ สิน้
279.15 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในระหว่างการฟื้นฟูกจิ การจากน้าท่วม
และใช้เป็นเงินลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่

1 มิถุนายน 2555

บริษทั ฯ เริม่ กลับมาดาเนินการผลิต หลังจากทีใ่ ช้เวลาในการฟื้นฟูโรงงาน 6 เดือน จน
สามารถเปิดดาเนินงานได้เป็นปกติ

ปจั จุบนั บริษทั ดาเนินการผลิตและจาหน่ ายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า (Printed Circuit Board หรือ PCB)
ประเภท Single-sided PCB และ Double-sided PCB ทัง้ ชนิด Silver Through Hole, Non Plate
Through Hole, Copper Paste Through Hole และ Plate Through Hole ซึง่ แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าที่
ผลิตนัน้ จะผลิตตามลายวงจรไฟฟ้าของลูกค้าแต่ละราย ซึง่ จะมีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างกันตามแต่ท่ลี กู ค้า
จะออกแบบ
1.3 โครงสร้างการถือหุ้น
รายละเอียดเกีย่ วกับกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ขึน้ ไป ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง ทัง้ หมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดงั นี้
2.

ชื่อผูถ้ ือหุ้น/กลุ่มผูถ้ ือหุ้น
1. กลุ่มนายวิพรรธ์ เริงพิทยา
2. กลุ่มบริษทั ชินพูน อินดัสเตรียล จากัด*
รวม

จานวนหุ้นที่ถือ คิ ดเป็ น
สัญชาติ จานวนหุ้น ร้อยละของจานวนหุ้นที่มี
สิ ทธิ ออกเสียงทัง้ หมด
ไทย
56,887,800 26.36
ไต้หวัน
95,221,000 44.12
152,128,800 70.48
2

*จานวนหุน้ ของกลุ่มบริษทั ชินพูน อินดัสเตรียล จากัด ได้รวมหุน้ ของ Mr. Fred Shiau ซึง่ เป็น
concert party ของบริษทั ชินพูน อินดัสเตรียล จากัด
1.4 ความสัมพันธ์กบั กลุ่มธุรกิ จของผูถ้ ือหุ้นใหญ่
นายวิพรรธ์ เริงพิทยา ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในบริษทั ฯ มีธุรกิจทีด่ าเนินงานในด้านการให้คาแนะนาปรึกษาใน
เชิงธุรกิจชื่อบริษทั วิปเทล จากัด ซึง่ บริษทั ฯ ได้ทาบันทึกข้อตกลงให้ บริษทั วิปเทล จากัด เป็นที่
ปรึกษาการจัดการทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ทาบันทึกข้อตกลงกับ บริษทั ชินพูน จากัด
(Chin-Poon Industrial Co.,Ltd.) ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและด้านการตลาด โดย
สามารถศึกษาในรายละเอียดได้ในหัวข้อที่ 12 รายการระหว่างกัน
2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
บริษทั ดราโก้ พีซบี ี จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ ายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าหรือแผ่น
พิมพ์วงจรอีเลคโทรนิคส์ (Printed Circuit Board หรือ PCB) ซึง่ เป็ นวงจรไฟฟ้าย่อส่วนอยูบ่ นแผ่น
ฉนวนเคลือบทองแดง (Copper Clad Laminate) ขนาดเล็ก ทาหน้าทีเ่ ป็นฐานสาหรับยึดชิน้ ส่วนอีเลค
โทรนิคส์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
เพื่อเชื่อมโยงวงจรไฟฟ้าระหว่างส่วนประกอบต่างๆ และเป็ น
ส่วนประกอบขัน้ พืน้ ฐานทีส่ าคัญในผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและสินค้าอีเลคโทรนิคส์ต่างๆ เครือ่ งเสียง
ติดรถยนต์ มอเตอร์ เครือ่ งมือสื่อสารโทรคมนาคมเกือบทุกชนิด และแผงหน้าปทั ม์ควบคุมของ
รถยนต์
นอกจากนี้ เพื่อให้บริษทั ฯ มีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบทุก
ผลิตภัณฑ์ของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า บริษทั ฯ จึงดาเนินธุรกิจซือ้ มา-ขายไป สาหรับแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ไม่สามารถผลิตได้ ซึง่ เป็ นแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multilayer PCB โดยจาหน่ ายให้กบั ลูกค้าในปจั จุบนั ของบริษทั ฯ ทีม่ ปี ริมาณคาสังซื
่ อ้ ไม่มากนัก โดยบริษทั
จะสังซื
่ อ้ แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภทนี้จากผูผ้ ลิตในประเทศไต้หวัน
และจากการดาเนินธุรกิจใน
ลักษณะนี้ ทาให้เมือ่ บริษทั ฯ ประสบภาวะน้ าท่วม ไม่สามารถดาเนินการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเอง
ได้ บริษทั ฯ มีช่องทางการติดต่อกับผูผ้ ลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ารายอื่นๆ อยู่ จึงทาให้บริษทั ฯ สามารถ
ดาเนินธุรกิจในลักษณะนี้ในระหว่างทีบ่ ริษทั ฯ กาลังอยู่ในช่วงการฟื้นฟูอาคารโรงงานและเครือ่ งจักรใน
การผลิตต่างๆ โดยแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเหล่านี้ เมือ่ มาส่งถึงบริษทั ฯ จะมีหน่ วยงานตรวจสอบ
คุณภาพทาหน้าทีต่ รวจสอบคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ก่อนทีจ่ ะนาส่งให้กบั ลูกค้าของ
บริษทั ฯ ต่อไป อัตรากาไรของธุรกิจประเภทนี้ อยู่ในระดับสูงกว่าการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าของ
บริษทั ฯ เล็กน้อย
ในปี 2556 บริษทั ฯ ยังคงมีรายได้จากธุรกิจซือ้ มา-ขายไปอยูใ่ นอัตราส่วนร้อยละ 26.1 ของยอดรายได้
รวมจากการขายของบริษทั ฯ
2.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์
ในปี 2556 บริษทั ดาเนินการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า 5 ประเภท คือ Single-sided PCB, Doublesided PCB ชนิด Silver Paste Through Hole, Double-sided Non Plate Through Hole, Double3

sided Copper Paste Through Hole และ Double-sided Plate-through-hole ซึง่ แผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าทัง้ 5 ประเภทมีลกั ษณะแตกต่างกัน ดังนี้
1. Single-sided PCB เป็นแผ่นพิมพ์วงจรทีม่ แี ผ่นทองแดงเคลือบเพียงด้านเดียว มีขนั ้ ตอน
การผลิตทีไ่ ม่ซบั ซ้อนนามาใช้เป็ นส่วนประกอบของเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอีเลคโทรนิคส์ทวๆไป
ั่
เช่น Sub board ในโทรทัศน์ จอคอมพิวเตอร์ รีโมทคอนโทรล Inverter เป็นต้น
2. Double-sided PCB ชนิ ด Silver Paste Through Hole เป็นแผ่นพิมพ์วงจรทีม่ ี
วงจรไฟฟ้าสองด้านและมีตวั นากระแสไฟฟ้าคือเงิน (Silver paste) นามาใช้กบั เครือ่ งใช้ไฟฟ้า
และอิเลคโทรนิคส์บางประเภท เช่น โทรทัศน์ LCD, LED, คียบ์ อร์ดคอมพิวเตอร์, DVD, แผง
หน้าปดั รถยนต์, เครือ่ งเสียงติดรถยนต์, ตูช้ ุมสายโทรศัพท์ขนาดเล็ก, Power supply ทีใ่ ช้กบั
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าต่างๆ และเครือ่ งมือสื่อสาร (โทรศัพท์บา้ นแบบไร้สาย) ซึง่ จาเป็ นจะต้องมีเนื้อที่
จากัดและต้องการ ความเทีย่ งตรงสูง
3. Double-sided PCB ชนิ ด Non Plate Through Hole เป็ นแผ่นพิมพ์วงจรทีม่ วี งจรไฟฟ้า
สองด้านแต่ไม่มตี วั นากระแสไฟฟ้า ซึง่ จะนามาใช้กบั ชิน้ ส่วนอุปกรณ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเลค
โทรนิคส์บางประเภท เช่น มอเตอร์สาหรับเครือ่ งปรับอากาศ มอเตอร์สาหรับตูเ้ ย็น เป็นต้น
4. Double-sided PCB ชนิ ด Copper Paste Through Hole เป็นแผ่นพิมพ์วงจรทีม่ ี
วงจรไฟฟ้าสองด้านและมีตวั นากระแสไฟฟ้าคือทองแดง (Copper paste) นามาใช้กบั
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเลคโทรนิคส์บางประเภท มีลกั ษณะใกล้เคียงกับ Double-sided PCB
ชนิด Silver Paste Through Hole เหมาะสาหรับการผลิตเครือ่ งเสียงติดรถยนต์ ซึง่ ให้
คุณภาพของเสียงดีกว่า และมีราคาย่อมเยากว่า
5. Double-sided PCB ชนิ ด Plate-through-hole เป็ นแผ่นพิมพ์วงจรทีม่ วี งจรไฟฟ้าสอง
ด้าน และมีตวั นากระแสไฟฟ้าคือทองแดง โดยวิธกี าร plate ด้วยกระแสไฟฟ้าและสารเคมี ซึง่
นามาใช้กบั ชิน้ ส่วนอุปกรณ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้า และอิเลคโทรนิคส์ทม่ี คี วามสลับซับซ้อนของลาย
วงจร และมีอุปกรณ์ชน้ิ ส่วนประกอบทีม่ คี วามหนาแน่นมาก เช่น ระบบนาทางรถยนต์ แผง
ควบคุมระบบไฟฟ้าในรถยนต์ เป็ นต้น
ในปี 2556 ทีผ่ ่านมา บริษทั ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Single-sided PCB เป็นส่วนใหญ่ โดย
มีสดั ส่วนการผลิตประมาณร้อยละ 67 ของทัง้ หมด ส่วนการผลิต Double-sided PCB ทุกประเภท มี
สัดส่วนการผลิตอยูป่ ระมาณร้อยละ 33
โครงสร้างรายได้
เนื่องจากบริษทั ฯ ประสบภาวะน้าท่วม ในเดือนตุลาคม 2554 ทาให้ไม่สามารถดาเนินการผลิตได้
ตัง้ แต่ตน้ ปี 2555 เป็นต้นมา และหลังจากทีฟ่ ้ืนฟูบริษทั สาเร็จ จาเป็นต้องใช้เวลาในการเริม่ ผลิตแผ่น
พิมพ์วงจรไฟฟ้าให้กบั ลูกค้าของบริษทั ฯ โดยลูกค้าแต่ละรายจะต้องดาเนินการตรวจสอบมาตรฐาน
คุณภาพการผลิต่ของบริษทั ฯ ก่อน ซึง่ ถ้าผ่านการตรวจสอบก็จะเริม่ สังซื
่ อ้ แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าของ
บริษทั ฯ ได้ โดยปกติจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือนสาหรับลูกค้ารายเดิม และใช้เวลาไม่ต่ากว่า 1
ปีสาหรับลูกค้ารายใหม่ เนื่องจากต้องมีการผลิตแผ่นพิมพ์ตวั อย่าง เพื่อให้ลูกค้ารายใหม่นาไปทาการ
4

ทดสอบในด้านต่างๆ รายได้ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2556 จึงมีจานวนไม่มากนัก แต่ยอดขายเริม่
เพิม่ สูงขึน้ ในไตรมาสสอง ต่อเนื่องไปจนถึงสิน้ ปี
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้บริษทั ฯ จะเริม่ กลับมาดาเนินการผลิตได้แล้ว แต่กม็ คี าสังซื
่ อ้ บางส่วนทีเ่ ป็นคา
สังซื
่ อ้ ของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าชนิดทีบ่ ริษทั ฯ ยังไม่สามารถผลิตได้ จาเป็ นต้องส่งให้บริษทั ผูผ้ ลิตแผ่น
พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer ในประเทศไต้หวันผลิตให้ จึงทาให้ธุรกิจซือ้ มา-ขายไปของบริษทั
ในปี 2556 ยังคงมียอดขายจากธุรกิจประเภทนี้อยู่ ในส่วนของรายได้จากการผลิต จะยังคงแบ่งเป็น 2
ลักษณะ คือ Single-sided PCB และ Double-sided PCB ซึง่ ประกอบด้วย Double-sided ทุก
ประเภทรวมกัน ซึง่ ได้แก่แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าสองด้าน ชนิด Silver Through Hole, Non Plate
Through Hole, Copper Paste Through Hole และ Plate-through-hole
มูลค่าการจาหน่ายของผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ในระยะ 3 ปีทผ่ี ่านมา เป็นดังนี้

การซือ้ มา-ขายไป
มูลค่าการจาหน่ายในประเทศ
จาแนกตามผลิตภัณฑ์
Single-sided PCB
Double-sided PCB
รวมมูลค่าการจาหน่ายในประเทศ
มูลค่าการจาหน่ายต่างประเทศ**
จาแนกตามผลิตภัณฑ์
Single-sided PCB
Double-sided PCB
รวมมูลค่าการจาหน่ายต่างประเทศ

2554
ล้าน
%
บาท
141.92 10.80

22.56
43.06
65.62

1.72
3.28
5.00

744.07 56.65
361.87 27.55
1,105.94 84.20

มูลค่าการจาหน่ายรวม
การซือ้ มา-ขายไป
141.92
จาแนกตามผลิตภัณฑ์
Single-sided PCB
766.63
Double-sided PCB
404.93
รวมมูลค่าการจาหน่ายในและ
1,313.48
ต่างประเทศ
อัตราเพิม่ (ลด)ของมูลค่าการจาหน่าย
-3.55
(%)
5

2555
ล้าน
บาท
236.95

4.99
5.16
10.15

2556
%
61.83

ล้าน
บาท
218.87

%
27.32

1.30
1.35
2.65

28.35
19.35
47.70

3.54
2.42
5.95

90.84 23.70
45.29 11.82
136.13 35.52

358.82 44.79
175.74 21.94
534.56 66.72

10.80

236.95 61.83

218.87 27.32

58.37
30.83
100.00

95.83 25.01
50.45 13.16
383.23 100.00

387.17 48.33
195.09 24.35
801.13 100.00

-70.82

109.05

*
ไม่รวมรายได้จากการขายแม่พมิ พ์ (mold) และการทาตัวอย่างแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า ในปี 2554,
2555 และ 2556 จานวน 56.79, 24.05 และ 47.18 ล้านบาทตามลาดับ
**
การจาหน่ายต่างประเทศ มีลกั ษณะเป็นการส่งออกทัง้ ทางตรง (direct export) และ
ทางอ้อม (indirect export) ซึง่ เป็นการจาหน่ายให้แก่บริษทั ข้ามชาติภายในประเทศทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม
การลงทุนทีต่ งั ้ โรงงานอยูใ่ นประเทศไทย
2.2

การตลาดและการแข่งขัน
การตลาดและการจาหน่ าย
การผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าในประเทศไทยส่วนใหญ่ เป็ นการผลิตเพื่อส่งออกทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม (direct & indirect export) ฐานลูกค้าของบริษทั ฯ จะได้แก่ผใู้ ช้แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าที่
เป็ นผูผ้ ลิตเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเลคโทรนิคส์ทใ่ี ช้ภายในบ้าน และอุตสาหกรรมการผลิตชิน้ ส่วนอุปกรณ์
รถยนต์ ซึง่ ปจั จุบนั มีการนาเข้าแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าจากต่างประเทศลดลง เนื่องจากผูผ้ ลิตแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าในประเทศมีคุณภาพดีขน้ึ และราคาถูกกว่าการนาเข้าจากต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม
ภาวะการแข่งขันด้านราคา ทาให้บริษทั ฯ ยังคงต้องพยายามหาตลาดใหม่ๆ ในต่างประเทศ เนื่องจาก
ไม่ตอ้ งการเข้าร่วมสงครามตัดราคากับคู่แข่งรายอื่นๆ
เนื่องจากธุรกิจผูผ้ ลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าทัง้ ในและต่างประเทศมีช่อื เสียงและเป็ นทีร่ จู้ กั ใน
ตลาดจานวนไม่มากนัก การดาเนินการด้านการตลาดสามารถดาเนินการได้ ดังนี้
1. โดยการแนะนาจากลูกค้าของบริษทั ฯ ในปจั จุบนั ลูกค้าของบริษทั ฯ หลายรายเป็นผูร้ บั จ้าง
ประกอบชิน้ ส่วนอิเลคโทรนิคส์ (Assembly House) ให้กบั ผูผ้ ลิตเครือ่ งใช้ไฟฟ้าอิเลคโทรนิคส์ และ
ผูผ้ ลิตอุปกรณ์ชน้ิ ส่วนประกอบรถยนต์ ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าทีต่ งั ้ โรงงานอยูใ่ นประเทศ เมือ่ บริษทั
ลูกค้าเชื่อมันในคุ
่ ณภาพการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าของบริษทั ฯ
ก็จะแนะนาให้ผผู้ ลิต
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าอิเลคโทรนิคส์และอุปกรณ์ชน้ิ ส่วนประกอบรถยนต์ สังซื
่ อ้ แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าจาก
บริษทั ฯ เพื่อให้แน่ใจว่าชิน้ ส่วนอุปกรณ์ทป่ี ระกอบลงบนแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแล้ว จะไม่มปี ญั หาด้าน
คุณภาพ
2. โดยการแนะนาจากบริษทั ชินพูน อินดัสเตรียล จากัด เนื่องจากต้นทุนการผลิตแผ่น พิมพ์
วงจรไฟฟ้าในประเทศไต้หวันสูงกว่าประเทศไทยมาก ดังนัน้ เมือ่ มีลกู ค้าของบริษทั ชินพูนฯ ต้องการ
แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าทีม่ รี าคาถูกลง (เพื่อแข่งขันด้านราคาของสินค้าของตนเอง) แต่ยงั คงมีคุณภาพ
ดี ทางบริษทั ชินพูนฯ ก็จะแนะนาให้ฝา่ ยการตลาดของบริษทั ฯ ติดต่อกับบริษทั ลูกค้านัน้ ๆ หรือ
อาจจะมีการโอนคาสังซื
่ อ้ ของลูกค้ารายนัน้ ๆ ให้บริษทั ฯ ผลิตแทน โดยลูกค้านัน้ จะต้องเข้ามา
ตรวจสอบคุณภาพการผลิตของบริษทั ฯ ก่อน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าของบริษทั ฯ มี
คุณภาพดีตามทีเ่ คยสังซื
่ อ้ ผ่านบริษทั ชินพูนฯ และเมือ่ ผ่านการตรวจสอบแล้วจึงส่งคาสังซื
่ อ้ มาให้
บริษทั ฯ โดยตรง
3. โดยการแต่งตัง้ ตัวแทนจาหน่ายในต่างประเทศ ซึง่ วิธนี ้ตี วั แทนจาหน่ายในต่างประเทศจะมีความ
รอบรูใ้ นตลาดแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าในประเทศของตนเอง ทาให้การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทีต่ อ้ งการใช้
แผนพิมพ์วงจรไฟฟ้าทาได้งา่ ยและรวดเร็วกว่าการทีบ่ ริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการตลาดไปติดต่อ
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เองโดยตรง ซึง่ อาจจะมีปญั หาในด้านภาษาทีใ่ ช้ในการสื่อสาร (นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ) เช่น
ภาษาสเปน เป็นต้น
ตัวแทนของบริษทั ฯ ในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเกาหลี
เพื่อทีจ่ ะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทนั เวลาและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ใน
กรณีทล่ี กู ค้าในต่างประเทศมีปญั หาด้านคุณภาพของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า ตัวแทนจาหน่ ายก็สามารถ
ให้บริการแก้ไขปญั หาเบือ้ งต้น ณ ทีท่ าการของบริษทั ลูกค้าได้ หรือในบางครัง้ ลูกค้าต้องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตัวแทนของบริษทั ฯ ในประเทศนัน้ ๆ ก็สามารถเข้าถึงลูกค้าได้โดยทันที ซึง่ ช่วยทา
ให้การให้บริการกับลูกค้าในต่างประเทศเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ซึง่ ตัวแทนจาหน่ายเหล่านี้
จะได้รบั ผลตอบแทนจากบริษทั ฯ ในรูปแบบของค่านายหน้า โดยจะคิดเป็นอัตราส่วนของยอดขาย
ตามทีต่ กลงกันไว้
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษทั ในปจั จุบนั คือกลุ่มบริษทั ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนอุปกรณ์รถยนต์ เนื่องจาก
เป็นกลุ่มลูกค้าทีแ่ ผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงลายวงจรบ่อยมากนัก
ทาให้การผลิตมี
ประสิทธิภาพ คือสามารถผลิตล่วงหน้าไว้ก่อนได้ในแต่ละครัง้ ของการผลิต นอกจากนี้การแข่งขันก็ไม่
สูงมาก เพราะลูกค้ากลุ่มนี้กใ็ ห้ความสาคัญกับเรือ่ งคุณภาพเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วกับ
รถยนต์ซง่ึ มีผลต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของผูบ้ ริโภค คุณภาพจึงเป็ นปจั จัยแรกในการพิจารณาหาผูผ้ ลิต
แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า จึงมีผลทาให้ตน้ ทุนการผลิตสูงกว่าแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าสาหรับชิน้ ส่วนอุปกรณ์
อื่น หรือสาหรับเครือ่ งใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ
การจาหน่ ายและช่องทางการจัดจาหน่ าย
ในปี 2556 รายได้จากการขายของบริษทั ฯ สามารถแบ่งการจาหน่ายเป็น 2 ประเภทดังนี้
1. การจาหน่ายภายในประเทศ เป็นการจาหน่ายในลักษณะ Indirect Export คือ บริษทั
จะจาหน่ ายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแก่บริษทั ผูผ้ ลิตสินค้าสาเร็จรูป ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นบริษทั ต่างชาติท่ี
เข้ามาขยายฐานธุรกิจในประเทศไทย เช่น SONY, SAMSUNG, World, Panasonic, Mitsubishi,
Toshiba เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจาหน่ายให้กบั ผูป้ ระกอบชิน้ ส่วนสาหรับเครือ่ งใช้ไฟฟ้าอิเลคโทร
นิคส์และชิน้ ส่วนประกอบรถยนต์ เช่น KATATA, KAGA เป็นต้น ในปี 2556 บริษทั ฯ จาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้าในกลุ่มนี้ประมาณร้อยละ 60 ของมูลค่าการจาหน่ายทัง้ หมด โดยมีกาหนดการ
ชาระเงินประมาณ 30-60 วัน ขึน้ อยูก่ บั ลูกค้าแต่ละราย
2. การจาหน่ายในต่างประเทศ หรือการจาหน่ายในลักษณะ Direct Export* ปจั จุบนั บริษทั ฯ
มีส่งออกผลิตภัณฑ์ โดยจาหน่ายให้กบั ลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา สเปน มาเลเซีย อินเดีย
เวียตนามและประเทศจีน ซึง่ ได้แก่ Bosch –Malaysia, Sony – Malaysia, Nidec - Vietnam, Brother
– Vietnam เป็นต้น โดยมีสดั ส่วนการจาหน่ายประเภท Direct export คิดเป็นมูลค่า ประมาณร้อยละ
40 ของมูลค่าการจาหน่ายทัง้ หมด
*หมายเหตุ Direct Export ในทีน่ ้หี มายถึงการขายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าโดยการส่งออกไปยังผูซ้ อ้ื ใน
ต่างประเทศโดยตรง
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
อุตสาหกรรมแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าในประเทศไทย เป็ นอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อส่งออกและ
เป็นอุตสาหกรรมทีก่ ่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ โดยเป็น Supporting Industries
ของอุตสาหกรรมการผลิตเครือ่ งใช้ไฟฟ้าอีเลคโทรนิคส์ อุตสาหกรรมชิน้ ส่วนอุปกรณ์ตดิ รถยนต์ และ
เครือ่ งมือสื่อสาร โทรคมนาคมประเภทต่างๆ ทีใ่ ช้แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเป็ นชิน้ ส่วนประกอบพืน้ ฐาน
สาคัญ และจะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าสาเร็จรูปกับอุตสาหกรรมการผลิต
ชิน้ ส่วนอีเลคโทรนิคส์ในประเทศเข้าด้วยกัน
การทีแ่ ผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเป็ นส่วนประกอบพืน้ ฐานทีส่ าคัญ ในการผลิตเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและ
อีเลคโทรนิคส์ หรืออุตสาหกรรมใดๆ ทีใ่ ช้แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเป็ นวัตถุดบิ ในการผลิต ผูผ้ ลิตแผ่น
พิมพ์วงจรไฟฟ้าจึงควรมีสถานทีต่ งั ้ โรงงานอยูใ่ นบริเวณใกล้เคียงกับลูกค้าผูส้ งซื
ั ่ อ้ ผลิตภัณฑ์
เพื่อ
ความสะดวกในการขนส่งและตอบสนองระบบการผลิตแบบ JIT (Just In Time) ซึง่ จะช่วยอานวย
ความสะดวกในกรณีมกี ารเปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขแบบลายวงจรต่างๆ ของลูกค้า เนื่องจากการ
ออกแบบของบริษทั ลูกค้าในระยะแรกยังอยูใ่ นขัน้ การทดลอง (pilot run) อาจจะมีการปรับเปลีย่ น
เส้นลายวงจร การทีบ่ ริษทั ผูผ้ ลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าตัง้ โรงงานอยูใ่ กล้กจ็ ะช่วยทาให้การเปลีย่ นแปลง
ใดๆ ทาได้งา่ ยและใช้เวลาน้อย เกิดความคล่องตัวในการเปลีย่ นแปลงลายวงจรในระยะของการทดลอง
ก่อนจะผลิตจริง นอกจากนี้ ยังช่วยแก้ไขปญั หาในด้านคุณภาพของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าหรือใน
สายการผลิตของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
ความต้องการใช้แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าภายในประเทศในปี 2556 ลดลง เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรป (EU) ยังไม่ฟ้ืนตัว รวมทัง้ เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา
ด้วย ซึง่ ทัง้ 2 ตลาดนี้เป็นตลาดส่งออกทีส่ าคัญของผูผ้ ลิตเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิ ลคโทรนิคส์ใน
ประเทศไทย
ซึง่ แน่นอนว่าการแข่งขันด้านราคาก็มมี ากขึน้
เนื่องจากความต้องการแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าลดลง
โครงสร้างของอุตสาหกรรมแผ่นพิ มพ์วงจรไฟฟ้ า
ลักษณะโครงสร้างของอุตสาหกรรมผูผ้ ลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า เป็ นอุตสาหกรรมทีอ่ าศัยเทค
โนโลยีก่ ารผลิตไม่สงู มากนัก ปจั จุบนั การผลิตส่วนใหญ่จะใช้เครือ่ งจักรระบบอัตโนมัตใิ นการผลิต ซึง่
ผูผ้ ลิตแต่ละรายในอุตสาหกรรมนี้สามารถลงทุนซือ้ เครือ่ งจักรระบบอัตโนมัตนิ ้ไี ด้
สิง่ สาคัญคือการ
ควบคุมคุณภาพในการผลิต เนื่องจากในแต่ละแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าจะมีเส้นลายวงจรทีม่ ขี นาดเล็กหรือ
ใหญ่แตกต่างกันไปตามการออกแบบลายวงจรของแต่ละลูกค้า
การควบคุมคุณภาพในการผลิต
จาเป็ นต้องอาศัยประสบการณ์ เพื่อแก้ไขปญั หาในการผลิต โดยเฉพาะแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าทีม่ ี
เส้นลายวงจรขนาดเล็กมาก ซึง่ จะนาไปสู่อตั ราการสูญเสียในกระบวนการผลิตให้น้อยทีส่ ุด
จากการประเมินของบริษทั ฯ คาดว่าความต้องการ (Demand) ของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าใน
ประเทศไทยในปี 2556 มีประมาณ 100,000-130,000 ตารางเมตรต่อเดือน ลดลงกว่าร้อยละ 20 ของ
ความต้องการในปีทผ่ี ่านมา
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโลกก็ได้รบั ผลกระทบจากเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรป ทีย่ งั ไม่ฟ้ืนตัว ทาให้อานาจซือ้ ลดลง ส่งผลให้ผู้ผลิตสินค้า
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เครือ่ งใช้ไฟฟ้าอิเลคโทรนิคส์ในประเทศไทย ต้องลดปริมาณการผลิตลงด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ อานาจ
ซือ้ ของผูบ้ ริโภคภายในประเทศลดลง ปญั หาค่าครองชีพทีส่ งู ขึน้ และปญั หานโยบายการซือ้ รถยนต์คนั
แรกทีท่ าให้ผซู้ อ้ื รถยนต์ไม่มเี งินเหลือเพียงพอทีจ่ ะจับจ่ายใช้สอย เนื่องจากต้องผ่อนเงินค่ารถยนต์ท่ี
ซือ้ ตัง้ แต่ปี 2555
ปจั จุบนั ผูผ้ ลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ Single sided ทีผ่ ลิตป้อนตลาดในประเทศแบ่งได้
เป็น 2 กลุ่ม คือ
 ผูผ้ ลิตภายในประเทศ (Local Suppliers) ซึง่ มีผผู้ ลิตรายใหญ่ๆ ทีส่ าคัญอยู่ 4 บริษทั (รวม
บริษทั ดราโก้ พีซบี ี จากัด (มหาชน) ด้วย) ความสามารถในการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า
ป้อนตลาดประมาณ 170,000–200,000 ตารางเมตรต่อเดือน
 ผูผ้ ลิตจากต่างประเทศ (Oversea Suppliers) เป็นผูผ้ ลิตในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซียและ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นส่วนใหญ่ ซึง่ เป็นบริษทั ลูก (Subsidiary company) ของบริษทั
แม่ (Parent company) สัญชาติญป่ี นุ่ ทีข่ ยายการลงทุนไปยังประเทศเหล่านี้ มีกาลังการผลิต
เพื่อป้อนตลาดประมาณ 200,000-250,000 ตารางเมตรต่อเดือน แต่เนื่องจากทัง้ ประเทศ
อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ต่างก็ประสบปญั หาความต้องการแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ Single
Sided และแบบ Double Sided Silver Through Hole ลดลง ผูผ้ ลิตเหล่านี้จงึ พยายามเข้ามา
แย่งตลาดในประเทศไทย เนื่องจากทาเลอยูใ่ กล้กว่าลูกค้าในประเทศจีน ตลอดจนปริมาณ
ความต้องการแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าของประเทศไทยยังคงมีสงู กว่าในประเทศของตนเอง
2.3

การจัดการผลิ ตภัณฑ์
ข้อมูลเกีย่ วกับวัตถุดิบ
วัตถุดบิ ของบริษทั ประกอบด้วย Copper Clad Laminates, น้าหมึก และสารเคมีอ่นื ๆ โดยมี
สัดส่วนการซือ้ จากต่างประเทศ : ในประเทศ เท่ากับ 85 : 15 โดยเฉพาะแผ่นฉนวนเคลือบทองแดง
(Copper Clad Laminate) ซึง่ เป็นวัตถุดบิ หลัก มีมลู ค่ากว่าร้อยละ 60 ของต้นทุนการผลิตทัง้ หมด
ปจั จุบนั มีบริษทั ผลิตแผ่นฉนวนเคลือบทองแดงในประเทศไทยเพียงรายเดียวทีบ่ ริษทั ฯ สามารถใช้เป็ น
วัตถุดบิ ในการผลิตได้
ในปจั จุบนั ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคทุกคนรณรงค์การผลิตทีม่ กี ารอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม บริษทั ต่างๆ
ทัวโลกค
่
านึงถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ใดๆ ก็ตามที่ปลอดสารพิษ/สารเคมีทจ่ี ะส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
การผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าก็เช่นเดียวกัน บริษทั ผูผ้ ลิตเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเลคโทรนิคส์โดยส่วน
ใหญ่ มีการผลิตเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเลคโทรนิคส์ทป่ี ลอดสารตะกัว่ (Lead free process) ปลอดสารฮา
ลอน (Halogen Free) หรือปลอดสารเคมีใดๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม เพื่อส่งออกไปขายยัง
ประเทศในประชาคมร่วมยุโรป สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ปจั จุบนั แผ่นเคลือบทองแดงประเภทนี้จงึ มีการ
ผลิตเป็นวัตถุดบิ หลัก
ราคามีการปรับลดลงจนมีราคาใกล้เคียงกับแผ่นเคลือบทองแดงแบบเก่า
เนื่องจากปริมาณการผลิตแผ่นเคลือบทองแดงประเภทนี้มเี พิม่ มากขึน้
จนทาให้เกิดการประหยัดต่อ
ขนาด (Economy of scale)
ในตลาดโลกมีผผู้ ลิตแผ่นเคลือบทองแดงอยูเ่ ป็นจานวนมาก (ในทีน่ ้จี ะขอกล่าวถึงเฉพาะจาก
ประเทศในแถบ เอเชียเท่านัน้ ) ทัง้ จากประเทศญีป่ นุ่ เกาหลี ไต้หวัน มาเลเซีย รวมทัง้ ไทย (ซึง่ เป็ น
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บริษทั ข้ามชาติจากประเทศญีป่ นุ่ ทีม่ าขยายฐานการผลิตในประเทศไทย) ซึง่ ผูผ้ ลิตแผ่นเคลือบทองแดง
ของแต่ละประเทศ แต่ละบริษทั ผูผ้ ลิตจะมีคุณภาพคุณสมบัติ รวมทัง้ ราคาจาหน่ายทีแ่ ตกต่างกัน เช่น
- แผ่นเคลือบทองแดงของญีป่ นุ่ มีคุณภาพดี คุณสมบัตสิ ามารถทนทานต่อกระแสไฟได้ด ี
แต่มรี าคาแพง ปริมาณความต้องการลดลงเรือ่ ยๆ เนื่องจากราคาสูง
- แผ่นเคลือบทองแดงจากประเทศเกาหลี มีคุณภาพปานกลาง คุณสมบัต-ิ พอใช้ มีราคาถูก
กว่าผูผ้ ลิตจากประเทศไต้หวันเล็กน้อย แต่มกั จะมีปญั หาในการส่งสินค้าเนื่องจากปริมาณ
การผลิตของผูผ้ ลิตเกาหลีมไี ม่สม่าเสมอ และในหลายๆ ครัง้ บริษทั ฯ พบว่าผูผ้ ลิตเกาหลี
เองมีปญั หาการขาดแคลนวัตถุดบิ ประเภท copper foil ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีคาสังซื
่ อ้ ให้
ผูผ้ ลิตแผ่นเคลือบทองแดงจากเกาหลีตามความต้องการของลูกค้าของบริษทั ฯ เท่านัน้
- แผ่นเคลือบทองแดงจากประเทศไต้หวัน ซึง่ แผ่นเคลือบทองแดงจากประเทศไต้หวันก็ม ี
ผูผ้ ลิตเป็นจานวนมาก มีทงั ้ คุณภาพปานกลาง , คุณสมบัติ – ดี, มีราคาปานกลาง เป็น
วัตถุดบิ ทีบ่ ริษทั ฯ สังซื
่ อ้ มากทีส่ ุด
- ผูผ้ ลิตแผ่นเคลือบทองแดงจากประเทศจีน ซึง่ เป็นผูผ้ ลิตแผ่นเคลือบทองแดงจากประเทศ
ไต้หวันทีข่ ยายฐานการผลิตไปยังประเทศจีน คุณภาพและคุณสมบัตมิ ตี งั ้ แต่ต่า-ปานกลาง
ราคาถูก เป็นวัตถุดบิ ทีบ่ ริษทั ฯ จะเสนอเฉพาะผูผ้ ลิตแผ่นเคลือบทองแดงทีม่ คี ุณภาพปาน
กลาง เป็ นทางเลือกให้กบั ลูกค้าในกรณีทบ่ี ริษทั ลูกค้าต้องการแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าใน
ราคาถูก ปริมาณการสังซื
่ อ้ ไม่มากนัก
การเลือกใช้แผ่นเคลือบทองแดงจากประเทศใด ผูผ้ ลิตรายใด โดยส่วนใหญ่ลกู ค้าของบริษทั ฯ
จะเป็ นการระบุว่ามีความต้องการแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าทีใ่ ช้แผ่นเคลือบทองแดงจากผูผ้ ลิตรายใด ซึง่ ใน
วงการการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้านี้ จะมีผผู้ ลิตแผ่นเคลือบทองแดงทีล่ กู ค้ายอมรับในคุณภาพอยู่
จานวนไม่มากรายนัก เนื่องจากลูกค้าของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่จะให้ความสาคัญกับราคาและคุณสมบัติ
ของแผ่นเคลือบทองแดงว่าจะตรงกับความต้องการในการผลิตสินค้าของตนเองหรือไม่
โดยปกติ เมือ่ บริษทั ฯ เข้าไปติดต่อธุรกิจกับลูกค้ารายใหม่ สิง่ ทีจ่ าเป็นต้องทราบจากลูกค้า คือ
สินค้าสาเร็จรูปทีล่ กู ค้าผลิตและจะต้องใช้แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้านัน้ เป็ นสินค้าประเภทใด ลูกค้ามีการ
ระบุผผู้ ลิตแผ่นเคลือบทองแดงหรือไม่ ถ้าไม่ระบุ บริษทั ฯ ก็จะให้คาแนะนา รวมทัง้ การเสนอราคา
แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าโดยใช้แผ่นเคลือบทองแดงจากผูผ้ ลิตตัง้ แต่ 2 รายเพื่อให้เป็นทางเลือกแก่บริษทั
ลูกค้า และเพื่อป้องกันปญั หาสินค้าขาดแคลนหรือสินค้าขึน้ ราคาจากผูผ้ ลิตแผ่นเคลือบทองแดงรายใด
รายหนึ่ง การระบุผผู้ ลิตแผ่นเคลือบทองแดงทีแ่ ตกต่างกัน ก็จะเป็นตัวแปรสาคัญทีจ่ ะทาให้ราคาขาย
ของบริษทั ฯ แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ ถ้าลูกค้าระบุเฉพาะเจาะจงว่าจะใช้แผ่นเคลือบทองแดง
จากบริษทั ใดบริษทั หนึ่ง และถ้าเกิดปญั หาในการส่งวัตถุดบิ บริษทั ฯ ก็จะต้องแจ้งให้บริษทั ลูกค้าทราบ
ก่อน เพื่อให้ลกู ค้าเลือกผูผ้ ลิตแผ่นเคลือบทองแดงจากผูผ้ ลิตรายอื่น ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงคาดว่าจะไม่ม ี
ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ แต่อย่างใด
การซือ้ แผ่นเคลือบทองแดงของบริษทั ฯ จะเป็นการสังซื
่ อ้ เป็นจานวนมากในแต่ละครัง้ ซึง่ สามารถทา
ให้บริษทั ฯ ต่อรองขอซือ้ ในราคาพิเศษได้ โดยปกติ การซือ้ แผ่นเคลือบทองแดงกับผูผ้ ลิตแต่ละราย จะ
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เป็นการออกใบสังซื
่ อ้ เป็นครัง้ ๆ ไป ไม่มสี ญ
ั ญาการซือ้ วัตถุดบิ หลังจากออกใบสังซื
่ อ้ แล้ว ก็จะมีการ
เปิด L/C ให้กบั ผูผ้ ลิตรายนัน้ เมือ่ ใกล้จะถึงเวลาส่งแผ่นเคลือบทองแดงมาให้
ในปี 2556 ราคาแผ่นเคลือบทองแดงซึง่ เป็ นวัตถุดบิ หลักในการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ายังไม่มกี าร
เปลีย่ นแปลง เนื่องจากปริมาณความต้องการแผ่นเคลือบทองแดงลดลง (จากสาเหตุทไ่ี ด้กล่าวมาแล้ว)
ราคาทองแดงในตลาดโลกไม่เปลีย่ นแปลงมากนัก นอกจากนี้ราคาของน้ามัน, ฟินลั , เรซิน และ
กระดาษ
ซึง่ เป็นวัตถุดบิ หลักในการผลิตแผ่นเคลือบทองแดงก็มรี าคาไม่เปลีย่ นแปลงอย่างเป็น
สาระสาคัญ
ผลกระทบต่อสิ ง่ แวดล้อม
ในกระบวนการผลิตทีจ่ าเป็นต้องมีการใช้สารเคมีและน้า สารเคมีและน้าทีเ่ ป็นของเสียผ่าน
จากกระบวนการผลิต จะต้องได้รบั การบาบัดก่อนทีจ่ ะมีการปล่อยน้าออกจากโรงงาน โดยภายในสวน
อุตสาหกรรมบางกะดีได้กาหนดให้บริษทั ทีต่ งั ้ อยูภ่ ายในสวนอุตสาหกรรม
จะต้องมีระบบบาบัดน้า
ภายในบริษทั เองเสียก่อน แล้วจึงปล่อยน้าผ่านเข้าไปยังระบบบาบัดน้ารวมของสวนอุตสาหกรรมเพื่อ
ทาการบาบัดอีก เป็นครัง้ ทีส่ อง ก่อนทีจ่ ะปล่อยน้านัน้ ไปสู่สาธารณะ
ค่าของน้าเสียตามทีก่ ฎหมายกาหนด คือ ค่า PH สูงสุดไม่เกิน 9 และต่าสุดไม่เกิน 5 ซึง่
ค่าน้าเสียของบริษทั ฯ ในระหว่างปีทผ่ี ่านมาจะอยูท่ ร่ี ะดับค่า PH = 7 ซึง่ เป็นระดับค่าของน้าทีม่ คี วาม
สมดุลไม่เป็นกรดหรือด่าง และบริษทั ฯ ไม่เคยมีประวัตกิ ารกระทาผิดเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม เนื่องจาก
- ข้อกาหนดภายในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ทีก่ าหนดให้ทุกบริษทั ทีต่ งั ้ โรงงานอยูใ่ นสวน
อุตสาหกรรมนี้จาเป็นต้องรักษาระดับค่า PH ของน้ามิให้เกิน 8 ก่อนทีจ่ ะปล่อยลงสู่ระบบ
บาบัดน้าส่วนกลาง
- บริษทั ฯ ได้รบั ใบรับรองคุณภาพสิง่ แวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ซึง่ มีขอ้ กาหนด
เรือ่ งการควบคุมและรักษาสภาพแวดล้อม โดยกาหนดให้มกี ารตรวจวัดคุณภาพของน้าทิง้
น้าในท่อระบายน้า คุณภาพอากาศทีป่ ล่อยออกจากโรงงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ และ
บริษทั ฯ ก็ได้ดาเนินการตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว้อย่างเคร่งครัด
- บริษทั ฯ มีการลงทุนในระบบบาบัดน้าเสียทีม่ คี ุณภาพ มีขนาดการลงทุนทีส่ งู ซึง่ สารเคมีท่ี
ใช้ในการบาบัดน้าเสียจากการผลิต ได้แก่
1.เฟอริคคลอไรด์ จะเป็นตัวแยกตะกอนในขัน้ ต้น
2.โซเดียมเปอร์ซลั เฟต เป็นตัว Control ค่า PH
3.สารโพลิเมอร์ จะเป็นตัวแยกสารหนักให้ตกตะกอน
น้าทีม่ สี ารเคมีบางชนิดเจือปนนัน้ วิธกี ารบาบัดจะทาให้เกิดตะกอนตกค้างในระบบบาบัด
น้ าเสียของบริษทั ฯ ซึง่ ในปจั จุบนั จะมีบริษทั ภายในประเทศเข้ามารับซือ้ กากตะกอนทีต่ กค้างส่งไป
ประเทศจีน เพื่อนาไปแยกทองแดงทีม่ อี ยูใ่ นกากตะกอนนัน้ เพื่อในไปใช้ประโยชน์อ่นื ๆ ต่อไป ซึง่ ทา
ให้บริษทั ฯ ประหยัดค่าใช้จา่ ยในการบาบัดกากตะกอนนี้ได้ และในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิม่ รายได้
ให้กบั บริษทั ฯ ในแต่ละปี เป็นเงินจานวนมาก เนื่องจากในกากตะกอนนัน้ มีทองแดงปะปนอยูจ่ านวน
หนึ่ง
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ในแต่ละปี บริษทั ฯ มีค่าใช้จา่ ยเพื่อการบาบัดน้าเสียในแต่ละปี ตัง้ แต่ปี 2553-2555 ดังนี้
ปี 2554 ค่าใช้จา่ ยทัง้ สิน้ เป็นจานวน 6.032 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของยอดขาย
ปี 2555 ค่าใช้จา่ ยทัง้ สิน้ เป็นจานวน 1.323 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.9 ของยอดขาย
ปี 2556 ค่าใช้จา่ ยทัง้ สิน้ เป็นจานวน 6.866 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.8 ของยอดขาย
ในส่วนของกระป๋องหมึกหรือเศษผ้าปนเปื้อนสารเคมี บริษทั ฯ จะนาส่งให้บริษทั เบตเตอร์
เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) เป็ นผูร้ บั ไปบาบัดโดยการฝงั กลบ
3. ปัจจัยความเสี่ยง
บริษทั ให้ความสาคัญกับการบริหารความเสีย่ งอันเนื่องมาจากภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน โดย
จัดให้มกี ารประเมินดูแลและติดตามอย่างใกล้ชดิ เพื่อวางแผนและออกมาตรการบริหารความเสีย่ งที่
อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคตได้อย่างเหมาะสม และเกิดผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษทั ให้น้อยทีส่ ุด
อย่างไรก็ตาม บริษทั ประเมินว่าปจั จัยความเสีย่ งทัง้ ภายในและภายนอกทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าและมีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษทั ทีส่ าคัญคือ
1. ความเสีย่ งของอุตสาหกรรม ในอุตสาหกรรมการการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าใช้เงิน
ลงทุนไม่สงู นัก ทาให้อุตสาหกรรมประเภทนี้มผี ผู้ ลิตจานวนมากราย แต่สงิ่ สาคัญของการผลิต คือ
คุณภาพ ซึง่ จาเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ เพื่อพัฒนาและควบคุมคุณภาพการผลิตให้เกิดของเสียใน
กระบวนการผลิตให้เกิดขึน้ น้อยทีส่ ุดเพื่อรักษาระดับต้นทุนและกาไรไว้
เมือ่ เป็นเช่นนี้จะพบว่าใน
ปจั จุบนั อุตสาหกรรมผูผ้ ลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Single layer หรือ Double layer ได้ปิด
กิจการลงเป็ นจานวนมาก เนื่องจากปญั หาคุณภาพการผลิตซึง่ มีผลต่อต้นทุนการผลิต ความต้องการ
ของลูกค้าเกีย่ วกับรายละเอียดของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าทีก่ าหนดไว้ ตลอดจนการแข่งขันด้านราคา
จากผูผ้ ลิตด้วยกันเอง นอกจากนี้ในอุตสาหกรรมนี้ มีอตั รากาไรค่อนข้างต่า การรักษาระดับกาไรจึง
อาศัยปริมาณคาสังซื
่ อ้ ทีม่ จี านวนมาก เพื่อทาให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (economy of scale) ดังนัน้
ความเสีย่ งของอุตสาหกรรมนี้คอื การควบคุมคุณภาพและต้นทุน ตลอดจนยอดคาสังซื
่ อ้ ในปริมาณสูง
เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศได้
2. ความเสีย่ งด้านวัตถุดบิ
เนื่องจากการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าในประเทศไทยเป็ น
ธุรกิจทีต่ อ้ งพึง่ พิงวัตถุดบิ จากต่างประเทศเป็นหลัก และมีจานวนผูผ้ ลิตในประเทศเพียงรายเดียวเมือ่
เทียบกับประเทศมาเลเซีย ไต้หวัน อินโดนีเซีย หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน ทาให้บริษทั ฯ จาเป็น
ต้องสต๊อควัตถุดบิ ไว้ให้เพียงพอกับปริมาณการผลิตอย่างน้อย 1-2 เดือน ในขณะทีค่ ่แู ข่งทีเ่ ป็นผูผ้ ลิต
แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าจากประเทศจีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย หรือไต้หวัน ส่วนใหญ่มผี ผู้ ลิตวัตถุดบิ
(แผ่นเคลือบทองแดง) อยูใ่ นประเทศ ทาให้ไม่จาเป็นต้องสต๊อควัตถุดบิ ไว้เป็นจานวนมาก จึงทาให้
ได้เปรียบในด้านต้นทุนวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าจะนาเข้าจากต่างประเทศเป็ นส่วน
ใหญ่ จึงอาจจะเกิดความล่าช้า หรือการขาดแคลนวัตถุดบิ ขึน้ ได้ นอกจากนี้ ปจั จัยราคาทองแดงใน
ตลาดโลกก็จะมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า เนื่องจากเป็นวัตถุดบิ หลักทีส่ าคัญ
3.ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น บริษทั มีการใช้เงินตราสกุลต่างประเทศ คือ เงินสกุล
ดอลล่าร์สหรัฐเป็ นหลัก ในปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้รบั ชาระเงินจากลูกค้าต่างประเทศเป็ นเงินสกุลดอลล่าร์
สหรัฐ และบริษทั ฯ จะนาเงินนี้มาชาระค่าสินค้าทีเ่ ป็น L/C และ TR เนื่องจากปริมาณการนาเข้า
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วัตถุดบิ (แผ่นเคลือบทองแดง) มีปริมาณสูงกว่าปริมาณการขายส่งออกไปต่างประเทศ แต่ในปจั จุบนั
ลูกค้าของบริษทั ทีเ่ ป็ นผูส้ ่งออกสินค้าเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเลคโทรนิคส์ ต้องการป้องกันปญั หาความ
ผันผวนของค่าเงินบาท ดังนัน้ จึงมีการตกลงกาหนดราคาขายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ากับบริษทั ฯเป็ นเงิน
สกุลดอลล่าร์สหรัฐ และกาหนดอัตราแลกเปลีย่ นเป็นระยะๆ ในขณะทีบ่ ริษทั ก็มตี น้ ทุนการผลิต
บางส่วนทีเ่ ป็นต้นทุนในประเทศ เช่น ต้นทุนการผลิตในด้านโสหุย้ การผลิต สารเคมีทใ่ี ช้ใน
กระบวนการผลิต ค่าแรง ค่าไฟฟ้า ค่าน้ า เป็ นต้น ก็จะได้รบั ผลกระทบจากการแข็งค่าของค่าเงินบาท
ในการคานวณต้นทุนของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าของลูกค้าเหล่านี้ดว้ ยเช่นกัน (การแข็งค่าหรืออ่อนค่า
ของเงินบาทจะมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนโสหุย้ การผลิต และสารเคมีทใ่ี ช้ในกระบวนการผลิตที่
สังซื
่ อ้ จากภายในประเทศ)
4.ความเสีย่ งด้านการเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยีข่ องผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในปจั จุบนั จะพบว่า
สินค้าเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเลคโทรนิคส์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพดีขน้ึ กว่าอดีต ซึง่ เป็ นการใช้แผ่นพิมพ์วงจร
ไฟฟ้าแบบ Multilayer (Plate Through Hole) ปริมาณการใช้ Double-sided Silver Through Hole
หรือแบบ Single-sided มีแนวโน้มลดลงเรือ่ ยๆ ซึง่ ในอนาคตอันใกล้น้ี บริษทั ฯ คาดเดาว่าเทคโนโลยี่
ของสินค้าเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเลคโทรนิคส์ใหม่ๆ
จาเป็ นจะต้องใช้แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ
Multilayer ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงเล็งเห็นความจาเป็นทีจ่ ะมีการปรับปรุงเทคโนโลยีแ่ ละกระบวนการผลิต
ต่างๆ ตลอดจนการวางแผนการขยายการลงทุนในการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภทใหม่ๆ เพื่อ
รองรับเทคโนโลยีใ่ หม่ในอนาคตตลอดเวลา
5.ความเสีย่ งด้านสถานทีต่ งั ้ โรงงาน จากการเกิดอุทกภัยในประเทศไทยในปี 2554 ทีผ่ ่าน
มา ทาให้ผปู้ ระกอบการเริม่ ให้ความสาคัญต่อการวางแผนทาเลทีต่ งั ้ ของกิจการ ซึง่ รวมถึงการเลือก
ทาเลทีต่ งั ้ โรงงานใหม่ จังหวัดปทุมธานีตงั ้ อยูใ่ นพืน้ ทีร่ าบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา ดังนัน้ เมือ่ เกิดน้าท่วมก็
มักจะได้รบั ผลกระทบด้วยเช่นกัน
ในอดีตปญั หาน้ าท่วมได้ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของ
บริษทั ฯ
ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ไม่เพียงแต่การผลิตหยุดชะงัก
แต่ส่งผลถึงความเสียหายของ
เครือ่ งจักร อาคารโรงงาน ตลอดจนคาสังซื
่ อ้ ของลูกค้า ห่วงโซ่อุปทานโดยรวมของธุรกิจต่างๆ
เสียหายอย่างมาก ทาให้บริษทั ฯ ต่างๆ เริม่ หันมาพิจารณาความเสีย่ งในเรือ่ งนี้มากขึน้
จากสภาวะโลกร้อนซึง่ มีผลต่อสภาพภูมอิ ากาศโลก การเกิดปรากฎการณ์ธรรมชาติต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นเอลนินโญหรือลานินญา ย่อมส่งผลต่อสภาพอากาศของโลกเป็นอย่างมาก ซึง่ ตัง้ แต่ปี
2555 บริษทั สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จากัด ซึง่ เป็นผูจ้ ดั การและบริหารสวนอุตสหากรรมได้
กาหนดให้มกี ารสร้างกาแพงล้อมรอบสวนอุตสาหกรรมบางกะดีทม่ี ขี นาดสูง 5 เมตร (สูงกว่า
ระดับน้าทะเล 5 เมตร) เพื่อป้องกันน้ าทีอ่ าจจะท่วมอีกและแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ของปี 2556
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีการติดตัง้ เครือ่ งจักรหลักและสาคัญๆ ไว้บนชัน้ 2 ของอาคารโรงงานใหม่ เพื่อ
ป้องกันมิให้ได้รบั ผลกระทบจากสภาวะน้ าท่วมทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต แต่เมือ่ ถึงฤดูฝน บริษทั ต่างๆ
ทีเ่ คยได้รบั ผลกระทบจากน้าท่วมในปี 2554 ต่างก็หวาดผวาว่าจะเกิดน้าท่วมเช่นนัน้ อีกหรือไม่

13

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
ที่ดิน อาคารสานักงาน และโรงงาน
บริษทั เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ ์ในทีด่ นิ อาคารสานักงานและโรงงานตัง้ อยูเ่ ลขที่ 152 หมู่ 5
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตาบลบางกะดี อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี บนเนื้อที่
20 ไร่ 3 งาน พืน้ ทีใ่ ช้สอยทัง้ สิน้ 33,500 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็นพืน้ ทีข่ องอาคารโรงงาน 17,430
ตารางเมตร และอาคารสานักงาน 1,518 ตารางเมตร โดยทีต่ งั ้ สานักงานและโรงงานอยูใ่ นบริเวณ
เดียวกัน ส่วนเครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในการผลิตเครือ่ งจักรแบบอัตโนมัติ มีจานวน 3 สายการผลิต
ในเดือนมิถุนายน 2556 บริษทั ฯ ได้ซอ้ื ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างบนทีด่ นิ ในเขตสวน
อุตสาหกรรมบางกะดีเพิม่ โดยมีขนาดเนื้อที่ 7 ไร่ 88 ตารางวา เพื่อรองรับการขยายกาลังการผลิตใน
อนาคต ปจั จุบนั ทีด่ นิ แปลงนี้ยงั มิได้ดาเนินการผลิตแต่อย่างใด
มูลค่าของทรัพย์สนิ แต่ละประเภท สามารถแบ่งออกได้เป็นรายละเอียด ดังนี้
ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

มูลค่า
(ล้านบาท)

1. ทิด่ นิ 4 แปลง รวมเนื้อที่
28 ไร่ 1 งาน 49 ตารางวา

เป็นเจ้าของ

82.56

2. อาคารสานักงาน 3 ชัน้
3. อาคารสานักงาน 2 ชัน้
4. อาคารโรงงาน
5.อาคารระหว่างก่อสร้าง
6. เครือ่ งจักรเครือ่ งมือในการผลิต
เครือ่ งจักรเครือ่ งมือในระหว่างการ
ติดตัง้
7. อื่น ๆ

เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ

0.642
20.965
98.17
84.83
322.91
22.82

เป็นเจ้าของ

69.25

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน

ภาระผูกพัน
ทีด่ นิ แปลงที่ 1&2 ขนาด
13 ไร่ 2 งาน 17 ตารางวา
มีภาระติดจานองอยู่
สถาบันการเงิน

5. ข้อพิ พาททางกฏหมาย
-ไม่ม-ี
6. ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสาคัญอื่น
ข้อมูลทัวไป
่
ชือ่ บริษทั :
ลักษณะการประกอบธุรกิจ:
ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่:

บริษทั ดราโก้ พีซบี ี จากัด (มหาชน)
ผูผ้ ลิตและจาหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า
แบบ Single-sided และ Double-sided PCB
152 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์
ตาบลบางกะดี อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
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เลขทะเบียนบริษทั :
โทรศัพท์:
โทรสาร:
Home Page:
ทุนจดทะเบียน:
ทุนชาระแล้ว:
นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผูส้ อบบัญชี:

ทีป่ รึกษาภายใต้สญ
ั ญาการจัดการ:

ทีป่ รึกษาภายใต้สญ
ั ญาการให้ความ
ช่วยเหลือทางเทคนิค:

0107536000561
02-501-1241-6, 02-963-7851-5
02-501-1248-9
www.dracopcb.com
240,000,000 บาท (หุน้ สามัญ 240,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท)
215,830,000 บาท (หุน้ สามัญ 215,830,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท)
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 02-2292800, 02-6545599
โทรสาร: 02-3591259
นายสันติ พงค์เจริญพิทย์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4623
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด
ชัน้ 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
195 ถนนสาทรใต้ ทุง่ มหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 02-6772000
โทรสาร: 02-6772222
บริษทั วิปเทล จากัด
20 หมู่ 1 ถนนสุขมุ วิท ตาบลบางเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์: 02-7578532
โทรสาร: 02-7578536
Chin-Poon Industrial Co., Ltd.
No. 46, Nei-Tsuoh St., 3rd Lin., Nei-Tsuoh Village, Lu-Chu
County, Tao-Yuan Hsien, Taiwan, 338, R.O.C.
โทรศัพท์: 886-3-3222226
โทรสาร: 886-3-3218033

ขัอมูลสาคัญอื่น
-ไม่ม-ี

15

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ
1. ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
(1) หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 240 ล้านบาท
แบ่งเป็นหุน้ สามัญ จานวน 240,000,000 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท ทุนทีเ่ รียกชาระ
แล้ว จานวน 215.83 ล้านบาท แบ่งเป็นหุน้ สามัญจานวน 215,830,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
1.00 บาท
การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญในส่วนทีเ่ กีย่ วกับกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ขึน้ ไป ของ
จานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด ณ วันสิน้ สุดของแต่ละปี สาหรับระยะเวลา 5 ปีทผ่ี ่านมา (พ.ศ.
2552-2556) คิดเป็นอัตราร้อยละของทุนจดทะเบียน ณ สิน้ ปี ได้แก่
1. กลุ่มนายวิพรรธ์ เริงพิทยา
2. บริษทั ชินพูน จากัด
3. กลุ่มนายวิเชียร จิระกรานนท์
4 อื่น ๆ
5 บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
รวม
ทุนเรียกชาระแล้ว (ล้านบาท)

2552 2553 2554 2555 2556
29.43 32.41 33.36 26.36 26.36
23.45 23.45 23.45 43.25 43.25
8.78 10.00 10.00
7.93
6.62
37.72 34.14 33.19 22.46 23.63
0.62
0.00
0.00
0.00
0.14
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
160.00 160.00 160.00 215.83 215.83

7.2 ผูถ้ ือหุ้น
รายชื่อของผูถ้ อื หุน้ 10 รายแรกของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดในปี ทผ่ี ่านมา สิน้ สุด ณ วันที่
17 มีนาคม 2557 คิดเป็นอัตราร้อยละของทุนจดทะเบียน มีดงั นี้
(หน่วย : หุน้ )
1. บริษทั ชินพูน จากัด**
93,355,000
2. นายวิพรรธ์ เริงพิทยา
29,513,000
3. นางพิไลจิตร เริงพิทยา
15,234,000
4. นายวิเชียร จิระกรานนท์
14,283,000
5. นส. ชญาพร เริงพิทยา
9,503,500
6. ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด
6,366,400
7. Mr. Kenneth Rudy Kamon
5,533,000
8. นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชยั
5,028,000
9. นายพรรษา เริงพิทยา
2,637,300
10. Mr. Peter Eric Dennis
2,583,200

** หมายเหตุ โปรดดูรายละเอียดของบริษทั ชินพูน จากัด ซึ่งเป็ นนิ ติบคุ คลได้ในหัวข้อ 12 รายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลผูถ้ อื หุน้ ได้จาก website ของบริษทั ฯ ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
(www.dracopcb.com)
7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
- ไม่มี 7.4 นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
จากการประชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ทีป่ ระชุม
คณะกรรมการของบริษทั ฯ จึงมีมติอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลจากกาไรสะสมให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้
ละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ซึง่ กาหนดให้วนั ศุกร์ท่ี 14 มีนาคม 2557 เป็นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้
(Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557 และรับเงินปนั ผล โดยจะ
จ่ายให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 และจะได้นาเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
เห็นชอบในมติน้ตี ่อไป
ในส่วนของนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั นัน้
จะขึน้ อยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ โดยคานึงถึงผลการดาเนินงานของบริษทั ฯในปีทผ่ี ่านมา ประกอบกับโครงการการลงทุนและ
ความต้องการใช้เงินของบริษทั ฯในอนาคต แล้วจึงกาหนดเป็ นจานวนเงินทีจ่ ะจ่ายเป็ นเงินปนั ผลให้กบั
ผูถ้ อื หุน้ ต่อไป
ในระยะเวลา 3 ปีทผ่ี ่านมาบริษทั ฯ มีการจ่ายเงินปนั ผล ดังนี้
กาไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุน้ (บาท)
เงินปนั ผลจ่ายต่อหุน้ (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปนั ผล (%)

ปี 2555
0.31
0.10
43.4

ปี 2556
(0.13)
0.10
จ่ายจากกาไรสะสม

ปี 2557
0.11
0.10
92.4
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*อัตราการจ่ายเงินปนั ผลนี้ยงั คงมีความเสีย่ ง เนื่องจากยังมิได้ผ่านการอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมใหญ่สามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 ซึง่ จะประชุมในวันที่ 25 เมษายน 2557 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพ
** การจ่ายเงินปนั ผลในปี 2557 นี้ เป็ นการจ่ายเงินปนั ผลในปีน้ี เป็ นการจ่ายเงินปนั ผลจากผลกาไร
จากผลการดาเนินงานในปี 2556
2. โครงสร้างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการของ บริษทั ดราโก้ พีซบี ี จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒทิ งั ้ สิน้ 9 ท่าน ดังนี้
1. นายวิพรรธ์ เริงพิทยา
2. นายวินแลนด์ ฮวง
3. นายเฟรด ชวง

ประธานกรรมการ (เป็นกรรมการผูม้ อี านาจลงนามแทนบริษทั ฯ)
กรรมการ (เป็นกรรมการผูม้ อี านาจลงนามแทนบริษทั ฯ)
กรรมการ (เป็นกรรมการผูม้ อี านาจลงนามแทนบริษทั ฯ)
1

4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายอดุล
อมตวิวฒ
ั น์ *
นาย อ่อง ทุน *
นายสุรพล ปลืม้ อารมย์ *
นางพิไลจิตร เริงพิทยา
นายหลิน พี จี
นายเฉิน จุง คุน**

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ (เป็นกรรมการผูม้ อี านาจลงนามแทนบริษทั ฯ)
กรรมการ (เป็นกรรมการผูม้ อี านาจลงนามแทนบริษทั ฯ)
กรรมการ (เป็นกรรมการผูม้ อี านาจลงนามแทนบริษทั ฯ)

โดยมี นางลักษณา สาราญทิวาวัลย์ ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษทั
* กรรมการผูท้ รงคุณวุฒแิ ละเป็นบุคคลภายนอก กรรมการทัง้ 3 ท่าน มิได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่
ได้รบั เงินเดือนจากบริษทั หรือบริษทั ในเครือ มีอสิ ระจากกลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ถือหุน้ ในบริษทั ไม่เกิน
1%ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายย่อยได้
** นายเฉิน จุง คุน ยังดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั ฯ อีกหนึ่งตาแหน่งด้วย
หมายเหตุ
- ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ซง่ึ หุน้ ของบริษทั ฯ อยูร่ อ้ ยละ 26.36 ของหุน้
ทัง้ หมด
จานวนของคณะกรรมการที่มาจากผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
เนื่องจากบริษทั ฯ มีกลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 2 กลุ่ม คือกลุ่มบริษทั ชินพูน อินดัสเตรียล จากัด
และกลุ่มของดร. วิพรรธ์ เริงพิทยา แต่ละกลุ่มมีกรรมการทีม่ าจากกลุ่มของตนเอง ดังนี้
- กลุ่มบริษทั ชินพูน อินดัสเตรียล จากัด มีกรรมการ 4 ท่าน คือ
- นายเฟรด ชวง
- นายวินแลนด์ ฮวง
- นายหลิน พี จี
- นายเฉิน จุง คุน
- กลุ่มของดร. วิพรรธ์ เริงพิทยา มีกรรมการ 2 ท่าน คือ
- ดร. วิพรรธ์ เริงพิทยา
- นางพิไลจิตร เริงพิทยา
* บริษทั ดราโก้ พีซบี ี จากัด (มหาชน) และบริษทั ชินพูน อินดัสเตรียล จากัด มีกรรมการร่วมกัน 3
ท่าน คือนายเฟรด ชวง นายวินแลนด์ ฮวง และนายหลิน พี จี
ตามข้อบังคับของบริษทั หมวดที่ 4 เรือ่ งคณะกรรมการ ได้มกี ารกาหนดหลักเกณฑ์ในการ
แต่งตัง้ และ ถอดถอนกรรมการไว้ดงั นี้ คือ
1. ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
1.1 ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสียงหนึ่ง
2

1.2 ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั ้ หมดตาม 1.1 เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือ
หลาย คนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
1.3 บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่า
จานวน กรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับ
ถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็น
ประธานเป็นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
2. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออก ตามวาระได้
ด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหุ้น
นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
เนื่องจากบริษทั ฯ มีขนาดปานกลาง ดังนัน้ คณะกรรมการจึงกาหนดให้มคี ณะกรรมการบริษทั
3 ชุด ดังนี้ คือ
- คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ จานวน 9 ท่าน
- คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ จานวน 3 ท่าน ซึง่ ทัง้ 3
ท่านนี้เป็นกรรมการบุคคลภายนอกของคณะกรรมการบริษทั ฯ ด้วยเช่นเดียวกัน
- คณะกรรมการสรรหา/กาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ จานวน 3
ท่าน
1. คณะกรรมการบริ ษทั
กรรมการของบริษทั มีจานวน 9 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหาร ซึง่ มีกรรมการอิสระ 3
ท่าน คณะกรรมการจะมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ โดยการประชุมแต่ละครัง้ จะมีการกาหนด
วาระการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการได้
มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้า การพิจารณาวาระต่างๆ จะคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
โดยเท่าเทียมกัน
ในการประชุมสามัญประจาปี กรรมต้องออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ซึง่ กรรมการทีอ่ อกจาก
ตาแหน่งตามวาระนัน้ สามารถกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกได้
หน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั
ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ
กาหนดให้มกี ารประชุมของคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครัง้ ซึง่ วันและเวลาของการประชุมจะแจ้งให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 14 วัน อานาจและหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ มีดงั นี้
1. กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริษทั ฯ ให้ฝา่ ยจัดการ รวมทัง้ การวาง
แผนการดาเนินงานในอนาคต
ตลอดจนการอนุมตั ริ ายจ่ายเพื่อการลงทุน (capital
investment) ทีม่ มี ลู ค่าเกินกว่า 50 ล้านบาท ทัง้ นี้ไม่รวมถึงรายการทีม่ คี วามขัดแย้งหรือมี
ส่วนได้เสีย รวมทัง้ รายการทีต่ อ้ งขอความเห็นชอบจากผูถ้ อื หุน้ ตามข้อกาหนดของกลต.
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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2. กาหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษทั ฯ การบริหาร
ความเสีย่ งในด้านต่างๆ ตลอดจนกากับดูแลให้ฝา่ ยจัดการดาเนินการให้เป็ นไปตามแผน
ธุรกิจทีว่ างไว้
3. พิจารณาและกากับดูแลผลประกอบการและการดาเนินงานของบริษทั ฯ
ให้เป็นไปใน
แนวทางทีค่ ณะกรรมการกาหนดนโยบายไว้ และถ้าไม่เป็นไปตามทีป่ ระมาณการไว้กจ็ ะมี
การศึกษาหาสาเหตุและแนวทางเพื่อแก้ไขต่อไป
4. กากับให้มกี ารปฏิบตั ติ ามข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี สี าหรับกรรมการบริษทั จดทะเบียน และแนวทาง
ของกลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. พิจารณาแต่งตัง้ หรืออนุมตั กิ ารลาออกของกรรมการ, กรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั ฯ
6. ดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย
ตามสิทธิอย่างเป็นธรรม
รวมทัง้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน และได้รบั ข่าวสาร
อย่างถูกต้อง ครบถ้วนโปร่งใส เปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยงั พิจารณา
กาหนดอัตราการจ่ายเงินปนั ผล การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั รวมทัง้ กาหนดวันและ
เวลาในการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ หรือถ้ามีความจาเป็นทีจ่ ะต้องขอมติจากทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ โดยด่วน ก็จะกาหนดวันและเวลาในการจัดประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ด้วย
7. พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยดูแลระบบบริหารและการควบคุมภายในให้
เป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนด เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการสรรหา/กาหนดค่าตอบแทน เป็นต้น
8. ดูแลและรับผิดชอบจัดการบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ
บริษทั และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริษทั
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั จะเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั ฯ ตลอดจน
สารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจาปี ซึง่ งบการเงินของบริษทั ฯ ได้จดั ทาขึน้ ตาม
มาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเ่ี หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่าง
สม่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจในการประมาณการอย่างระมัดระวังในการจัดทา รวมทัง้ มีการเปิดเผย
ข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญของระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มนใจว่
ั ่ า การบันทึกข้อมูล
ทางบัญชีมคี วามถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอทีจ่ ะป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดาเนินงาน
ทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ซึง่ คณะกรรมการได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบที่
ประกอบด้วยกรรมการทีไ่ ม่ได้ดารงตาแหน่งผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เป็นผูด้ แู ลรับผิดชอบเกีย่ วกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงิน
ตลอดจนนาเสนอรายงานการตรวจสอบภายในของเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในทีด่ าเนินการตลอดปี ซึง่ คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั ฯ มีการปรับปรุงและพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมันใจให้
่
กบั งบการเงินของบริษทั
นอกจากนี้
คณะกรรมการได้กาหนดข้อพึงปฏิบตั เิ กีย่ วกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ
ฝา่ ยจัดการและพนักงาน เพื่อให้ยดึ ถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามความรับผิดชอบของ
บริษทั ฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเทีย่ งตรง ทัง้ การปฏิบตั ติ ่อบริษทั ฯ และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม
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สาธารณชน และสังคม โดยมีการกล่าวยา้ เป็นระยะในการประชุมทุกครัง้ ไม่ว่าจะเป็นการประชุม
พนักงานประจาเดือน การประชุมผูบ้ ริหารประจาเดือน และการประชุมคณะกรรมการ ซึง่ ทุกฝา่ ยได้
ถือปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอ และบริษทั ฯ มีการติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ าหนดไว้เป็นประจา
รวมทัง้ ยังมีการกาหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้ดว้ ย
8.2 ผูบ้ ริ หาร
เจ้าหน้ าที่ฝ่ายบริ หาร
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยบริหารของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดงั นี้
1. นายเฉิน จุง คุน
กรรมการผูจ้ ดั การ
2. นางลักษณา
สาราญทิวาวัลย์
ผูอ้ านวยการฝา่ ยบัญชีและการเงิน
3. นาง จิตติมา
เนยทอง
ผูจ้ ดั การฝา่ ยการตลาดและการขาย
4. นายชาติชาย สร้อยระย้า
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝา่ ยทรัพยากรมนุ ษย์และธุรการ
5. นายอนุชติ
พิชญธาดา
ผูจ้ ดั การโรงงานและวิศวกรรม
6. นาง ฮวง เหม่ย หยุน
ผูจ้ ดั การฝา่ ยจัดซือ้ และคลังสินค้า
7. นางกานดา
โอภาศรี
ผูจ้ ดั การฝา่ ยผลิต
8. นายประมวล
ถือซื่อ
ผูจ้ ดั การฝา่ ยวางแผนการผลิต
คุณสมบัติผบ้ ู ริ หาร
คณะกรรมการและเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยบริหารของบริษทั
เป็ นผูม้ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตาม
มาตรา68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรือ่ งหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารในการขออนุญาต
เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535
ประวัติการทาผิดตามกฎหมาย
คณะกรรมการ และเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยบริหารของบริษทั
ไม่มผี ใู้ ดมีประวัตเิ คยถูกไล่
ออกปลดออก ให้ออก หรือถูกพิพากษาถึงทีส่ ุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือต้องโทษเนื่องจากกระทา
ผิดเกีย่ วกับทรัพย์โดยทุจริต หรือกระทาผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
มีขอ้ พิพาท หรือการถูกฟ้องร้องทีอ่ ยูร่ ะหว่างการตัดสิน
หนี้ สินผูกพันกับบริ ษทั และบริ ษทั ในเครือ
คณะกรรมการและเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยบริหารของบริษทั มิได้เป็ นหนี้ต่อบริษทั และบริษทั ในเครือ
ส่วนได้เสียของผูบ้ ริ หารในบริ ษทั และในกิ จการที่บริ ษทั เป็ นคู่สญ
ั ญา
คณะกรรมการและเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยบริหารของบริษทั จานวน 18 ท่าน ไม่มสี ่วนได้เสียไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการใดๆ
ทีบ่ ริษทั เป็นคู่สญ
ั ญากับผูบ้ ริหารดังกล่าว ยกเว้น
นายวิ พรรธ์ เริ งพิ ทยา ประธานกรรมการ บริษทั ดราโก้ พีซบี ี จากัด (มหาชน) และประธาน
กรรมการของบริษทั วิปเทล จากัด ซึง่ เป็นผูด้ าเนินการบริหารงานให้กบั บริษทั และ นายวิ นแลนด์
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ฮวง กรรมการบริษทั และประธานกรรมการ บริษทั ชินพูน จากัด ซึง่ เป็นบริษทั ทีม่ บี นั ทึกข้อตกลงการ
ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกับ บริษทั ดราโก้ พีซบี ี จากัด (มหาชน)
8.3 เลขานุการบริ ษทั
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2551 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้มมี ติแต่งตัง้ นางลักษณา
สาราญทิวาวัลย์ ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษทั ฯ
คุณสมบัติของเลขานุการบริ ษทั
1. มีความรูใ้ นด้านบัญชีและเข้าใจในธุรกิจของบริษทั
2. เข้าใจบทบาทหน้าทีข่ องเลขานุการบริษทั
3. มีความรูแ้ ละความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
4. ไม่มงุ่ หวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษทั รวมทัง้ เก็บรักษาความลับของบริษทั
ได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี ี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและ
ภายนอกบริษทั
6. มีความรูด้ า้ นภาษาอังกฤษ
บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษทั
1. ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้เป็นไปตาม
กฏหมายและกฏระเบียบอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ให้ขอ้ แนะนาเบือ้ งต้นแก่กรรมการเกีย่ วกับข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ข้อ
ควรปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของทางการ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่ นแปลงทีม่ นี ยั สาคัญแก่กรรมการ
3. ส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการ ให้ขอ้ มูล และผลักดันคณะกรรมการ
ให้ปฏิบตั ติ าม
4. ดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานทีก่ ากับดูแลและสาธารณชน
อย่างถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ การติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานทีก่ ากับดูแล
5. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี ารปฐมนิเทศ ให้คาแนะนาแก่กรรมการทีไ่ ด้รบั
การแต่งตัง้ ใหม่ รวมทัง้ ให้คาแนะนาแก่กรรมการเกีย่ วกับข้อบังคับของบริษทั และกฎระเบียบ
ต่างๆ ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
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6. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริษทั และการประชุมผู้
ถือหุน้ รวมทัง้ ดูแลและประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั มติ
คณะกรรมการ/ผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนข้อกาหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
7. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษทั ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงานการประชุมผูถ้ อื
หุน้ รายงานประจาปีของบริษทั เป็นต้น
8. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั
รวมทัง้
จัดส่งสาเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7
วันทาการนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั รายงานนัน้
9. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษทั ฯ ให้ปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการบริษทั และ/
หรือมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
10. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยกาหนดค่าตอบแทน
ประจาเดือน ซึง่ ได้ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้ว ส่วนกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้มหี น้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบเพิม่ มากขึน้ จะได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีเ่ พิม่ ขึน้
ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการในปี 2556 ได้แก่ ค่าตอบแทนประจาเดือนของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ จานวนทัง้ สิน้ 9 ท่าน คิดเป็นจานวนเงิน 2,520,000 บาทต่อปี โดยแยกรายละเอียดได้ดงั นี้
กรรมการตรวจสอบ จะได้รบั ค่าตอบแทนประจาเดือน ในอัตราเดือนละ 20,000 บาท ได้แก่
- ดร. อดุล อมตวิวฒ
ั น์
- นาย อ่อง ทุน
- นายสุรพล ปลืม้ อารมย์
ประธานกรรมการคือนายวิพรรธ์ เริงพิทยา จะได้รบั ค่าตอบแทนประจาเดือน ในอัตราเดือนละ
100,000 บาท
กรรมการบริษทั ฯ จะได้รบั ค่าตอบแทนประจาเดือน ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท ได้แก่
- นายวินแลนด์ ฮวง
- นางพิไลจิตร เริงพิทยา
- นายเฟรด ชวง
- นายหลิน พี จี
- นายเฉิน จุง คุน
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ค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
เป็นไปตามหลักการและนโยบายทีค่ ณะกรรมการสรรหา/กาหนด
ค่าตอบแทนเป็นผูก้ าหนด ซึง่ จะขึน้ อยูก่ บั ผลประกอบการของบริษทั ฯ และผลการดาเนินงานของ
ผูบ้ ริหารแต่ละท่าน
ตลอดจนการสารวจค่าตอบแทนของบริษทั ต่างๆ
ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมถึงขนาดของบริษทั ทีใ่ กล้เคียงกัน และบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคส์
อื่นๆ อีกด้วย
ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ ริหาร ซึง่ ได้แก่ กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การทัวไป
่ ผูอ้ านวยการ
ฝา่ ยบัญชีและการเงินและผูจ้ ดั การฝา่ ยต่างๆ ได้รบั ค่าตอบแทนรวมทัง้ สิน้ สาหรับรอบระยะเวลา 1
ปีทผ่ี ่านมา ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัสประจาปี ค่าเช่าบ้าน โบนัสจากผลการดาเนินงาน ค่า
พาหนะ และอื่นๆ รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 17,626,000 บาท
อนึ่ง บริษทั ฯ คาดว่าในปี 2557 ประมาณการค่าตอบแทนรวมของผูบ้ ริหาร จะมีจานวน
19,000,000 บาท
ค่าตอบแทนอื่น
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มเี งินกองทุนสารองเลีย้ งชีพ ซึง่ ได้จดทะเบียนเป็นนิตบิ ุคคลกับกระทรวงการคลัง
ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสารองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 สาหรับพนักงานของบริษทั ฯ สามารถ
สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนได้โดยการสมัครใจ สมาชิกและบริษทั ฯ จะจ่ายเงินสะสมเป็นราย
เดือนเข้าเงินกองทุนฯ ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนสมาชิก สาหรับสมาชิกทีม่ อี ายุงานกับ
บริษทั ฯ น้อยกว่า 3 ปี สาหรับสมาชิกของกองทุนทีม่ อี ายุงานกับบริษทั ฯ ตัง้ แต่ 3 ปีขน้ึ ไป สมาชิก
และบริษทั ฯ จะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯ ในอัตรา ร้อยละ 5 ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้จา่ ยเงิน
สะสมให้กบั ผูบ้ ริหารเป็นเงินรวมทัง้ สิน้ 555,300 บาท และประมาณการเงินสะสมทีบ่ ริษทั ฯ จะต้อง
จ่ายให้กบั ผูบ้ ริหารในปี 2557 มีจานวนราว 575,000 บาท
8.5 บุคคลากร
บริษทั มีพนักงานจานวนทัง้ สิน้ 499 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) บริษทั ทางาน สัปดาห์ละ 5.5
วัน มีการผลิต 2 กะ คือกะเช้า และกะบ่าย
จานวนพนักงานของบริษทั ฯ ซึง่ แบ่งตามสายงานทีส่ าคัญๆ สามารถแบ่งออกเป็น
1. ฝา่ ยผลิต มีพนักงานจานวนทัง้ สิน้ 269 คน
2. ฝา่ ยควบคุมคุณภาพ มีพนักงานจานวนทัง้ สิน้ 74 คน
3. ฝา่ ยวิศวกรรมการผลิต มีพนักงานจานวนทัง้ สิน้ 39 คน
4. ฝา่ ยซ่อมบารุง มีพนักงานจานวนทัง้ สิน้ 35 คน
5. ฝา่ ยวางแผนและควบคุมการผลิต มีพนักงานจานวนทัง้ สิน้ 21 คน
6. ฝา่ ยความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม มีพนักงานจานวนทัง้ สิน้ 2 คน
7. ฝา่ ยสานักงาน มีพนักงานจานวนทัง้ สิน้ 40 คน
8. ฝา่ ยการขายและการตลาด มีพนักงานจานวนทัง้ สิน้ 19 คน
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ค่าตอบแทนของพนักงานสาหรับรอบระยะเวลา 1 ปีทผ่ี ่านมาเป็นจานวนเงินทัง้ สิน้ 116 ล้านบาท
ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัสประจาปี ค่าอาหาร และผลประโยชน์อ่นื ๆ ของพนักงาน
9 การกากับดูแลกิ จการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญของการกากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถใน
การแข่งขันของกิจการ และยังเป็ นการเพิม่ ความเชื่อมันให้
่ แก่ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุนและทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง
คณะกรรมการของบริษทั ฯ จึงมีการกาหนดนโยบายกากับดูแลกิจการไว้ดงั นี้
ความมุง่ หมายของบริษทั ฯ
เป็ นบริษทั ทีม่ นคงในการด
ั่
าเนินธุรกิจผูผ้ ลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าทีป่ ระสานผลประโยชน์ส่วนรวม และ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยให้ดขี น้ึ
วัฒนธรรมองค์กร
- มุง่ มันสู
่ ่ความเป็ นเลิศในธุรกิจแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า
- เชื่อมันในการสร้
่
างมูลค่าให้กบั ผูถ้ อื หุน้ , พนักงาน, คู่คา้ และสังคม
- มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่งอยูก่ บั ที่
- ตัง้ ใจทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีระเบียบวินยั ในทุกพืน้ ที่
- พร้อมทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง
- คานึงถึงความปลอดภัยในการทางาน
- อนุรกั ษ์สภาพแวดล้อมของสังคม
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
1. มุง่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่กจิ การในระยะยาว มีการบริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้
นอกจากนี้
ยังจะดูแลไม่ให้เกิดปญั หาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
2. มีการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ อย่างถูกต้อง ตรงต่อเวลาและชัดเจน
3. มีการดาเนินงานและการบริหารงานอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเทีย่ งธรรมต่อผูถ้ อื หุน้
และสาธารณชน
4. มีการดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงความเสีย่ งอยูเ่ สมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสีย่ งที่
เหมาะสม
5. ส่งเสริมให้มกี ารปฏิบตั งิ านให้เกิดผลดีแก่บุคคลทุกฝา่ ย โดยผลักดันให้ทุกหน่ วยงานพัฒนาตนเอง
เพื่อนาบริษทั ฯ ไปสู่ความเป็นเลิศ
6. ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ตลอดจนประสานผลประโยชน์ส่วนรวมให้กบั
ทุกฝา่ ย ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม
7. ต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันโดยยึ
่
ดถือเป็นคุณธรรมในการดาเนินธุรกิจ
ในการประชุมของคณะกรรมการของบริษทั ฯ จะเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาผลการดาเนินงาน
ของบริษทั ในปจั จุบนั
การวางแผนการดาเนินงานเพื่อฟื้นฟูบริษทั จากการเกิดน้าท่วมและการวาง
แผนการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในอนาคต การบริหารความเสีย่ งในด้านต่างๆ การอนุมตั กิ ารลงทุน
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เพื่อขยายงานในอนาคต ตลอดจนการดูแลผลประโยชน์ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย เป็นต้น การประชุม
ของคณะกรรมการของบริษทั ฯ
มีการกาหนดวาระชัดเจน
และมีวาระพิจารณาติดตามผลการ
ดาเนินงานเป็นประจา นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระบียบวาระการประชุม
และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม
ซึง่ โดยปกติ การประชุมจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ชัวโมงในแต่
่
ละครัง้
ในระหว่างปี 2556 ทีผ่ ่านมา คณะกรรมการของบริษทั ฯ มีการประชุมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ โดยการเข้า
ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั แต่ละท่านสรุปได้ดงั นี้
รายชื่อ

การประชุม
การประชุมวาระปกติ
4/4
4/4
3/4
3/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

1. ดร.วิพรรธ์ เริงพิทยา
2. นายวินแลนด์ ฮวง
3. นายเฟรด ชวง
4. ดร. อดุล อมตวิวฒ
ั น์
5. นาย อ่องทุน
6. นายสุรพล ปลืม้ อารมย์
7. นางพิไลจิตร เริงพิทยา
8. นายหลิน พี จี
9.นายเฉิน จุง คุน

รวม
4/4
4/4
3/4
3/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

ทัง้ นี้ ได้มกี ารจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อกั ษร จัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ ่านการรับรอง
จากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องตรวจสอบได้
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
บริษทั ฯ ถือว่านโยบายด้านการกากับดูแลกิจการทีด่ นี นั ้ เป็นส่วนหนึ่งขงอนโยบายการดาเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ จึงให้ความสาคัญในหลักการและแนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วกับความรับผิดชอบและเป็นธรรม
ต่อผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องทุกฝา่ ย เช่น การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการแบ่งแยก
หน้าทีร่ บั ผิดชอบของแต่ละส่วนงาน มีการบริหารความเสีย่ งทีร่ ดั กุม เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้
บนพืน้ ฐานแห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยังยื
่ น
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการ 3
ท่าน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ ดร. อดุล อมตวิวฒ
ั น์
- กรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นาย อ่อง ทุน และนายสุรพล ปลืม้ อารมย์
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วาระการดารงตาแหน่งมีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละ 3 ปี และเมือ่ ครบกาหนดออกตามวาระก็
อาจได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งต่อไปอีกได้
คณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านเป็นผูท้ ม่ี คี วามรูแ้ ละประสบการณ์การสอบทานงบการเงิน
ของบริษทั ฯ ทุกท่าน
หน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ดราโก้ พีซบี ี จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3/2555 เมือ่ วันที่ 9 พฤษภาคม
2555 ได้มมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ และกาหนดขอบเขต หน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้แล้ว ดังนี้
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการ
ตรวจสอบ (Internal Audit) ภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเป็ น
อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บ ริษัท ปฏิบ ัติต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั ฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบ
บัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือ รายการที่อาจมีค วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ใ ห้
เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษทั
ซึ่ง รายงานดัง กล่ า วต้ อ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ อ ง
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
ของบริษทั ฯ
(ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
(ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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(ฉ)จ านวนการประชุ ม ของคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ของ
คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าที่
ตามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ
(ซ)รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถอื หุ้นและผู้ลงทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขตหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
7. ด าเนิ น การตรวจสอบเรื่อ งที่ไ ด้ ร ับ แจ้ง จากผู้ ส อบบัญ ชีข องบริษัท ฯ ในกรณี พ บ
พฤติก ารณ์ อ ัน ควรสงสัย ว่ า กรรมการ ผู้ จ ัด การ หรือ บุ ค คลซื่ง รับ ผิด ชอบในการ
ด าเนิ น งานของบริษัท ฯ ได้ ก ระท าความผิด ตามที่ก าหนดไว้ ใ นพระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบ
ในเบื้องต้นให้แก่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ผูส้ อบบัญชีภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชี
8. สอบทานให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
9. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีก่ ฎหมายกาหนดหรือคณะกรรมการบริษทั จะมอบหมาย
ทัง้ นี้ การปฏิบตั หิ น้าทีภ่ ายใต้ขอบเขตดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบ
ต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรง
และคณะกรรมการบริษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการ
ดาเนินงานของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก โดยขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบทีเ่ ปลีย่ นแปลงใหม่
ดังกล่าวให้มผี ลตัง้ แต่
23 เมษายน 2552 เป็นต้นไป และในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ
มีการประชุมทัง้ สิน้ 4 ครัง้
2. คณะกรรมการสรรหา/กาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา/กาหนดค่าตอบแทนของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน
- ประธานกรรมการสรรหา/กาหนดค่าตอบแทน ได้แก่ นายวินแลนด์ ฮวง
- กรรมการสรรหา/กาหนดค่าตอบแทน ได้แก่ ดร.อดุล อมตวิวฒ
ั น์และดร. วิพรรธ์ เริง
พิทยา
วาระการดารงตาแหน่งมีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละ 3 ปี และเมือ่ ครบกาหนดออกตามวาระก็
อาจได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งต่อไปอีกได้
ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหา/กาหนดค่าตอบแทน มีการประชุม 1 ครัง้ ซึง่ เป็นการ
พิจารณาการกาหนดค่าตอบแทนให้กบั ผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษทั ฯ
หน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหา/กาหนดค่าตอบแทน
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงั นี้
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1. กาหนดคุณสมบัตขิ องบุคคลทีจ่ ะดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั และกาหนดกระบวนการสรร
หากรรมการบริษทั เพื่อแทนกรรมการทีค่ รบวาระ
โดยพิจารณาสรรหากรรมกาทีม่ คี ุณสมบัติ
หลากหลายทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์และความชานาญเฉพาะด้าน
2. มีหน้าทีใ่ นการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ตลอดจนผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของบริษทั ฯ
3. นาเสนอนโยบายผลตอบแทน และวิธกี ารจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่นื ๆ สาหรับ
คณะกรรมการของบริษทั กรรมการในคณะกรรมการย่อย ตลอดจนผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ
4. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารระดับสูง เพื่อกาหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผล
การดาเนินงานของบริษทั เป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
5. พิจารณาทบทวนโครงสร้างและระบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
รวมทัง้ อัตรา
ค่าตอบแทนสาหรับกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารให้เหมาะสมกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบสอดคล้อง
กับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ และภาวะตลาด
6. ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นเรือ่ งอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมกาบริษทั มอบหมาย
9.3 การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงสุด
การสรรหาบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา/กาหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษทั โดย
พิจารณาจากคุณสมบัตใิ นด้านต่างๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒ ิ ประสบการณ์ เนื่องจากธุรกิจ
ผูผ้ ลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ามิได้เป็ นธุรกิจทีแ่ พร่หลายในประเทศไทย ความรูใ้ นด้านเทคโนโลยี่
การผลิต การใช้เครือ่ งจักรทีเ่ หมาะสมในการผลิต การควบคุมต้นทุนค่าใช้จา่ ย และกลยุทธ์ในการ
ดาเนินธุรกิจแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า เป็ นต้น ซึง่ ประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้เป็นความรูท้ ส่ี าคัญใน
การให้ขอ้ มูลกับฝา่ ยบริหารจัดการ เพื่อช่วยในการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุนในด้านต่างๆ
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ยังได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องผูท้ จ่ี ะเป็นกรรมการบริษทั จาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญในหลากหลายสาขาวิชาชีพ เป็นบุคคลทีไ่ ม่มปี ระวัตเิ คยถูกไล่ออกปลดออก ให้ออก
หรือถูกพิพากษาถึงทีส่ ุดให้เป็นบุคคล ล้มละลายหรือต้องโทษเนื่องจากกระทาผิดเกีย่ วกับทรัพย์
โดยทุจริต หรือกระทาผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือมีขอ้ พิพาท
หรือการถูกฟ้อง ร้องทีอ่ ยูร่ ะหว่างการตัดสิน รวมถึงผลการปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการบริษทั ใน
ช่วงเวลาทีผ่ ่านมา
และนาเสนอให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนร่วม
ประชุมและพิจารณาความเหมาะสม
การสรรหาบุคคลเพื่อเข้าเป็นผูบ้ ริหารระดับสูงสุด
เนื่องจากธุรกิจผูผ้ ลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเป็ นธุรกิจทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะตัวมาก ผูบ้ ริหารระดับสูง
ของบริษทั ฯ จาเป็ นต้องมีความรูใ้ นเรือ่ งแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเป็ นอย่างดี เพื่อสามารถพบปะ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ลูกค้า และตอบข้อสงสัยของลูกค้าได้ในทุกด้าน คณะกรรมการสรรหา/กาหนด
ค่าตอบแทน จึงจาเป็นต้องพิจารณาจากคุณสมบัตขิ องบุคคลทีจ่ ะมาดารงตาแหน่งผู้บริหารระดับ
สูงสุดอย่างละเอียด รอบคอบ โดยจะทาบทามและคัดเลือกจากบุคคลทีเ่ คยทางานในธุรกิจแผ่น
พิมพ์วงจรไฟฟ้ามาก่อน หรืออาจจะเป็ นธุรกิจอื่นทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับธุรกิจแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า
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(ทัง้ ในและต่างประเทศ) แล้วจึงนาเสนอชื่อบุคคลนัน้ ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาต่อไป
9.4 การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม
- บริษทั ฯ ไม่มบี ริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯ
ได้มกี ารแจ้งให้ผบู้ ริหารในระดับตัง้ แต่ผจู้ ดั การขึน้ ไปทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เกีย่ วกับการเปิดเผยการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึง่ หลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แล้ว โดยระบุให้ตอ้ งมีการรายงานต่อสานักงานกลต. ภายใน
3 วันทาการหลังจากได้มกี ารทารายการเกิดขึน้ นอกจากนี้ยงั ห้ามไม่ให้ผบู้ ริหารหรือหน่วยงานทีไ่ ด้ร บั
ทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลทีไ่ ม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง และไม่ซอ้ื
ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนทีง่ บการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึง่ ทีผ่ ่านมา
ผูบ้ ริหารทุกท่านก็ปฏิบตั ติ ามโดยเคร่งครัด นอกจากนี้บริษทั ฯ ยังมีนโยบายกาหนดให้ผบู้ ริหารรายงาน
การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงโดย
จัดทาเป็นรายงานนาส่ง สาหรับข้อมูลเกีย่ วกับงบการเงินและข้อมูลอื่นๆ ทีจ่ ะมีผลกระทบต่อราคาของ
หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ก่อนทีจ่ ะเปิดเผยต่อสาธารณชน จะมีเพียงผูบ้ ริหารระดับสูงเท่านัน้ ทีท่ ราบ
9.6 ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ในปี 2556 บริษทั ฯ มีการเปลีย่ นแปลงผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษทั ฯ จากบริษทั อาร์เอส
เอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จากัด เป็นบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย ออดิท จากัด ซึง่ เป็น
บริษทั ผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั อนุมตั แิ ละเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษทั ชินพูน อินดัสเตรียล จากัด ซึง่
เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ขอให้บริษทั ฯ ใช้ผสู้ อบบัญชีเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการรายงาน และมี
มาตรฐานการทางานเดียวกัน
ในปี 2556 นี้ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย ออดิท จากัด คิดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีใน
อัตรา 1,100,000 บาทต่อปี โดยแบ่งออกเป็น
 ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส ไตรมาสละ 150,000 บาท รวมทัง้ สิน้ 3 ไตรมาส
 ค่าสอบบัญชี รายปี ปีละ 650,000 บาท
บริษทั มิได้ใช้บริการอื่นใดกับบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย ออดิท จากัด นี้ และบริษทั ผูส้ อบบัญชีน้มี ไิ ด้ม ี
ส่วนเกีย่ วข้องกับกรรมการ หรือผูบ้ ริหารของบริษทั แต่อย่างใด จึงไม่มลี กั ษณะของการควบคุมหรือ
การมีอทิ ธิพลต่อบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย ออดิท จากัด แห่งนี้
9.7 การปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
สิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสีย
สิทธิของผูถ้ อื หุน้
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คณะกรรมการได้เล็งเห็นความสาคัญและให้ความคุม้ ครองแก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรายให้ได้รบั สิทธิพน้ื ฐาน
โดยเท่าเทียมกันดังนี้
1. สิทธิทจ่ี ะได้รบั สารสนเทศทีเ่ พียงพอ ทันเวลาและในรูปแบบทีเ่ หมาะสมในการตัดสินใจที่ม ี
ผลกระทบต่อบริษทั ฯ และตนเอง
2.
สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เพื่อตัดสินใจในการ
เปลีย่ นแปลงนโยบายทีส่ าคัญของบริษทั ฯ และสิทธิในการเลือกตัง้ และถอดถอนกรรมการและให้ความ
เห็นชอบในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีอสิ ระ
3. สิทธิการได้รบั หนังสือเชิญประชุมและสารสนเทศเกีย่ วกับสถานที่ เวลา วาระ และเรือ่ งทีต่ อ้ ง
พิจารณา โดยมีระยะเวลาในการพิจารณาอย่างเพียงพอ
การประชุมผูถ้ ือหุ้น, สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้นและความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุ้น
ในปี 2556 บริษทั ฯ มีการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ สิน้ 1 ครัง้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
การประชุมสามัญประจาปี 2556 จัดให้มขี น้ึ ทีโ่ รงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ มีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจานวน 29 ราย รวมจานวนหุน้ ได้ 157,058,800 หุน้ บริษทั
ได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมทีม่ วี าระการประชุม พร้อมทัง้ รายงานประจาปีให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม 7 วันทาการ รวมทัง้ การเผยแพร่ขอ้ มูลประกอบวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้าไว้ใน
website ของบริษทั ก่อนทีเ่ อกสารจะไปถูกจัดส่งไปยังผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ในแต่ละวาระจะมีความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถ
ตรวจสอบและซักถามได้ ทัง้ นี้ บริษทั ได้เริม่ ดาเนินการเพิม่ ทางเลือกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดยให้กรรมการ
อิสระ เป็นผูร้ บั มอบอานาจจากผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตงั ้ แต่ปี 2546
เป็นต้นมา
บริษทั ฯ มิได้จดั ให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคาถามเข้ามายังบริษทั เป็นการล่วงหน้า เนื่องจากโดยปกติ บริษทั ฯ
มักจะได้รบั โทรศัพท์จากท่านผูถ้ อื หุน้ เข้ามาสอบถามในเรือ่ งต่างๆ อยูเ่ ป็นประจา บริษทั ฯ จึงได้เรียน
เชิญท่านผูถ้ อื หุน้ เหล่านัน้ เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อบริษทั ฯ จะสามารถตอบคาถามในเรือ่ งต่างๆ
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านอย่างทัวถึ
่ ง
มิได้เป็นการตอบข้อซักถามกับผูถ้ อื หุน้ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นการ
เฉพาะ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้มกี ารเตรียมการแถลงผลการดาเนินงานในปีทผ่ี ่านมาอย่างละเอียดและ
ผูบ้ ริหารระดับสูงก็เข้าร่วมการประชุมเพื่อตอบคาถามท่านผูถ้ อื หุ้นในทุกข้อซักถาม
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในปี 2556 มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 6 ท่าน ซึง่ รวมถึง
คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ยงั มีผบู้ ริหาร 2 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คือนายเฉิน จุง คุน
กรรมการผูจ้ ดั การ (เข้าประชุมในฐานะกรรมการบริษทั ด้วยเช่นกัน) และนางลักษณา สาราญทิวาวัลย์
ผูอ้ านวยการฝา่ ยบัญชีและการเงิน โดยประธานในทีป่ ระชุมได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิอย่างเท่า
เทียมกันในการตรวจสอบการดาเนินงานของบริษทั ฯ มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธกี ารยกมือพร้อมทัง้
ส่งบัตรลงคะแนนให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมด้วย มีการลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตัง้ คณะกรรมการที่
ออกตามวาระแยกเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมมีการซักถามข้อสงสัยในเรือ่ ง
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ต่างๆ และแสดงความคิดเห็นตลอดจนเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทัง้ ได้บนั ทึกประเด็นซักถามไว้ใน
รายงานการประชุมแล้ว
บริษทั ฯ มิได้จดั ให้ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยเพิม่ วาระการประชุมก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ เนื่องจากในอดีต
ทีผ่ ่านมา การประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ มักจะมีวาระการประชุมคล้ายๆ กันทุกครัง้ และผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเองมีจานวนไม่มากนัก จึงไม่มวี าระพิเศษเพิม่ เติม ในทางตรงกันข้าม บริษทั ฯ ก็
มิได้เพิม่ วาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ถอื หุน้ ทราบล่วงหน้า เพราะบริษทั ฯ เข้าใจในความเท่าเทียมกัน
ของผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะรับทราบและศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างพอเพียงก่อนการประชุม แต่อย่างไรก็ตาม ใน
กรณีทต่ี อ้ งมีการเพิม่ วาระ (ซึง่ ไม่เคยปรากฏมาก่อน) บริษทั ฯ จะถือว่าเป็นวาระสุดท้าย (วาระอื่นๆ)
เพื่อเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมได้เพิม่ วาระในขณะประชุมได้ทนั ที นอกจากนี้ บริษทั ฯ มิได้
จัดให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยมีโอกาสเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ เนื่องจากธุรกิจแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า
เป็นธุรกิจเฉพาะทีต่ อ้ งมีความรูค้ วามเข้าใจในอุตสาหกรรมประเภทนี้ หรืออุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
อุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างดี เพื่อทีจ่ ะสามารถช่วยแนะนา กาหนดแนวทาง และวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ
เพื่อให้กจิ การสามารถแข่งขันและอยูร่ อดได้ในตลาดโลกปจั จุบนั
ความสัมพันธ์กบั ผูล้ งทุน
คณะกรรมการของบริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ ทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับ
การเงินและข่าวสารอื่นๆ ซึง่ ข้อมูลเหล่านี้มผี ลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนและผูถ้ อื หุน้ จึง
กาหนดให้ผบู้ ริหารของบริษทั ฯ ดาเนินการในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลทีค่ รบถ้วน ตรงเวลา
เชื่อถือได้ อย่างสม่าเสมอและทันเวลา โดยผ่านระบบออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ ได้แก่ งบ
การเงินของบริษทั ฯ รายไตรมาส/รายปี คาอธิบายผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
จากไตรมาส/ปี เดียวกันกับปีทผ่ี ่านมา ซึง่ ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญและยึดถือปฏิบตั ิ
ตลอดมา
ในส่วนงานด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์นนั ้ บริษทั ฯ ยังมิได้จดั ตัง้ หน่วยงานส่วนนี้ขน้ึ แต่ได้มอบหมาย
ให้กรรมการผูจ้ ดั การ และผูอ้ านวยการฝา่ ยบัญชีและการเงิน ทาหน้าทีต่ ดิ ต่อสื่อสารกับผูล้ งทุนสถาบัน
ผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนนักวิเคราะห์และภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรือ่ งดังกล่าวยัง มีไม่มากนัก
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน จดหมายเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ของบริษทั ฯ ไว้ใน website ของบริษทั ฯ ซึง่ สามารถเข้าชมได้ท่ี www.dracopcb.com
10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการของบริษทั ฯ
ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากผูถ้ อื หุน้
และได้ปฏิบตั ติ ามข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี สี าหรับกรรมการบริษทั จดทะเบียนตาม
แนวทางทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จดั ทาขึน้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ยังได้มกี าร
กาหนดแนวปฎิบตั ใิ นเรือ่ ง CSR (Corporate Social Responsibility)โดยแบ่งได้เป็น 8 หัวข้อ ดังนี้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
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4. การปฏิบตั ติ ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
6. การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึง่ ได้จากการดาเนินงานทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม
สิง่ แวดล้อม และผูม้ สี ่วนได้เสีย
1. การประกอบธุรกิ จด้วยความเป็ นธรรม
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับคู่คา้ ของบริษทั ฯ โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นหุน้ ส่วนของบริษทั ฯ ด้วย
เช่นกัน เนื่องจากบริษทั ฯ เชื่อว่าความสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ กับบริษทั ฯ ส่วนหนึ่งจะเกิดจากความร่วมมือ
อย่างดีจากคู่คา้ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงถือปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ /เจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ไม่เอารัดเอา
เปรียบ โดยตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมทัง้ สองฝา่ ย
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีนโยบายทีป่ ฏิบตั ติ ่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ซึง่ ใน
บางครัง้ ทีค่ ่แู ข่งของบริษทั ฯ ประสบปญั หาขาดแคลนวัตถุดบิ
(วัตถุดบิ บางชนิดทีน่ าเข้ามาจาก
ต่างประเทศไม่สามารถมาถึงได้ทนั เวลา) และติดต่อขอยืมวัตถุดบิ ของบริษทั ฯ ก่อน ซึง่ บริษทั ฯ จะ
พิจารณาว่าวัตถุดบิ ทีต่ อ้ งการขอยืมนัน้ บริษทั ฯ มีเพียงพอในการผลิตในขณะนัน้ หรือไม่ ถ้าเพียงพอ
และสามารถให้ยมื ได้ บริษทั ฯ ก็จะให้ค่แู ข่งทางการค้ายืมวัตถุดบิ นัน้ ได้ แต่จะต้องส่งคืนบริษทั ฯ
ภายในระยะเวลาทีต่ กลงกันไว้โดยเคร่งครัด และเนื่องจากการแข่งขันของผูผ้ ลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า
ของผูผ้ ลิตภายในประเทศ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความสัมพันธ์ทด่ี ี ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีนโยบายไม่
ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าทัง้ ภายในและภายนอกประเทศด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
2. การต่อต้านการทุจริ ต
บริษทั ฯ มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม ตามจรรยาบรรณของการดาเนินธุรกิจ
ทีก่ าหนดไว้ นอกจากนี้ ยังชักชวนและให้ความรูก้ บั พนักงานทุกฝา่ ยทีจ่ ะปฏิบตั งิ านตามนโยบาย
ต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ดังนี้
- กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกคนต้องไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับเรือ่ งคอร์รปั ชัน่ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม
- พนักงานทุกคนต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย
เมือ่ พบเห็นการกระทาใดๆ
ทีเ่ ข้าข่ายทุจริต
คอร์รปั ชันที
่ เ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชา หรือบุคคลทีร่ บั ผิดชอบทราบ และให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
- บริษทั ฯ จะให้ความคุม้ ครองแก่พนักงานทีแ่ จ้งเรือ่ งคอร์รปั ชัน่
และให้ความเป็นธรรมแก่
พนักงานทีถ่ ูกกล่าวหา ในระหว่างการพิสจู น์หลักฐานของการคอร์รปั ชันนั
่ น้ จะเสร็จสิน้
- ผูท้ ท่ี าการคอร์รปั ชัน่ เป็นการกระทาทีผ่ ดิ จรรยาบรรณของบริษทั ฯ ซึง่ จาเป็นจะต้องถูกพิจารณา
ทางวินยั ตามระเบียบของบริษทั ฯ ทีก่ าหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รบั โทษตามกฎหมายหาก
การกระทานัน้ ผิดกฎหมาย
- บริษทั ฯ ได้เน้นยา้ ทีจ่ ะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรในอันทีจ่ ะยึดมันว่
่ าคอร์รปั ชันเป็
่ นสิง่ ที่
ยอมรับไม่ได้ทงั ้ การทาธุรกรรมกับภาครัฐและเอกชนด้วยกันเอง
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3. การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
บริษทั ฯ เน้นยา้ ต่อหน่วยงานภายในองค์กรทุกหน่วย งานมิให้มกี ารละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกาหนด
หลักเกณฑ์ไว้ดงั นี้
- ส่งเสริมและดูแลด้านความเป็นอยูข่ องพนักงานทัง้ ทางด้านสุขภาพร่างกาย อาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัยในการทางาน การได้รบั ค่าตอบแทนและเงินชดเชย รวมถึงการพัฒนาด้านบุคคลากร
และการเกษียณจากการทางาน
- ปฏิบตั กิ ฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด ไม่เอาเปรียบพนักงาน นอกจากนี้ยงั มีการจัดงานรืน่ เริง
ประจาปีและกิจกรรมกีฬาสีให้กบั พนักงานทุกปี โดยให้พนักงานส่งตัวแทนของแต่ละหน่วยงาน
วางแผนการจัดงาน
- สนับสนุนให้พนักงานมีเสรีภาพในการเจรจาต่อรอง หรือเสนอข้อร้องเรียน ในเรือ่ งต่างๆทีเ่ ป็น
ข้อข้องใจของพนักงาน เสริมสร้างให้มสี มั พันธ์อนั ดีระหว่างผูบ้ ริหารกับพนักงาน หัวหน้างานกับ
พนักงาน และพนักงานกับผูร้ ว่ มงานด้วยกันเอง
- ห้ามการบังคับพนักงานให้ทางานล่วงเวลา โดยมีการกาหนดให้พนักงานทีต่ อ้ งการจะทางาน
ล่วงเวลา จะต้องมีการลงชื่อว่าจะเป็นผูท้ างานล่วงเวลาโดยสมัครใจ ก่อนเวลาทางานจริง เพื่อให้
พนักงานมีเวลาพักผ่อนหรือทากิจกรรมส่วนตัวได้ตามความต้องการ
และพนักงานทีท่ างาน
ล่วงเวลา ก็จะได้รบั ค่าตอบแทนการทางานล่วงเวลาตามทีก่ ฎหมายกาหนด
- ห้ามการใช้แรงงานเด็ก โดยบริษทั ฯ จะไม่รบั พนักงานทีม่ อี ายุต่ากว่า 18 ปีเข้าทางาน
- ห้ามเลือกปฏิบตั ติ ่อพนักงาน บริษทั ฯ มีการว่าจ้างแรงงานโดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งงานทีต่ อ้ งการรับ ไม่มกี ารแบ่งแยกเพศ ศาสนา หรือเชือ้ ชาติ
- ป้องกันมิให้ของเสียจากโรงงานทีเ่ กิดจากการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า ไปก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชน ไม่ว่าจะเป็นน้าเสียจากการบาบัดแล้ว หรือกลิน่ ของสารเคมี ซึง่ บริษทั ฯ ให้
ความสาคัญกับเรือ่ งนี้เป็นอย่างมาก มีการแต่งตัง้ หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการดูแลรักษา
สิง่ แวดล้อมขึน้ โดยเฉพาะ และประสานงานอย่างใกล้ชดิ กับบริษทั สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ใน
การดูแลสอดส่องเรือ่ งการหกรัวไหลของมลพิ
่
ษทีจ่ ะมีผลกระทบต่อชุมชนรอบตาบลบางกะดี
- ต่อต้านการคอร์รปั ชันในทุ
่ กรูปแบบ ทัง้ การเรียกรับเงินจากคู่คา้ การติดสินบนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
รวมทัง้ การใช้ขอ้ มูลภายในของผูบ้ ริหารหรือกรรมการ เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ฯ
4. การปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
เนื่องจากในกระบวนการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า
จาเป็ นจะต้องอาศัยพนักงานการผลิตทีม่ ี
คุณภาพ เพื่อผลิตสินค้าทีม่ คี ุณภาพส่งให้กบั ลูกค้า ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงเล็งเห็นความสาคัญของการ
ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานของบริษทั โดยมีการจัดทาแผนการฝึกอบรมประจาปี ซึง่ รวบรวมจาก
ความต้องการของฝา่ ยต่างๆ ในบริษทั เช่น ฝา่ ยผลิต ฝา่ ยควบคุมคุณภาพ ฝา่ ยวิศวกรรมการผลิต
ฝา่ ยจัดซือ้ เป็ นต้น ไม่ว่าจะเป็ นความรูเ้ กีย่ วกับเทคโนโลยีก่ ารผลิตใหม่ๆ การนาหลักสถิตมิ าใช้ในการ
ผลิต การเพิม่ ประสิทธิภายในการทางานในด้านต่างๆ ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีการฝึกอบรมซ้าให้กบั
พนักงานฝา่ ยตรวจสอบคุณภาพทุกๆ 6 เดือน เพื่อกระตุน้ เตือนวิธกี ารตรวจสอบแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า
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และข้อกาหนดใหม่ๆ ที่ ลูกค้าของบริษทั ฯ ให้ความสาคัญ นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมพนักงานใน
ระดับหัวหน้างาน, ระดับผูจ้ ดั การให้มกี ารพัฒนาทักษะในการบริหารงานพนักงานใต้บงั คับบัญชาของ
แต่ละฝา่ ย เพื่อสามารถปฏิบตั งิ านให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั ฯ ตลอดจนช่วยลดความขัดแย้งที่
อาจจะเกิดขึน้ จากสื่อสารทีไ่ ม่ชดั เจนด้วย นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาต่างๆ
ในบริเวณจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดอื่นๆ ทีจ่ ะรับนักศึกษาเข้าฝึ กงานในภาคฤดูรอ้ น เพื่อเพิม่ ความรู้
ความเข้าใจให้กบั นักเรียน นักศึกษาในการปฏิบตั งิ านจริง ทัง้ ในด้านการผลิต วิศวกรรมการผลิต
วิศวกรรมการซ่อมบารุง ตลอดจนการบริหารงานบุคคลและบัญชี บริษทั ฯ จะเป็นผูใ้ ห้คะแนนกับ
นักศึกษาทีเ่ ข้ามาปฏิบตั งิ านกับบริษทั ฯ และส่งรายงานต่างๆ ให้กบั สถานศึกษาต้นสังกัดของนักศึกษา
คนนัน้ ๆ เพื่อเป็นคะแนนเรียนของวิชานัน้ ๆ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้ความสาคัญต่อสุขภาพพลานามัยของพนักงาน โดย
- จัดให้มรี ะเบียบความปลอดภัยในการทางานให้พนักงานยึดถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด เช่น
สวมหน้ากากป้องกันกลิน่ ของสารเคมีหรือฝุน่ ใส่สายรัดหลัง ในการปฏิบตั ยิ กของหนัก เพื่อ
ป้องกันการยึดตัวของแผ่นหลัง สวมรองเท้าหุม้ ส้นในการทางาน สวมรองเท้า Safety ใน
บริเวณและลักษณะงานทีม่ คี วามเสีย่ ง
ตลอดจนสวมใส่ทอ่ี ุดหูหรืออุปกรณ์ป้องกันเสียง
สาหรับการปฏิบตั งิ านในบริเวณทีม่ เี สียงดัง
- กาหนดให้มบี ริษทั ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านความปลอดภัย เกีย่ วกับการระเหยของสารเคมีเข้ามา
ตรวจสอบระดับการระเหยของสารเคมีทใ่ี ช้ในกระบวนการผลิตเป็นประจาทุก 6 เดือน เป็น
ต้น
- กาหนดให้มบี ริษทั ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านแสงสว่าง เข้ามาตรวจสอบระดับของแสงสว่างในแต่ละ
พืน้ ทีข่ องโรงงาน เพื่อปรับปรุงสภาพการทางานให้มแี สงสว่างทีพ่ อเหมาะ และไม่เป็น
อันตรายต่อสายตาของพนักงาน
- มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจาปี เพื่อให้พนักงานมีพลานามัยทีแ่ ข็งแรง สมบูรณ์อยู่
เสมอ และเพื่อให้พนักงานมีความมันใจว่
่ าบริษทั ฯ ห่วงใยในสุขภาพของพนักงาน
5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าทีม่ ตี ่อผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมี
นโยบายทีจ่ ะสนองความต้องการของลูกค้าทัง้ ในด้านคุณภาพ การจัดส่งและการบริหารหลังการขาย
โดยมีการกาหนดเป็นนโยบายต่างๆ ได้ดงั นี้
- มีการส่งมอบสินค้าทีม่ คี ุณภาพ และทันตามเวลาทีล่ กู ค้าต้องการ
- ให้ความช่วยเหลือและบริการต่างๆ แก่ลกู ค้าโดยมิตอ้ งรอให้ลกู ค้าร้องขอ
- จัดให้มรี ะบบและกระบวนการทีเ่ ปิดโอกาสให้ลกู ค้าของบริษทั ฯ ร้องเรียนเกีย่ วกับคุณภาพ
การจัดส่งของผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ โดยมีการกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง
- รักษาความลับของลูกค้าโดยเคร่งครัด
6. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
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บริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญชุมชนและสังคม โดยให้ความสาคัญอย่างยิง่ ต่อสิง่ แวดล้อมทีจ่ ะมีผลกระทบ
ต่อชุมชนใกล้เคียง ถึงแม้ว่าบริษทั ฯ จะตัง้ อยูใ่ นสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ทีม่ ขี อ้ กาหนดของการดูแล
และจัดการสิง่ แวดล้อมอย่างเข้มงวด
เนื่องจากบริษทั ฯ
ตระหนักดีว่าธุรกิจการผลิตแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าจะมีของเสียจากการผลิตทีเ่ ป็ นวัตถุมพี ษิ
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงปฏิบตั ติ ามกฎหมายและ
กฎระเบียบข้อบังคับของกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด มีการบาบัดกากของเสียมีพษิ โดยผ่าน
บริษทั ทีไ่ ด้รบั อนุญาตดาเนินกิจการจากกระทรวงอุตสาหกรรม เช่น กระป๋องหมึกพิมพ์ เศษผ้าที่
ปนเปื้อนหมึกพิมพ์ เป็นต้น ซึง่ ทาให้บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองมาตรฐานสิง่ แวดล้อม ISO14001 ย่อม
เป็นหลักประกันถึงความใส่ใจและห่วงใยต่อคุณภาพของสิง่ แวดล้อม
ทีจ่ ะเป็นผลกระทบต่อสังคม
นอกจากนี้บริษทั ฯ ยังกาหนดให้มหี น่วยงานทีด่ แู ลรับผิดชอบเรือ่ งสิง่ แวดล้อมโดยเฉพาะ เพื่อให้มนใจ
ั่
ว่าการผลิตของบริษทั ฯ จะไม่มผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมของชุมชนและสังคมใกล้เคียง
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ในปี 2556 ทัง้ บริษทั ฯ และบริษทั อื่นๆทีต่ งั ้ อยูใ่ นเขตอุตสาหกรรมบางกะดี ต่างอยูใ่ นช่วงของการเปิด
ดาเนินกิจการหลังจากฟื้นฟูสภาพโรงงานจากภาวะน้าท่วมโรงงาน ทาให้ในปีทผ่ี ่านมา บริษทั ฯ และ
บริษทั อื่นๆ ในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี มิได้จดั กิจกรรมทีจ่ ะช่วยพัฒนาชุมชนและสังคมในระแวก
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี แต่ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านเทศบาลตาบลบางกะดี
โดยมีการบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษานักเรียน นิสติ นักศักษาทีม่ ถี นิ่ ทีอ่ ยูใ่ นตาบลบางกะดี ที่
เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยผูบ้ ริหารของแต่ละบริษทั ในบางกะดี จะเป็นผูม้ อบทุนการศึกษา
ให้กบั เด็กนักเรียนทีม่ คี ุณสมบัตติ รงตามทีก่ าหนดไว้
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนิ นงานที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯ ได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร ให้มกี ารตื่นตัวในเรือ่ งแนวความคิดเพื่อ
การพัฒนาปรับปรุงขัน้ ตอนในกระบวนการการผลิต รวมถึงการลดการใช้วสั ดุสน้ิ เปลือง วัสดุจาเป็ น
ต่างๆ ทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิต โดยเห็นว่า “นวัตกรรม” ทีพ่ นักงานประดิษฐ์คดิ ขึน้ จะเป็นสิง่ ทีช่ ่วยให้
บริษทั ฯ สามารถลดต้นทุนการผลิต และมีผลให้บริษทั ฯ เติบโตอย่างมันคงและยั
่
งยื
่ น ซึง่ ย่อมส่งผลอัน
เป็นประโยชน์ต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และคู่คา้ ของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ จะมีการมอบรางวัลให้กบั นวัตกรรมใหม่ๆ ทีพ่ นักงานของบริษทั ฯ ประดิษฐ์คดิ ขึน้ และมีการ
ประกาศเกียรติคุณในบอร์ดประกาศภายในบริษทั ฯ เพื่อให้พนักงานคนอื่นๆ รูส้ กึ อยากจะเป็นผูค้ ดิ ค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ เพิม่ มากขึน้ ตัวอย่างสิง่ ใหม่ๆ ทีค่ ดิ ค้นขึน้ ของพนักงาน เช่น การนาแปรงปดั แผ่น
เคลือบทองแดงในกระบวนการพิมพ์ลายวงจรทีเ่ สื่อมสภาพ
(ขนแปรงสัน้ กว่าขนาดมาตรฐานที่
กาหนด) มากลึงขนแปรงให้มคี วามยาวเสมอกันทัง้ แปรง แล้วนาไปใช้เป็ นแปรงปดั แผ่นเคลือบ
ทองแดงทีม่ กี ารพิมพ์หมึกเคลือบทองแดงแล้ว ช่วยลดปริมาณการสังซื
่ อ้ แปรงปดั ประเภทนี้ลงได้รอ้ ย
ละ 50 ซึง่ โดยปกติตอ้ งสังและน
่
าเข้าจากต่างประเทศ เป็นต้น
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จากการทีบ่ ริษทั ฯ
ส่งเสริมให้พนักงานให้ความสาคัญกับการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ
ภายใน
กระบวนการผลิต เพื่อปรับปรุงการทางาน รวมถึงคุณภาพของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า เป็นการ
เสริมสร้างให้พนักงานได้ใช้ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ และมีการระดมความคิดจากหน่วยงานต่างๆ ที่
เกีย่ วข้อง จนทาให้เกิดวิธกี ารทางานใหม่ๆ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และช่วยลดต้นทุนการผลิตอย่างมี
นัยสาคัญ และบริษทั ฯ ก็เปิดโอกาสให้ตวั แทนของกลุ่มทีไ่ ด้รบั รางวัลได้มโี อกาสนาเสนอผลงานให้
พนักงานทุกคนทราบ เพื่อให้เกิดการเรียนรูท้ จ่ี ะนาไปเป็นตัวอย่างกับหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป ซึง่ เป็น
การรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์สงิ่ ดีๆ ในสังคมจากคนกลุ่มเล็กๆ เพื่อมุง่ ไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มนคง
ั่
และยังยื
่ นต่อไป
11 การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
บริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญต่อการควบคุมภายในทัง้ ในระดับบริหารและระดับปฏิบตั งิ าน จึงได้
กาหนดอานาจการดาเนินการของผูป้ ฎิบตั งิ านและผูบ้ ริหารไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการ
แบ่งแยกหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน ผูต้ ดิ ตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและ
ตรวจสอบกันอย่างเหมาะสม มีการกาหนดดัชนีวดั ผลการปฏิบตั งิ าน (KPI) ในทุกฝา่ ยงานอย่างชัดเจน
และวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อเป็นเครือ่ งมือในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงาน
นอกจากนี้ยงั มีการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วกับระบบการเงิน
โดยบริษทั ฯ
ได้จดั ให้มกี ารจัดทา
งบประมาณประจาปีและจัดให้มรี ะบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ ริหารสายงานทีร่ บั ผิดชอบ ซึง่ จะมี
การรายงานผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอเป็นประจา มีการจัดประชุมผูบ้ ริหารเป็นประจาทุกเดือน
สาหรับการรายงานผลการดาเนินงานในแต่ละเดือนทีผ่ ่านมาไม่ว่าจะเป็นในด้านคุณภาพ การตลาด
การผลิต ตลอดจนต้นทุนการผลิตต่อหน่วยทีผ่ ลิต เพื่อปรับปรุงการดาเนินงาน ตลอดจนควบคุม
คุณภาพและค่าใช้จา่ ยให้เหมาะสมกับสถานการณ์มากขึน้ รวมถึงการวางแผนสาหรับการดาเนินงาน
ในเดือนต่อไป
บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ หน่วยงานตรวจสอบภายในขึน้ ตัง้ แต่ปี 2549 โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะขึน้
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
มีการประชุมรายงานผลการตรวจสอบตามทีว่ างแผนไว้ให้กบั
คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจาทุกไตรมาส รวมทัง้ มีการติดตามผลหลังจากการตรวจสอบ
แล้ว เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าข้อผิดพลาดทีพ่ บได้รบั การแก้ไข และยังคงรักษาไว้ซง่ึ ระบบทีแ่ ก้ไขนัน้ ๆ
บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการจากบุคคลภายนอก
จานวน 3 ท่าน แต่ละท่านไม่ได้เป็นเจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างของบริษทั ฯ
ในระหว่างปี 2556 ทีผ่ ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมรวม 4 ครัง้ โดยได้
พิจารณาเรือ่ งต่างๆ ดังนี้
- พิจารณาสอบทานงบการเงินประจาปี 2556 ไตรมาสที่ 1/2556, 2/2556 และ 3/2556
ก่อนนาเสนอให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่ออนุมตั ิ
- พิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอในแผนงานการตรวจสอบในปีทผ่ี ่านมาและมอบ
หมายให้เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยตรวจสอบภายใน จัดทาแผนงานการตรวจสอบภายใน สาหรับ
ปี 2557
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- พิจารณารายงานการตรวจสอบภายในทีด่ าเนินการโดยเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยตรวจสอบ
ภายใน เพื่อนาเสนอให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ รับทราบ
- พิจารณาและทบทวนระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
- สอบทานการกากับดูแลกิจการทีด่ แี ละระบบการควบคุมภายในของบริษทั
- พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นผลประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
- มีการประเมินการบริหารความเสีย่ งของบริษทั
- พิจารณาเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2557 และค่าตอบแทนการตรวจสอบ
- สอบทานให้มรี ะบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีทก่ี าหนดโดยกฎหมาย อย่างถูกต้อง โปร่งใส เพียงพอ และเชื่อถือ
ได้
และในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมกับผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ คือนายสันติ พงค์
เจริญพิทย์ เพื่อสอบถามความเห็นและข้อเสนอแนะของผูส้ อบบัญชีในเรือ่ งต่างๆ ของบริษทั ฯ ใน
สายตาของผูส้ อบบัญชี และได้นาข้อเสนอแนะต่างๆ เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะทีส่ าคัญๆ ของผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ต่อไป
จากรายงานการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้ คือ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในปี 2556 ทีผ่ ่านมา มีการ
ดาเนินงานภายใต้การควบคุมภายในและการกากับดูแลกิจการทีด่ แี ละเหมาะสม มีการจัดการความ
เสีย่ งทีพ่ อเพียง และการดาเนินงานของบริษทั ฯ ไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระสาคัญหรือรายการที่
เกีย่ วโยงกันอันอาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีการปฎิบตั ติ ามข้อกาหนด กฎเกณฑ์
ภาครัฐอย่างถูกต้องครบถ้วน มีการเปิดเผยข้อมูลทีม่ คี วามสาคัญต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างครบถ้วน เท่าเทียม
กันและทันเวลา มีการจัดทารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมายและประกาศของ
กลต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่พบข้อบกพร่องอันเป็นสาระสาคัญในระบบควบคุม
ภายในด้านต่างๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ
การบริ หารความเสีย่ ง
คณะกรรมการของบริษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการบริหารความเสีย่ งเป็นอย่างยิง่ ในการ
ประชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ทุกครัง้ ได้มกี ารปรึกษาหารือและประเมินความเสีย่ งของบริษทั ฯ
โดยได้รบั ทราบความเคลื่อนไหว
ตลอดจนความเป็นไปในเรือ่ งเกีย่ วกับการดาเนินธุรกิจแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าในตลาดต่างประเทศจากกรรมการผูม้ ปี ระสบการณ์ซง่ึ เป็ นผูแ้ ทนของบริษทั ชินพูน อินดัส
เตรียล จากัด เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารความเสีย่ งทีอ่ าจจะมีขน้ึ ของบริษทั ฯ เนื่องจากบริษทั ชิน
พูน อินดัสเตรียล จากัด คือเป็ นผูผ้ ลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าทุกประเภท และดาเนินธุรกิจอยูใ่ นประเทศ
ไต้หวัน (เป็ นผูผ้ ลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าครบวงจรทีม่ ขี นาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ในประเทศไต้หวัน) ทีม่ ี
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ผูผ้ ลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ตลอดจนมีการดาเนินธุรกิจในหลายประเทศทัวโลก
่
เช่น ประเทศจีน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในแถบประชาคมยุโรป เป็นต้น ซึง่ สามารถให้ขา่ วสาร
ข้อมูลภาวะตลาดต่างๆ ตลอดจนสภาพการแข่งขันในตลาดโลกทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการบริหารความ
เสีย่ งของบริษทั ฯ ทัง้ ในด้านอุตสาหกรรมโดยรวม ราคาวัตถุดบิ ในตลาดโลก ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ทีม่ ี
ความต้องการแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า รวมทัง้ เทคโนโลยีก่ ารผลิตใหม่ๆ เป็ นต้น นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยัง
ได้มกี ารจัดทาคู่มอื ในการบริหารความเสีย่ งในด้านต่างๆ ไว้ เพื่อใช้เป็นหลักในการดาเนินงานของ
บริษทั ฯ ในกรณีทอ่ี าจจะเกิดความเสีย่ งใดด้านต่างๆ ขึน้ มีการกาหนดแผนการดาเนินงานสาหรับ 5 ปี
และ 10 ปี เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินธุรกิจในอนาคตและป้องกันความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการ
เปลีย่ นแปลงของผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าอิเลคโทรนิคส์ทใ่ี ช้แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเป็ นวัตถุดบิ หลักใน
การผลิต
12 รายการระหว่างกัน
บุคคลที่มีผลประโยชน์ ร่วมและรายการระหว่างกัน
บริษทั ดราโก้ พีซบี ี จากัด (มหาชน) มีบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันในลักษณะของกลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่กลุ่ม
เดียวกันดังนี้
ชื่อบริ ษทั

บริษทั วิปเทล
จากัด

ลักษณะธุรกิ จ

- จาหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์
- ให้เช่าอาคาร
- บริการให้คาปรึกษา

ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิ จ

บริษทั ชินพูน
จากัด

ผลิตแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้า (PCB)
ทุกประเภท

ทุนที่เรียกชาระ
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน
แล้ว
(ล้านบาท)
5.00
- บริษทั ดราโก้ พีซบี ี จากัด
(มหาชน) ทาบันทึกข้อตกลงให้
บริษทั วิปเทล จากัด เป็นที่
ปรึกษาการจัดการทางธุรกิจ
- มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน
ทุนที่เรียกชาระ
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน
แล้ว
(ล้านบาท)
NT$ 3,975
- ถือหุน้ ในบริษทั ดราโก้ พีซบี ี
จากัด (มหาชน) 43.25%
- บริษทั ดราโก้ พีซบี ี จากัด
(มหาชน) ได้รบั ความช่วยเหลือด้าน
เทคนิค และด้านการตลาดจาก
บริษทั ชินพูน จากัด
- มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน
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รายการระหว่างกัน
ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั วิ ปเทล จากัด
บริษทั วิปเทล จากัด เป็นบริษทั ทีใ่ ห้คาปรึกษาในด้านธุรกิจในทุกๆ แขนงแก่บริษทั ทัวไป
่
ธุรกิจหลักของบริษทั วิปเทล จากัด ได้แก่ การให้บริการให้คาปรึกษาการค้าทางธุรกิจ การขาย
ผลิตภัณฑ์เคมี และอื่นๆ
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ได้แก่
1.นายวิพรรธ์ เริงพิทยา
49.99%
2.นางพิไลจิตร เริงพิทยา
49.99%
3.อื่นๆ
0.02%
รายชื่อกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการจานวน 4 ท่าน ได้แก่
1.นายวิพรรธ์ เริงพิทยา
2.นางพิไลจิตร เริงพิทยา
3.นายขัตยิ า ไกรกาญจน์
4.นายพรรษา เริงพิทยา
ในรอบระยะเวลา 3 ปีทผ่ี ่านมา (พ.ศ. 2554-2556) บริษทั มีการชาระค่าบริการให้แก่
บริษทั วิปเทล จากัด เป็นจานวนเงิน 0.78 ล้านบาทต่อปี ซึง่ แบ่งเป็นการชาระค่าบริการการ
ให้คาปรึกษาทางธุรกิจรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท และรายปี ปีละ 600,000 บาท
บริษทั ได้ทาบันทึกข้อตกลงให้ บริษทั วิปเทล จากัด เป็นทีป่ รึกษาการจัดการ ทางธุรกิจ
โดยมีสาระสาคัญดังนี้
คู่สญ
ั ญา

:

สัญญาลงวันที่ :
อายุสญ
ั ญา

บริษทั ดราโก้ พีซบี ี จากัด (มหาชน) และ บริษทั วิปเทล จากัด
4 มกราคม 2556

:

1 ปี นับแต่วนั ที่ 4 มกราคม 2556 ถึง 3 มกราคม 2557
และสามารถต่ออายุสญ
ั ญาได้ดว้ ยความยินยอมของทัง้ 2 ฝา่ ย ทุก ๆ 1 ปี
เงื่อนไขที่สาคัญ: บริษทั วิปเทล จากัด จะให้คาปรึกษาการจัดการทางธุรกิจให้กบั บริษทั ดราโก้
พีซบี ี จากัด (มหาชน) ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเชิงกลยุทธทัง้ ระยะสัน้ และระยะ
ยาว การจัดหาบุคคลากร การจัดระบบการบริหารงาน การจัดการระบบด้าน
การเงิน การบัญชี และให้ความสนับสนุนในด้านอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่าตอบแทน :

บริษทั ดราโก้ พีซบี ี จากัด (มหาชน) จะจ่ายค่าตอบแทนให้ บริษทั วิปเทล จากัด
เป็นจานวน 600,000 บาทต่อปี

เนื่องจากสัญญาการให้คาปรึกษาการจัดการทางธุรกิจระหว่างบริษทั วิปเทล จากัด
กับบริษทั ดราโก้ พีซบี ี จากัด (มหาชน) เป็นสัญญาทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และจัดทาขึน้
ตัง้ แต่ปี 2536 ซึง่ เป็นสัญญาทีต่ ่ออายุสญ
ั ญาทุกๆ 1 ปี โดยความยินยอมของทัง้ 2 ฝา่ ย
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ปจั จุบนั บริษทั วิปเทล จากัด ยังคงให้คาปรึกษาในด้านการบริหารงานการจัดการ
การจัดหาบุคลากรระดับผูบ้ ริหารชัน้ ต้น และชัน้ กลาง การจัดและปรับปรุงระบบการเงินเพื่อให้ม ี
ผลตอบแทนเพิม่ ขึน้ ตลอดจนจัดการฝึ กอบรมเจ้าหน้าทีร่ ะดับผูจ้ ดั การฝา่ ยของบริษทั ฯ เป็ นประจา
ทุกๆ ไตรมาส โดยหลักสูตรในการฝึกอบรมได้แก่ การบริหารการเปลีย่ นแปลง ผูน้ าทีม่ วี สิ ยั ทัศน์
วิธกี ารจัดทางบประมาณและการวางแผนธุรกิจในอนาคต การบริหารความเสีย่ งภายใต้สภาวะการณ์ท่ี
เปลีย่ นแปลง เป็นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ชิ นพูน จากัด
บริษทั
ชินพูน จากัด เป็ นบริษทั ผูผ้ ลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าทีใ่ หญ่ในประเทศไต้หวัน
นอกจากนี้ บริษทั ชินพูน จากัด ยังเป็นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไต้หวัน
ด้วย
ธุรกิจหลักของบริษทั ชินพูน จากัด ได้แก่ การเป็นบริษัทผูผ้ ลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท
ต่างๆ ซึง่ ได้แก่
1.Single-sided PCB
2.Double-sided PCB (Silver through hole)
3.Multi layer PCB และ HDI
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 5 รายแรก ได้แก่
1. FUBON LIFE INSURANCE CO., LTD.
2. MR. HUANG, WEI-JIN
3. MR. TSENG, LIU YU-HSIEH
4. MR. LIN, PI-CHI
5. SHIN KONG LIFE INSURANCE CO., LTD.
รายชื่อกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการชาวไต้หวัน จานวน 7 ท่าน ได้แก่
1. MR. HUANG, WEI-JIN
ประธานกรรมการ
2. MR. TUNG, HSIAO-HUNG
3. MR. LIN, PI-CHI
4. MR. TSENG, LIU YU-HSIEH
5. MR. HSIAO, HSIEN-JEN
6. MR. TSENG WEN-HSIEN
7. MRS. CHEN SHU-CHEN
บริษทั ดราโก้ พีซบี ี จากัด (มหาชน) เป็นบริษทั ร่วมทุนระหว่างบริษทั วิปเทล จากัด ซึง่ เป็นบริษทั
ของคนไทย และบริษทั ชินพูน จากัด ซึง่ เป็นบริษทั ของประเทศไต้หวัน ในระหว่างปี 2555-2556
บริษทั มีการซือ้ ขายสินค้าและการชาระค่าบริการจากบริษทั ชินพูน จากัด เป็นมูลค่าการซือ้ ในปี 2555
94.6 ล้านบาท และ 5.4 ล้านบาทในปี 2556 ในส่วนของมูลค่าการขาย ในปี 2555 2.4 ล้านบาทและ
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41.6 ล้านบาทในปี 2556 ซึง่ รายการซือ้ -ขายสินค้าและการชาระค่าบริการต่างๆ ระหว่างบริษทั กับ
บริษทั ชินพูน จากัด นัน้ สามารถแบ่งประเภทได้ดงั นี้
รายการระหว่างกัน
1. ค่าจ้างผูช้ านาญการพิเศษ
2. วัสดุอุปกรณ์จาเป็นทีใ่ ช้ในการผลิต
3. การซือ้ สินค้าสาเร็จรูป
4. Technical Fee
5. รายได้จากการขายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า
6. การซือ้ เครือ่ งจักร
7. การซือ้ วัตถุดบิ

มูลค่าในปี 2555
1.8 ล้านบาท
0.1 ล้านบาท
75.5 ล้านบาท
1.2 ล้านบาท
2.4 ล้านบาท
14.2 ล้านบาท
1.8 ล้านบาท

มูลค่าในปี 2556
1.6 ล้านบาท
1.9 ล้านบาท
0.2 ล้านบาท
1.2 ล้านบาท
41.6 ล้านบาท
0.1 ล้านบาท
0.3 ล้านบาท

ความจาเป็ นของการทารายการระหว่างกันของบริ ษทั ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน) และบริ ษทั
ชิ นพูน อิ นดัสเตรียล จากัด
 รายการซือ้ วัสดุอุปกรณ์จาเป็นทีใ่ ช้ในการผลิตเพิม่ ขึน้ เนื่องจากบริษทั ผูจ้ ดั จาหน่ายวัสดุอุปกรณ์ท่ี
ใช้ในการผลิตทีบ่ ริษทั ฯ เคยสังซื
่ อ้ ขอปรับขึน้ ราคาวัสดุอุปกรณ์ฯ เพิม่ ขึน้ กว่าร้อยละ 20 บริษทั ฯ จึง
สอบถามราคาวัสดุอุปกรณ์เหล่านัน้ กับบริษทั ชินพูนฯ และพบว่าราคาวัสดุอุปกรณ์จาเป็นฯ นี้
บริษทั ชินพูนฯ สามารถซือ้ ได้ในราคาทีถ่ ูกกว่าการทีบ่ ริษทั ฯ สังซื
่ อ้ จากผูจ้ าหน่ายโดยตรงรายเดิม
กว่าร้อยละ 25 ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงจาเป็นต้องสังซื
่ อ้ วัสดุอุปกรณ์ทจ่ี าเป็นในการผลิตจากบริษทั ชิน
พูนฯ เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตทางหนึ่ง
 รายได้จากการขายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ เนื่องจากบริษทั ฯ กลับมาดาเนินการผลิตได้อย่าง
เป็นปกติ และคาสังซื
่ อ้ ทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ชินพูนฯ ก็จะเป็นลูกค้ารายเดิมของบริษทั ชินพูนฯ ที่
บริษทั ฯ เคยผลิตให้ก่อนประสบภาวะน้าท่วม ซึง่ ในอนาคต บริษทั ชินพูนฯ จะโอนลูกค้ากลุ่มนี้ให้
มาสังซื
่ อ้ กับบริษทั ฯ โดยตรง เนื่องจากบริษทั ฯ สามารถต่อรองราคาขายในอนาคตกับลูกค้ารายนี้
ได้โดยตรง ราคาแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าทีข่ ายให้กบั บริษทั ชินพูนฯ นี้ เป็นราคาตลาดและเป็นราคา
เดียวกันกับราคาแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าทีบ่ ริษทั ฯ ขายให้กบั ลูกค้ารายอื่นๆ ของบริษทั ฯ โดยทัง้ สอง
บริษทั จะยึดหลัก arm’s length คือเป็นการซือ้ ขายในราคาเดียวกันกับการค้าขายกับลูกค้าอื่นๆ
บริษทั ฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่ารายการระหว่างกันของบริษทั ฯ กับบริษทั ชินพูนฯ จะต้องกระทาด้ว ย
ความระมัดระวัง รายการระหว่างกันเหล่านี้จงึ เป็นรายการทีบ่ ริษทั ฯ เล่งเห็นถึงผลประโยชน์โดยรวมของ
บริษทั ฯ และมีความโปร่งใส พร้อมให้สามารถตรวจสอบได้เสมอ
นอกจากนี้ บริษทั ได้ทาบันทึกข้อตกลงกับ บริษทั ชินพูน อินดัสเตรียล จากัด (Chin-Poon
Industrial Co.,Ltd.) ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและด้านการตลาด โดยมีสาระสาคัญ
ดังนี้
คู่สญ
ั ญา

:

บริษทั ดราโก้ พีซบี ี จากัด (มหาชน) และ
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บริษทั ชินพูน จากัด (Chin-Poon Industrial Co., Ltd.)
สัญญาลงวันที่ :

4 มกราคม 2556

อายุสญ
ั ญา

1 ปี นับแต่วนั ที่ 4 มกราคม 2556 ถึง 3 มกราคม 2557
และสามารถต่ออายุสญ
ั ญาได้ดว้ ยความยินยอมของทัง้ 2 ฝา่ ยทุก ๆ 1 ปี

:

เงื่อนไขที่สาคัญ
:
1. บริษทั ชินพูน จากัด จะให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีการผลิต
และพัฒนาการใหม่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ หรือกาลังจะเกิดขึน้ ให้กบั บริษทั ดราโก้
พีซบี ี จากัด(มหาชน) เพื่อจะได้สามารถออกแบบ ผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ทท่ี นั สมัยให้กบั ลูกค้าได้
2. บริษทั ชินพูน จากัด จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทางด้านบุคคลากร
โดยจะส่งทีมวิศวกรและ/หรือทีมบริหารเข้ามาดูแลจากไต้หวันเข้ามาดูแลและ
แนะนาเทคนิคการผลิต ตลอดจนเครือ่ งจักรตามทีบ่ ริษทั ดราโก้ พีซบี ี จากัด
(มหาชน) ร้องขอ อาทิเช่น นาย เฉิน จุง คุน (ปจั จุบนั ดารงตาแหน่ งผูจ้ ดั การ
ทัวไป)
่ เป็นต้น
3. บริษทั ดราโก้ พีซบี ี จากัด (มหาชน) สามารถทีจ่ ะส่งวิศวกรไปดูงาน
และฝึกอบรมที่ บริษทั ชินพูน จากัด ได้
4. บริษทั ชินพูน จากัด จะให้คาแนะนาและช่วยเหลือในด้านการตลาดแก่
บริษทั ดราโก้ พีซบี ี จากัด (มหาชน)
ค่าตอบแทน : บริษทั ดราโก้ พีซบี ี จากัด (มหาชน) จะจ่ายค่าตอบแทนให้บริษทั ชินพูน จากัด
เป็นจานวน 1,200,000 บาทต่อปี
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ปีฑ.ศ
0

ส่วนที่ 3
ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน

US$

8 ข้อมูลทางการเงิ นที่สาคัญ
ข้อมูลทางการเงิ นโดยสรุป
20

ราคแผ่นเลือบทงด

รายได้จากการขาย (Total sales turnover)
รายได้รวม (Total revenue)
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย (Cost of goods sold &
expenses)
ภาษี เงิ นได้ (Corporate income tax)
กาไร/(ขาดทุน)สุทธิ (Net profit/(loss))
สิ นทรัพย์รวม (Total assets)
หนี้ สินรวม (Total liabilities)
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น (Shareholders equity)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้ การค้า
(Receivable Turnover)
ระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ย (Collection Period)
อัตราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ
(Inventory turnover)
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย
(Inventory turnover period)
เงิ นปันผลต่อหุ้น (Dividend per share)
อัตรากาไรขัน้ ต้น (Gross profit margin)
อัตรากาไรสุทธิ (Net profit margin)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น (Return on equity)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม
(Return on total assets)
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (Debt to
Equity)
อัตราการจ่ายเงิ นปันผล (Dividend yield)

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

2556
848
959
802

2555
407
599
401

2554
1,369
1,424
1,263

ล้านบาท
ล้านบาท
บาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
เท่า
เท่า
เท่า

8
23
0.11
1,418
253
1,165
2.70
1.89
4.54

5
(21)
(0.10)
1,387
224
1,163
3.79
3.26
3.94

17
50
0.31
1,199
278
921
3.37
3.18
4.34

วัน
เท่า

79
4.43

91
3.65

83
4.68

วัน

81

99

76

บาท
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

0.10
5.44
2.75
2.00
1.65

0.10
1.56
-6.48
-1.85
-1.55

0.10
7.74
3.63
5.40
4.15

ร้อยละ

0.22

0.19

0.30

ร้อยละ

92.4

-78.8

31.9

9 การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
คาอธิ บายและการวิ เคราะห์ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของฝ่ ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis: MD&A)
1.ผลการปฏิ บตั ิ ตามแผนการดาเนิ นธุรกิ จ
ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้มกี ารตัง้ เป้าหมายของการดาเนินธุรกิจไว้ แต่เนื่องจากการทีล่ กู ค้า
เดิมของบริษทั ฯ (ก่อนน้าท่วม) จะกลับมาสังซื
่ อ้ แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าจากบริษทั ฯ ใช้เวลานานกว่าที่
คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ บริษทั ลูกค้ายังต้องการทีจ่ ะเข้ามาตรวจประเมินระบบคุณภาพการผลิต
เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรฐานการผลิตจะมีระดับเท่าเดิมหรือดีขน้ึ
ซึง่ จาเป็นต้องใช้เวลานานกว่าทีจ่ ะเริม่
การผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเพื่อจาหน่ ายได้ นอกจากนี้ ระยะเวลาการทาและส่งตัวอย่างให้ลกู ค้า
พิจารณาอนุมตั กิ ารผลิตไม่ทนั รอบเวลาการผลิตของลูกค้าบางราย ดังนัน้ ยอดขายในปี 2556 จึงต่า
กว่าเป้าทีต่ งั ้ ไว้ และมีผลต่อผลกาไรจากการดาเนินงาน เนื่องจากยอดขายทีต่ ่ าและไม่สามารถ
ครอบคลุมต้นทุนและค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จากการฟื้นฟูและการดาเนินงาน
ในส่วนของธุรกิจซือ้ มา-ขายไป บริษทั ฯ ยังคงดาเนินธุรกิจประเภทนี้อยู่ เนื่องจากเป็น
รายได้เพิม่ ให้กบั บริษทั ฯ และส่วนใหญ่จะเป็ นแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท multi layer ทีบ่ ริษทั ฯ ยัง
ไม่สามารถผลิตได้ ซึง่ รายได้จากธุรกิจซือ้ มา-ขายไปนี้ มีประมาณ 221 ล้านหรือประมาณ 26% ของ
ยอดขายรวมของปี 2556
ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้รบั เงินประกันภัยประเภทธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption)
เป็นจานวน 74.5 ล้านบาท ซึง่ บริษทั ฯ ได้บนั ทึกเป็นกาไรจากการชดเชยจากการประกันภัย
ในส่วนของการดาเนินงานปกติ บริษทั ฯ ยังคงมีผลขาดทุนจากการดาเนินงาน จากเหตุผล
ทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วในตอนต้น คือยอดขายทีต่ ่า ไม่สามารถครอบคลุมต้นทุนและค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ แต่
เนื่องจากบริษทั ฯ ได้รบั กาไรจากการชดเชยจากการประกันภัย จึงทาให้บริษทั ฯ กลับมามีกาไรสุทธิใน
ปี 2556 เป็นจานวน 23.3 ล้านบาท
2.ผลการดาเนิ นงาน
ยอดขายและกาไรสุทธิ ในปี 2556 ทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายทัง้ สิน้ 848 ล้านบาท ซึง่ ต่า
กว่าแผนธุรกิจทีว่ างไว้ และมีผลกาไรสุทธิ 23 ล้านบาท บริษทั ฯ สามารถวิเคราะห์ถงึ การเปลีย่ นแปลงใน
ด้านยอดขาย รายได้รวม ต้นทุนขาย ดอกเบีย้ จ่าย ตลอดจนกาไรสุทธิของบริษทั ฯ ได้ดงั นี้
 ยอดขาย บริษทั ฯ สามารถดาเนินการผลิตได้ตามปกติตงั ้ แต่ตน้ ปี 2556 ทาให้บริษทั ฯ มียอดขายจาก
การผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าซึง่ เป็ นธุรกิจหลักของบริษทั ฯ มากขึน้ กว่าปี 2555 ซึง่ เป็นระยะเวลาที่
บริษทั ฯ เพิง่ เริม่ ดาเนินงานหลังจากการฟื้นฟูสภาพโรงงานจากน้าท่วม ถึงร้อยละ 108 แต่อย่างไรก็
ตาม ยอดขายระดับนี้กย็ งั มีอตั ราส่วนเพียงร้อยละ 60 ของยอดขายของบริษทั ฯ ก่อนประสบภาวะน้า
ท่วม ซึง่ บริษทั ฯ คาดว่ายอดขายในปีถดั ไปจะเติบโตขึน้ จนใกล้เคียงกับยอดขายของบริษทั ฯ ก่อน
ประสบภาวะน้าท่วม
 กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น เนื่องจากในช่วงต้นปีและปลายปีของปี 2555 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึน้ เมือ่
เปรียบเทียบกับเงินดอลล่าสหรัฐ ในขณะทีป่ ี 2556 ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงอย่างมาก ทาให้บริษทั ฯ ซึง่ มี
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การซือ้ วัตถุดบิ ต่างๆ เพิม่ มากขึน้ เพื่อรองรับยอดขายทีเ่ พิม่ สูงขึน้ และยังมีการชาระค่าเครือ่ งจักรที่
สังซื
่ อ้ เข้ามาเพื่อการฟื้นฟูกจิ การทีต่ อ้ งนาเข้าจากต่างประเทศ ดังนัน้ จึงทาให้บริษทั ฯ มีกาไรจากอัตรา
แลกเปลีย่ นลดลงกว่าปี 2555
 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ และรายได้อ่นื ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น จากการทีบ่ ริษทั ฯ
กลับมาผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าได้ตามปกติ ทาให้มรี ายได้จากผลิตภัณฑ์พลอยได้เกิดขึน้ และมี
รายได้ในส่วนนี้สงู กว่าปี 2555 ทีเ่ พิง่ กลับมาดาเนินงานภายหลังน้าท่วม
 กาไรจากเงินชดเชยค่าสินไหม บริษทั ประกันภัยได้พจิ ารณาอนุมตั แิ ละจ่ายเงินชดเชยการประกันธุรกิจ
หยุดชะงักจากน้าท่วมให้กบั บริษทั ฯ ในปี 2556 เป็นจานวน 74 ล้านบาท ในขณะทีป่ ี 2555 บริษทั ฯ
ได้รบั เงินชดเชยค่าความเสียหายจากน้าท่วม ซึง่ มีมลู ค่าสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สนิ ทีเ่ สียหาย
จากน้าท่วมของบริษทั ฯ จานวนเงินทัง้ สิน้ 169 ล้านบาท
 ต้นทุนขาย และค่าใช้จา่ ยในการบริหาร จากปริมาณการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าและการขายของ
บริษทั ฯ ทีย่ งั มีจานวนไม่มากนัก เมือ่ เปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตและขายก่อนน้าท่วม จึงทาให้
ค่าใช้จา่ ยคงทีต่ ่างๆ ทีเ่ ป็นโสหุย้ ในการผลิต เช่น ค่าเสื่อมราคาเครือ่ งจักรและอาคารโรงงาน ค่าไฟฟ้า
ค่าแรงงานทางตรงและทางอ้อม เป็นต้น มีอตั ราส่วนต่อยอดขายทีส่ งู คือร้อยละ 94.5
 ค่าใช้จา่ ยในการขาย เพื่อสื่อสารให้ลกู ค้าเดิมของบริษทั ฯ รับทราบว่าบริษทั ฯ ได้กลับมาดาเนินงาน
ตามปกติแล้ว ฝา่ ยการตลาดของบริษทั ฯ จาเป็ นต้องเดินทางไปต่างประเทศ และมีกจิ กรรมทาง
การตลาดเพื่อส่งเสริมการขายเพิม่ มากขึน้ เพื่อหาตลาดและเพิม่ ยอดขายให้กบั บริษทั ฯ
 ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร ลดลงจากปี 2555 เนื่องจากการดาเนินงานของบริษทั ฯ ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ
แล้ว ค่าใช้จา่ ยในการบริหารจึงประกอบด้วยค่าใช้จา่ ยคงทีต่ ่างๆ จากการดาเนินงาน ในขณะทีป่ ี 2555
บริษทั ฯ ไม่สามารถทาการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าได้ในครึง่ ปีแรก ทาให้ค่าใช้จา่ ยในการผลิตต่างๆ
ซึง่ ได้แก่ค่าจ้างเงินเดือนของพนักงานฝา่ ยผลิต ค่าไฟฟ้า ค่าเสื่อมราคาเครือ่ งจักรทีไ่ ม่ถูกน้ าท่วมและยัง
ไม่ได้ใช้ในการผลิต จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในการบริหารของปี 2555
 ค่าใช้จา่ ยฟื้นฟูโรงงาน ในปี 2556 ยังมีเครือ่ งจักรบางส่วนทีย่ งั ต้องซ่อมแซมค่าเสียหายทีเ่ กิดจากน้า
ท่วมบางส่วน เพื่อให้กาลังการผลิตของบริษทั ฯ เพิม่ สูงขึน้ ให้ใกล้เคียงกับปริมาณกาลังการผลิตก่อนน้า
ท่วม โดยบริษทั ฯ ดังนัน้ ในปี 2556 บริษทั ฯ ยังคงมีค่าใช้จา่ ยฟื้นฟูโรงงานเป็นจานวนทัง้ สิน้ 53 ล้าน
บาท ซึง่ บริษทั ฯ คาดว่าในปี 2557 จะไม่มคี ่าใช้จา่ ยในการฟื้นฟูโรงงานอีก เนื่องจากเครือ่ งจักรที่
เสียหายจากน้าท่วมในส่วนทีส่ ามารถซ่อมแซมได้ บริษทั ฯ ได้นามาซ่อมแซมจนมีสภาพการใช้งานได้
ปกติหมดแล้ว
 กาไรสุทธิ ในปี 2556 ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ยังมีผลขาดทุนอยู่ เนื่องจากปริมาณคาสังซื
่ อ้ และ
ปริมาณการผลิตของบริษทั ฯ ยังไม่มากพอ ลูกค้าเดิมส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ ได้ส่งคาสังซื
่ อ้ ไปให้ผผู้ ลิต
แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ารายอื่นๆ ซึง่ โดยปกติการเปลีย่ นผูผ้ ลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า ลูกค้าของบริษทั ฯ
รวมทัง้ ลูกค้ารายใหม่ๆ จาเป็นต้องเข้ามาตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพการผลิตก่อนจึงจะสามารถส่งคา
2

สังซื
่ อ้ ให้บริษทั ฯ ได้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ จาเป็นจะต้องทาตัวอย่างเพื่อทดลองผลิตในสายการผลิตของ
ลูกค้า และกว่าจะได้รบั คาสังซื
่ อ้ ก็จาเป็นต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ดังนัน้ บริษทั ฯ จาเป็นต้องรอผล
การตรวจสอบก่อนจึงจะได้รบั คาสังซื
่ อ้
แต่เนื่องจากบริษทั ฯ ได้รบั เงินชดเชยการประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงักในปี 2556 เป็นจานวน 74 ล้านบาท จึงทาให้บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิเป็นจานวน 23 ล้านบาท
ด้านการผลิ ต ในปี 2556 บริษทั ฯ ติดตัง้ เครือ่ งจักรเพื่อการผลิตทัง้ สิน้ 3 สายการผลิต เพื่อรองรับคา
สังซื
่ อ้ ทีจ่ ะเข้ามาในปี 2556 (เดิมก่อนทีบ่ ริษทั ฯ จะประสบน้าท่วม บริษทั ฯ มีสายการผลิตทัง้ สิน้ 5
สายการผลิต) แต่คาสังซื
่ อ้ ยังมีจานวนไม่มากนัก ซึง่ อัตราส่วนการใช้กาลังการผลิตโดยเฉลีย่ อยูท่ ร่ี อ้ ย
ละ 60 ของกาลังผลิตของเครือ่ งจักรทีต่ ดิ ตัง้
ส่วนความสามารถในการผลิตของพนักงาน เนื่องจากบริษทั ฯ ประสบน้าท่วม พนักงานบางส่วนได้
ลาออกและต้องรับพนักงานใหม่เข้ามา
ซึง่ จาเป็นทีจ่ ะต้องฝึกอบรมการทางานให้กบั พนักงานใหม่
นอกจากนี้ เครือ่ งจักรทีต่ ดิ ตัง้ ใหม่กแ็ ตกต่างไปจากเครือ่ งจักรรุน่ เดิมทีม่ อี ายุกว่า 10 ปี พนักงานเก่าจึง
ยังไม่มคี วามคุน้ เคยกับเครือ่ งจักรทีต่ ดิ ตัง้ ใหม่ ทาให้การใช้เครือ่ งจักรไม่คล่องแคล่วเหมือนก่อน จึง
ต้องทาการฝึกอบรมพนักงานให้มคี วามรูค้ วามชานาญและคุน้ เคยให้มากยิง่ ขึน้ ซึง่ อัตรากาลังการผลิต
ทีต่ ดิ ตัง้ แล้วจะสามารถผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าได้ 100,000 ตารางเมตรต่อเดือน
ในด้านการตลาด หลังจากทีบ่ ริษทั ฯ สามารถกลับมาดาเนินการผลิตได้ตามปกติ ฝา่ ยการตลาดของ
บริษทั ฯ มีการติดต่อบริษทั ลูกค้าเดิม เพื่อแจ้งให้ลกู ค้าทราบว่าบริษทั ฯ กลับมาเริม่ การผลิตได้แล้ว ซึง่
ลูกค้าส่วนใหญ่ในระยะแรกยังคงเป็นห่วงว่าบริษทั จะประสบภาวะน้าท่วมอีกหรือไม่ ตลอดจนให้
บริษทั ฯ ต้องจัดทาแผนการดาเนินงานในกรณีถา้ บริษทั จะประสบกับปญั หาน้ าท่วมอีกครัง้ แต่อย่างไร
ก็ตาม บริษทั ลูกค้าต่างยินดีทบ่ี ริษทั ฯ จะสามารถกลับมาดาเนินการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าได้อกี
ครัง้ เนื่องจากเชื่อมันในคุ
่ ณภาพของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ลูกค้าก็ประสบปญั หา
ด้านคุณภาพของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าทีผ่ ลิตโดยบริษทั คู่แข่ง ซึง่ จาเป็ นต้องสังซื
่ อ้ เพื่อใช้ในการผลิต
ของตนเอง แต่จากการทีเ่ ป็ นผูผ้ ลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ารายทีส่ องให้กบั บริษทั ลูกค้า การเสนอราคา
ขายก็จะต้องเป็นราคาเดียวกัน หรือราคาต่ากว่าบริษทั คู่แข่ง เพื่อทีจ่ ะมีโอกาสได้รบั คาสังซื
่ อ้ กลับมา
อีกครัง้ และบริษทั ฯ ก็จาเป็ นต้องยอมปฏิบตั ติ ามสิง่ ทีล่ กู ค้าร้องขอ เพื่อให้มคี าสังซื
่ อ้ มาป้อนให้กบั ฝา่ ย
ผลิต
3.ฐานะทางการเงิ น
3.1 สิ นทรัพย์
เงิ นสดและเงิ นลงทุนระยะสัน้ เพื่อเป็นการหาดอกผลจากเงินสดทีบ่ ริษทั ฯ มีอยู่ เงินสดบางส่วนจึง
นาไปฝากเป็นเงินลงทุนระยะสัน้ ในรูปของเงินฝากประจา 3 เดือน 5 เดือน ซึง่ จะแล้วแต่ความจาเป็น
ในการใช้เงินในแต่ละช่วงเวลา
ลูกหนี้ การค้า จากการทีบ่ ริษทั ฯ เริม่ ดาเนินงานได้ตามปกติ ยอดขายของบริษทั ฯ เพิม่ มากขึน้
ดังนัน้ ลูกหนี้การค้าจึงเพิม่ สูงขึน้ ด้วย อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้การค้ามีอตั ราส่วนเพิม่ ขึน้ กว่าปี
2555 เนื่องจากยอดขายทีเ่ พิม่ มากขึน้ และมีระยะเวลาการเก็บชาระเงินอยูท่ ่ี 79 วัน
3

ลูกหนี้ อื่น เนื่องจากในระยะทีบ่ ริษทั ฯ ฟื้นฟูโรงงาน บริษทั ฯ มีการนาเข้าแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเพื่อ
ดาเนินธุรกิจซือ้ มา ขายไป ตลอดจนเครือ่ งจักรอุปกรณ์เพื่อการผลิตเป็นจานวนมาก ซึง่ การนาเข้านี้
จาเป็นต้องมีภาษีซอ้ื ในขณะทีป่ ริมาณการขายของบริษทั ฯ ทีเ่ ป็นภาษีขายยังไม่มากนัก เนื่องจากเป็น
การขายไปยังต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ จึงทาให้บริษทั ฯ มีภาษีมลู ค่าเพิม่ รอรับคืนอยูเ่ ป็นจานวน 46
ล้านบาท ซึง่ เพิม่ สูงขึน้ จากปี 2555 ทีม่ อี ยู่ 36 ล้านบาท
สิ นค้าคงเหลือ สินค้าคงเหลือส่วนใหญ่ได้แก่สนิ ค้าสาเร็จรูป, งานระหว่างทาและวัตถุดบิ เนื่องจาก
บริษทั ฯ จาเป็นต้องสต๊อควัตถุดบิ ไว้เพื่อเตรียมการผลิตสาหรับคาสังซื
่ อ้ ทีจ่ ะต้องส่งสินค้าให้กบั ลูกค้า
ในเดือนมกราคม และบริษทั ฯ สามารถกลับมาดาเนินการผลิตได้เป็นปกติแล้ว จึงมีสนิ ค้าคงเหลือ
เพิม่ ขึน้ จากปี 2555 สินค้าคงเหลือส่วนใหญ่ได้แก่วตั ถุดบิ ซึง่ มีจานวนเป็นอัตราส่วนร้อยละ 36 ของ
ปริมาณสินค้าคงเหลือทัง้ หมด และเนื่องจากยอดขายทีเ่ พิม่ สูงขึน้ กว่าปี 2555 ทาให้อตั ราหมุนของ
สินค้าคงเหลือเพิม่ สูงขึน้ และมี conversion period อยูท่ ่ี 81 วันซึง่ ลดลงจากปี 2555 ทีม่ อี ยูท่ ่ี 99 วัน
เงิ นฝากสถาบันการเงิ นที่มีภาระคา้ ประกัน เนื่องจากบริษทั ฯ ได้ทาตั ๋วสัญญาใช้เงินกับสถาบัน
การเงินในประเทศเพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนระยะสัน้ สาหรับการดาเนินธุรกิจ เนื่องจากเงินสดบางส่วน
ทีบ่ ริษทั ฯ นาไปฝากสถาบันการเงินระยะสัน้ (ระยะเวลา 10 เดือน ยังไม่ถงึ กาหนด) ซึง่ ดอกเบีย้ รับ
จากการฝากเงินระยะสัน้ 10 เดือน จะสูงกว่าดอกเบีย้ จ่ายของตั ๋วสัญญาใช้เงินฉบับนี้
ที่ดิน อาคารและเครื่องจักรอุปกรณ์ ในปี 2556 บริษทั ฯ มีการสังซื
่ อ้ และติดตัง้ เครือ่ งจักรใหม่
เพิม่ ขึน้
เพื่อทดแทนเครือ่ งจักรเดิมทีถ่ ูกน้าท่วม เนื่องจากคาสังซื
่ อ้ เพิม่ มากขึน้ กว่าปี 2555
นอกจากนัน้
ยังมีการซือ้ ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างในบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และมีการ
ก่อสร้างอาคารโรงงานเพิม่ ตลอดจนการสังซื
่ อ้ เครือ่ งจักรเพิม่ เพื่อขยายการผลิตไปยังผลิตภัณฑ์ใหม่
จึงทาให้ทด่ี นิ อาคารและเครือ่ งจักรอุปกรณ์มจี านวนเพิม่ สูงขึน้ 183 ล้านบาท
3.2 สภาพคล่อง
ในปี 2556 ทีผ่ ่านมา จากงบกระแสเงินสดของบริษทั ฯ จะพบว่ามีกระแสเงินสดสุทธิลดลงจานวน 18.7
ล้านบาท และเงินสดคงเหลือสุทธิปลายงวดคงเหลือเท่ากับ 108.8 ล้านบาท รายละเอียดของกระแส
เงินสดแต่ละกิจกรรม มีดงั นี้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิม่ /(ลด) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
ผลกระทบจากการถือเงินตราต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
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หน่วย : ล้านบาท
262.4
(316.8)
35.7
(18.7)
127.3
0.2
108.8

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 262.4 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินชดเชยค่าความ
เสียหายและเงินชดเชยจากธุรกิจหยุดชะงักจากบริษทั ประกันภัย จานวนทัง้ สิน้ 447 ล้านบาท ซึง่ เงิน
ชดเชยนี้ บริษทั ฯ ได้นาไปซือ้ เครือ่ งจักรอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครือ่ งจักรอุปกรณ์ทถ่ี ูกน้าท่ วม และ
บางส่วนได้นาซือ้ ทีด่ นิ และสร้างโรงงานเพื่อขยายกาลังการผลิตในผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังนัน้ จึงทาให้มเี งิน
สดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเป็นจานวนเงิน 316.8 ล้านบาท ส่วนเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินได้แก่
การกูเ้ งินระยะสัน้ กับสถาบันการเงิน จานวน 70 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในปี
2556 จานวน 22 ล้านบาท
3.3 รายจ่ายลงทุน
จากทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วในข้างต้นว่าในปี 2556 ทีผ่ ่านมานี้ บริษทั ฯ มีการลงทุนในเครือ่ งจักรใหม่เพิม่ ขึน้
เพื่อทดแทนเครือ่ งจักรเดิมทีถ่ ูกน้าท่วม การซือ้ ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างในบริเวณสวนอุตสาหกรรมบาง
กะดี และมีการก่อสร้างอาคารโรงงานเพิม่ ตลอดจนการสังซื
่ อ้ เครือ่ งจักรเพิม่ เพื่อขยายการผลิตไปยัง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึง่ เป็นเงินลงทุนจานวนทัง้ สิน้ 218 ล้านบาท
3.4 แหล่งที่มาของเงิ นทุน
ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้รบั เงินชดเชยจากบริษทั ประกันภัยเป็นจานวนทัง้ สิน้ 449.5 ล้านบาท โดยแบ่ง
ออกเป็น
- ค่าความเสียหายจากน้าท่วม (Damaged Claim)
374.9 ล้านบาท
- เงินชดเชยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption)
74.6 ล้านบาท
ซึง่ เงินจานวนนี้ บริษทั ฯ นาไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินชาระค่าสินค้า เครือ่ งจักร ตลอดจน
ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง และการก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่
3.5 หนี้ สิน
บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมทัง้ สิน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 อยูเ่ ป็นจานวน
235.8 ล้านบาท และ 212.1 ล้านบาทตามลาดับ โดยหนี้สนิ รวมทีเ่ พิม่ ขึน้ นี้เกิดจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้
จากสถาบันการเงิน ซึง่ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย Trust Receipt ทีเ่ กิดจากการสังซื
่ อ้ วัตถุดบิ จาก
ต่างประเทศ เนื่องจากในปี 2556 บริษทั ฯ สามารถดาเนินการผลิตได้เป็นปกติ จึงมีการสังซื
่ อ้ วัตถุดบิ
เพิม่ มากขึน้ จากปี 2555
บริษทั ฯ มีหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน ซึง่ เป็นการตัง้ สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน เป็นจานวน
16.6 ล้านบาท ซึง่ บริษทั ฯ ถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรือ่ งผลประโยชน์พนักงาน
โดยทีบ่ ริษทั ฯ มีภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 จานวน 11.5 ล้าน
บาท
จากการพิจารณาโครงสร้างเงินทุนของบริษทั ฯ จะพบว่าบริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน 0.21 เท่า
สูงขึน้ กว่าปี 2555 ทีม่ อี ตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน 0.19 เท่า ซึง่ ถือได้ว่าบริษทั ฯ มีความมันคงทางการเงิ
่
น
ในอยูร่ ะดับทีด่ ี
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3.6 ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นจานวน
1,165 ล้านบาท และ 1,163 ล้านบาท ตามลาดับ ซึง่ เป็นการเพิม่ ขึน้ จากกาไรสุทธิเป็นจานวน 23 ล้าน
บาท และมีการจ่ายเงินปนั ผลในปี 2556 จานวน 21 ล้านบาท
ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิ นของบริ ษทั ในอนาคต
ทางรอดและทางเลือกใหม่ของบริ ษทั ฯ
อุตสาหกรรมผูผ้ ลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบด้านเดียว (Single-sided PCB) ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์หลัก
ของการผลิตของบริษทั ฯ และเป็นอุตสาหกรรมทีม่ อี ตั รากาไรน้อยมาก เนื่องจากสภาพการแข่งขันด้าน
ราคาในตลาดแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าภายในประเทศ ปจั จุบนั ลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าทีเ่ ป็ นบริษทั ผูผ้ ลิต
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าอิเลคโทรนิคส์ในประเทศโดยส่วนใหญ่ให้ความสาคัญเรือ่ งราคามากกว่าคุณภาพ การ
ควบคุมค่าใช้จา่ ยในการผลิต ตลอดจนปริมาณการผลิตจานวนทีส่ งู ถึงจุดคุม้ ทุนก็จะช่วยทาให้ผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ดีขน้ึ นอกจากนี้ การพัฒนาหาตลาดใหม่ๆ ในต่างประเทศก็จะช่วยแก้ปญั หาการ
แข่งขันด้านราคาของตลาดในประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ก็จะต้องพัฒนาคุณภาพของแผ่น
พิมพ์วงจรไฟฟ้าให้ดกี ว่ามาตรฐาน เนื่องจากถ้าบริษทั ลูกค้าในต่างประเทศมีปญั หาด้านคุณภาพของ
แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าทีผ่ ลิต การถูกส่งของกลับ การทาการคัดแยกงานเสีย จะทาให้เกิดค่าใช้จา่ ยขึน้
อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็ นการส่งสินค้าเปลีย่ นแทนสินค้าทีม่ ปี ญั หาคุณภาพโดยทางเครือ่ งบิน การถูก
เรียกร้องค่าเสียหายทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิตของลูกค้าหยุดชะงักเนื่องจากปญั หาคุณภาพแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้า เป็ นต้น ซึง่ จะเป็ นค่าใช้จา่ ยจานวนมหาศาล แต่นนคื
ั ่ อการแก้ไขปญั หาในระยะสัน้
สาหรับการแก้ไขปญั หาระยะยาวทีจ่ ะช่วยให้ผลการดาเนินงานของบริษทั มีผลกาไรดีขน้ึ และเพื่อความ
อยูร่ อดของธุรกิจในอนาคต บริษทั ฯ จาเป็ นต้องขยายการลงทุนไปยังแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภทที่
ใช้เทคโนโลยีก่ ารผลิตทีส่ งู ขึน้ และมีอตั รากาไรดีกว่าแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบด้านเดียว (Singlesided PCB) ซึง่ จาเป็นต้องได้รบั ความช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยีก่ ารผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการให้
คาปรึกษาเพิม่ เติมในเรือ่ งต่างๆ จากบริษทั ชินพูน อินดัสเตรียล จากัด ซึง่ ปจั จุบนั เป็นผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ของบริษทั ฯ โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ เพิม่ จากร้อยละ 23.45 ของจานวนหุน้ สามัญ 160,000,000
หุน้ เป็นร้อยละ 43.25 ของจานวนหุน้ สามัญ 215,830,000 หุน้ และจากทีไ่ ด้กล่าวถึงบริษทั ชินพูนฯ
มาแล้วในหัวข้อรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน บริษทั ชินพูนฯ เป็ นบริษทั ผูผ้ ลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ารายใหญ่
ในประเทศไต้หวัน และเป็ นผูผ้ ลิตวงจรไฟฟ้าครบทุกประเภท ดังนัน้ การกาหนดนโยบายด้านการผลิต
ชนิดของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า หรือแผนงานด้านการตลาด บริษทั ชินพูนฯ พร้อมให้ความช่วยเหลือ
ในทุกๆ ด้านกับบริษทั ฯ
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษทั
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่
ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินทีส่ รุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้
แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกีย่ วกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแส
เงินสดของบริษทั และบริษทั ย่อยแล้ว
(2) บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการเปิดเผยข้อมูลทีด่ ี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทั ได้เปิดเผย
ข้อมูลในส่วนทีเ่ ป็นสาระสาคัญทัง้ ของบริษทั และบริษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทัง้
ควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
(3) บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีด่ ี และควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
ระบบดังกล่าว และบริษทั ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทั แล้ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการ
เปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระทาทีม่ ชิ อบทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการ
จัดทารายงานทางการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย
ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็นเอกสารทีบ่ ริษทั ได้รบั รองความ
ถูกต้องแล้ว บริษทั ได้มอบหมายให้ นายเฉิน จุง คุน เป็นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชื่อของ นายเฉิน จุง คุน กากับไว้ บริษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีบ่ ริษทั ได้รบั
รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ
1.นายวิพรรธ์ เริงพิทยา

2.นายเฉิน จุง คุน

ชื่อ
ผูร้ บั มอบอานาจ
นายเฉิน จุง คุน

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

ประธานกรรมการ

........................................................

กรรมการและกรรมการ
ผูจ้ ดั การ

........................................................

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

กรรมการและกรรมการ
ผูจ้ ดั การ

........................................................

เอกสารแนบ
รายละเอียดเกี่ยวกับผูบ้ ริ หารและผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่ งปัจจุบนั ในบริษทั
วุฒิการศึกษา

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ตาแหน่ งปัจจุบนั

ประสบการณ์

การเข้าประชุม
การถือหุ้นในบริษทั
การถือหุ้นของคู่สมรส

ดร. วิพรรธ์ เริงพิทยา
76 ปี
ไทย
ประธานกรรมการ (กรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั )
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ปริญญาเอก ด้านวิศวกรรม Imperial College of Science and
Technology
University of London U.K.
Directors Accreditation Program (DAP)
25 ปี
o บริษทั จดทะเบียนอื่น
- ไม่มี
o กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
- 2 แห่ง
o การดารงตาแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของ
บริษทั
-ไม่มี - ประธานสภาทีป่ รึกษาทางธุรกิจเอเปค (2546)
- คณะกรรมการสภาทีป่ รึกษาทางธุรกิจเอเปค (25412546)
- อนุกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (25362538)
- ทีป่ รึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (25342535)
- กรรมการองค์การสือ่ สารมวลชนแห่งประเทศไทย (25302531)
- ทีป่ รึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ (25272528)
มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 4 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 4 ครัง้
29,513,000 หุน้ (คิดเป็ นสัดส่วน 13.67%)
15,234,000 หุน้ (คิดเป็ นสัดส่วน 7.06%)

ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่ งปัจจุบนั ในบริษทั
วุฒิการศึกษา
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ตาแหน่ งปัจจุบนั

ประสบการณ์

การเข้าประชุม
การถือหุ้นในบริษทั

ดร. อดุล อมตวิวฒ
ั น์
76 ปี
ไทย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมเคมี
University of London U.K.
Directors Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
17 ปี
o บริษทั จดทะเบียนอื่น
- 2 แห่ง
- กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ไทยโอพีพี จากัด (มหาชน)
- กรรมการบริษทั สุรพลฟู้ดส์ จากัด (มหาชน)
o กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
- 3 แห่ง
- ประธานกรรมการบริหารบริษทั แหลมฉบัง อินเตอร์เนชัน่
แนลคันทรีคลับ
- ประธานกรรมการบริษทั เทอริเนกซ์สยาม จากัด
- กรรมการบริษทั ไทยทาโลว์ แอนด์ ออยล์ จากัด
o การดารงตาแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของ
บริษทั
- ไม่มี - ประธานบริหาร
บริษทั เบอร์ลย่ี ุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
- รองประธานบริหาร
บริษทั เบอร์ลย่ี ุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 4 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 3 ครัง้
มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 4 ครัง้
200,000 หุน้ (คิดเป็ นสัดส่วน 0.09%)
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ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่ งปัจจุบนั ในบริษทั
วุฒิการศึกษา
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ตาแหน่ งปัจจุบนั

ประสบการณ์
การเข้าประชุม
การถือหุ้นในบริษทั

Mr. Vincent Huang
69 ปี
ไต้หวัน
กรรมการ (กรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั )
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ปริญญาตรี ด้านวรรณกรรมอังกฤษ
National Cheng Kung University, Taiwan
Securities & Futures, Laws, Responsibility and the duty for
Director, Securities & Futures Institute, Taiwan
25 ปี
o บริษทั จดทะเบียนอื่น
- ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ชินพูน อินดัสเตรียล จากัด (เป็ นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไต้หวัน)
o กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
- กรรมการ
VENT-TON International Corp.
- ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
Chin Poon (Chang-Su) Electronics Co., Ltd.
o การดารงตาแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของ
บริษทั
- ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ชินพูน อินดัสเตรียล จากัด
เนื่องจากบริษทั ชินพูน อินดัสเตรียล จากัด เป็ นบริษทั ทีแ่ ผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้ามากว่า 40 ปี ในประเทศไต้หวัน ซึง่ เป็ นผูถ้ ่ายทอดเทค
โนโลยีก่ ารผลิตทีส่ าคัญๆ ให้กบั บริษทั ตลอดจนความช่วยเหลือใน
ด้านต่างๆ
- ผูจ้ ดั การฝา่ ยขายและการตลาด
บริษทั ไทฟง เซอร์กติ จากัด แห่งประเทศไต้หวัน
มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 4 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 4 ครัง้
-ไม่ม-ี
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ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่ งปัจจุบนั ในบริษทั
วุฒิการศึกษา

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ตาแหน่ งปัจจุบนั

ประสบการณ์

การเข้าประชุม
การถือหุ้นในบริษทั

Mr. Lin Pi Chi
67 ปี
ไต้หวัน
กรรมการ (กรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั )
มัธยมศึกษา
National Tao-Yuan Agricultural & Industrial Vocational High
School
Securities & Futures, Laws, Responsibility and the duty for
Director, Securities & Futures Institute, Taiwan
10 ปี
o บริษทั จดทะเบียนอื่น
- 2 แห่ง
- กรรมการ บริษทั ชินพูน อินดัสเตรียล จากัด
- กรรมการ บริษทั ยูนิพลัส อิเลคทรอนิคส์ จากัด
(ทัง้ 2 แห่งนี้ เป็ นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศ
ไต้หวัน)
o กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
- 2 แห่ง
- กรรมการ Hiller Aircraft Corporation, USA
- กรรมการ Chin Poon (Chang-Su) Electronics Co.,
Ltd. China
o การดารงตาแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของ
บริษทั
- กรรมการ บริษทั ชินพูน อินดัสเตรียล จากัด
- ผูจ้ ดั การฝา่ ยซ่อมบารุงและวิศวกรรม
บริษทั ชินพูน อินดัสเตรียล จากัด ซึง่ เป็ นผูม้ คี วามรู้
ความสามารถในอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ามากว่า 35
ปี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทางด้านวิศวกรรม และเครื่องจักรกลทีใ่ ช้ในการ
ผลิต
มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 4 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 4 ครัง้
-ไม่ม-ี

3

ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่ งปัจจุบนั ในบริษทั
วุฒิการศึกษา
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ตาแหน่ งปัจจุบนั

ประสบการณ์

การเข้าประชุม
การถือหุ้นในบริษทั

Mr. Fred Shiau
63 ปี
ไต้หวัน
กรรมการ (กรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั )
ปริญญาตรี สาขา Nuclear Engineering National Tsing-Hua University,
Taiwan
Securities & Futures, Laws, Responsibility and the duty for Director,
Securities & Futures Institute, Taiwan
25 ปี
o บริษทั จดทะเบียนอื่น
- กรรมการ
บริษทั ชินพูน อินดัสเตรียล จากัด (เป็ นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ของประเทศไต้หวัน)
o กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
- 1 แห่ง
- ประธาน Hiller Aircraft (USA) Co., Ltd., USA
o การดารงตาแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษทั
- กรรมการ
บริษทั ชินพูน อินดัสเตรียล จากัด
- 2539-2541 กรรมการผูจ้ ดั การ Hiller Aircraft (Thailand) Co., Ltd.
- 2532-2538 กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั ดราโก้ พีซบี ี จากัด (มหาชน)
- 2529-2532 กรรมการผูจ้ ดั การ Pyramid Enterprise Co., Ltd., Taiwan
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 4 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 3 ครัง้
1,866,000 หุน้ * (คิดเป็นสัดส่วน 0.86%)
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ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่ งปัจจุบนั ในบริษทั
วุฒิการศึกษา
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ตาแหน่ งปัจจุบนั

ประสบการณ์

การเข้าประชุม
การถือหุ้นในบริษทั

นายอ่อง ทุน
54 ปี
อังกฤษ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมจักรกล, Imperial College, University of
London, England.
Directors Accrediation Program (DAP)
13 ปี
o บริษทั จดทะเบียนอื่น
- 1 แห่ง
- กรรมการบริษทั นาสินประกันภัย จากัด (มหาชน)
o กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
- 6 แห่ง
- กรรมการ Thai Strategic Partners II LP.
- กรรมการ Thai Strategic Capital Management Co.,Ltd.
- กรรมการบริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้ จากัด
- กรรมการ GHP Arbitrium Far East
- กรรมการ Imperial Technology Management Services Ltd.
- กรรมการ Thai Private Equity & Venture Capital Assoc.
o การดารงตาแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษทั
- ไม่มี
- 2541-ปจั จุบนั : Executive Chairman & Founder : Thai Strategic
Holdings Ltd.
- 2539-2541 : Chief Executive & Founder : Seamico Securities Plc
- 2525–2528 : Corporate Finance executive : Kleinwort Benson
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 4 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 4 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 4 ครัง้
- ไม่มี -
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ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่ งปัจจุบนั ในบริษทั
วุฒิการศึกษา

นางพิไลจิตร เริงพิทยา
64 ปี
ไทย
กรรมการ (กรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั )
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Wisconsin University, USA
Directors Accrediation Program (DAP)
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ
25 ปี
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง คู่สมรส ดร.วิพรรธ์ เริงพิทยา
กรรมการด้วยกัน
o บริษทั จดทะเบียนอื่น
ประสบการณ์
- ไม่มี
o กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
- 6 แห่ง
- กรรมการบริษทั เครื่องจักรกลสยาม จากัด
- กรรมการบริษทั อมารี จากัด
- กรรมการบริษทั อมารี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จากัด
- กรรมการบริษทั ซี พี เค อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
- กรรมการบริษทั สยามซินดิเคทสตีล จากัด
- กรรมการบริหาร CPK Group
o การดารงตาแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษทั
- ไม่มี
มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 4 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 4 ครัง้
การเข้าประชุม
15,234,000 หุน้ (คิดเป็ นสัดส่วน 7.06%)
การถือหุ้นในบริษทั ของตนเอง
29,513,000 หุน้ (คิดเป็ นสัดส่วน 13.67%)
การถือหุ้นในบริษทั ของคู่สมรส
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ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่ งปัจจุบนั ในบริษทั
วุฒิการศึกษา
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ตาแหน่ งปัจจุบนั

ประสบการณ์

การเข้าประชุม
การถือหุ้นในบริษทั

นายสุรพล ปลืม้ อารมย์
58 ปี
ไทย
เป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Directors Accreditation Program (DAP)
6 ปี 7 เดือน
o บริษทั จดทะเบียนอื่น
- ไม่มี
o กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
- 5 แห่ง
- Managing Director / Professional Alliance Group Limited
- Managing Director / Professional Alliance Legal Advisory
Limited
- Chairman / Professional Alliance Management Limited
- Chairman / Professional Alliance Advisory Limited
- บริษทั แม่กลองการเกษตร จากัด
Mae Klong Agriculture Co., Ltd.
o การดารงตาแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษทั
- ไม่มี
-

Managing Director
Professional Alliance Legal Advisory Ltd.
- Managing Director
Crown Development Co., Ltd.
- ผูอ้ านวยการฝา่ ยกฎหมายและภาษีอากร
Vice President, Legal & Tax Division
บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
Berli Jucker Public Co. Ltd.
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 4 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 4 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 4 ครัง้
-ไม่ม-ี
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ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่ งปัจจุบนั ในบริษทั
วุฒิการศึกษา
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ตาแหน่ งปัจจุบนั

ประสบการณ์

การเข้าประชุม
การถือหุ้นในบริษทั

นายเฉิน จุง คุน*
52 ปี
ไต้หวัน
กรรมการ (กรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั )
กรรมการผูจ้ ดั การ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
National Central University, Taiwan
กาลังอยู่ในระหว่างการหา course การฝึกอบรมการเป็ นกรรมการบริษทั จด
ทะเบียนในประเทศไต้หวัน เพื่อความเข้าใจทีด่ กี ว่าภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ
1.5 ปี
o บริษทั จดทะเบียนอื่น
- ไม่มี
o กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
- ไม่มี
o การดารงตาแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษทั
- ไม่มี
- ผูจ้ ดั การโรงงาน
บมจ. ดราโก้ พีซบี ี
- ผูช้ ่วยรองประธานบริษทั
ACP Electronics Co., Ltd
- ผูจ้ ดั การทัวไป
่
บมจ. ดราโก้ พีซบี ี
- กรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ. ดราโก้ พีซบี ี
มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 4ครัง้ เข้าร่วมประชุม 4 ครัง้
520,000หุน้ (คิดเป็ นสัดส่วน 0.24%)
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ชือ่ -สกุล/

อายุ

คุณวุฒทิ าง

ตาแหน่ง

(ปี)

การศึกษา

*นางลักษณา
สาราญทิวาวัลย์

53

ปริญญาโท
สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

นายชาติชาย
สร้อยระย้า

52

ปริญญาโท สาขา
การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์

นางจิตติมา
เนยทอง

45

นางฮวง เหม่ย
หยุน

นายอนุชติ
พิชญธาดา

45

45

สัดส่วน
การถือ
หุน้
ในบริษทั
(%)
ไม่ม ี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชือ่ บริษทั /ประเภทธุรกิจ

2535 –
ั บนั
ปจจุ

ผูอ้ านวยการ
ฝา่ ยบัญชีและ
การเงิน

บมจ. ดราโก้ พีซบี ี

ไม่ม ี

2541 –
ั บนั
ปจจุ

ผูจ้ ดั การอาวุโส
ฝา่ ยทรัพยากร
บุคคลและ
ธุรการ

บมจ. ดราโก้ พีซบี ี

ปริญญาโท
สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต

0.0037%

2547 –
ั บนั
ปจจุ

ผูจ้ ดั การฝา่ ย
การตลาด

บมจ. ดราโก้ พีซบี ี

2541 –
2547

เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ย
การตลาด
อาวุโส

บมจ. ดราโก้ พีซบี ี

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ
ชัน้ สูง สาขา
วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์
Tamsui Oxford
College –
Taiwan

0.006%

2547 –
ั บนั
ปจจุ

ผูจ้ ดั การฝา่ ย
จัดซื้อ

บมจ. ดราโก้ พีซบี ี

2544 –
2547

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
ฝา่ ยจัดซื้อ

ACP Electronics Co., Ltd.

ปริญญาโท สาขา
วิศวกรรม
วิทยาลัย เทค
โนโลยีพ่ ระจอม
เกล้า วิทยาเขต
พระนครเหนือ

ไม่ม ี

2551 –
ั บนั
ปจจจุ

ผูจ้ ดั การฝา่ ย
เทคนิคและ
คุณภาพ

บมจ. ดราโก้ พีซบี ี

2548 –
2551

ผูจ้ ดั การฝา่ ย
วิศวกรรม

บมจ. ดราโก้ พีซบี ี

2547 –
2548

ผูจ้ ดั การฝา่ ย
ผลิตภัณฑ์

บริษทั มิลเลเนี่ยม
อินเทค จากัด

2536 –
2545

วิศวกรอาวุโส

บริษทั เอลเลค แอนด์
เอลเทค จากัด

เป็นคู่สมรส
ของนายเฉิน
จุงคุน
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ชือ่ -สกุล/

อายุ

คุณวุฒทิ าง

ตาแหน่ง

(ปี)

การศึกษา

นายประมวล
ถือซื่อ

46

ปริญญาตรี สาขา
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไล
อลงกรณ์

นางกานดา
โอภาศรี

46

ปริญญาตรี สาขา
ส่งเสริมและ
นิเทศน์ศาสตร์
เกษตร
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

สัดส่วน
การถือ
หุน้
ในบริษทั
(%)
ไม่ม ี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ระหว่าง
กรรมการและ ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชือ่ บริษทั /ประเภทธุรกิจ
ผูบ้ ริหาร
2553 –
ผูจ้ ดั การฝา่ ย
บมจ. ดราโก้ พีซบี ี
ั บนั
ปจจจุ
วางแผนการ
ผลิต

ไม่ม ี

2548 –
2553

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
ฝา่ ยผลิต

บมจ. ดราโก้ พีซบี ี

2553 –
ั บนั
ปจจจุ

ผูจ้ ดั การฝา่ ย
ผลิต

บมจ. ดราโก้ พีซบี ี

2548 –
2553

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
วางแผนการ
ผลิต

บมจ. ดราโก้ พีซบี ี

* นางลักษณา สาราญทิวาวัลย์ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษทั ด้วยอีกหนึ่งตาแหน่ง
รายละเอียดคุณสมบัตแิ ละหน้าทีร่ บั ผิดชอบของเลขานุการบริษทั โปรดอ่านจากส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการหัวข้อที่ 8
และหัวข้อย่อยที่ 8.3
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เอกสารแนบ
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ชือ่ -สกุล/

อายุ

คุณวุฒทิ าง

ตาแหน่ง

(ปี)

การศึกษา

นางจารุวรรณ
ศรีดวม

43

ปริญญาตรี สาขา
บัญชี
มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์

สัดส่วน
การถือ
หุน้
ในบริษทั
(%)
ไม่ม ี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ระหว่าง
กรรมการและ ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชือ่ บริษทั /ประเภทธุรกิจ
ผูบ้ ริหาร
2551 –
หัวหน้างาน
บมจ. ดราโก้ พีซบี ี
ั บนั
ปจจจุ
ตรวจสอบ
ภายใน
2548 –
สมุหบ์ ญ
ั ชี
บมจ. ดราโก้ พีซบี ี
2556
อาวุโส

