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สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive summary)
บริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟา (Printed Circuit
Board) ประเภท Single-sided PCB, Double-sided Non Plate Through Hole และ Double-sided
Silver through Hole ปจจุบัน บริษัทฯ มีกําลังการผลิตสําหรับแผนพิมพวงจรไฟฟาทุกประเภทนี้เทากับ
1,800,000 ตารางเมตรตอป โดยมีโรงงานตั้งอยูที่ 152 หมู 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท
อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
แผนพิมพวงจรไฟฟา (Printed Circuit Board หรือ PCB) เปนวงจรไฟฟายอสวนอยูบนแผน
ฉนวนเคลือบทองแดง (Copper Clad Laminate) ขนาดเล็ก ทําหนาที่เปนฐานสําหรับยึดชิ้นสวนอีเลค
โทรนิคสตาง ๆ เขาดวยกัน เพื่อเชื่อมโยงวงจรไฟฟาระหวางสวนประกอบตางๆ และเปนสวนประกอบ
ขั้นพื้นฐานที่สําคัญในผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา อีเลคโทรนิคส และเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมเกือบ
ทุกชนิด ในป 2549 การจําหนายแผนพิมพวงจรไฟฟาของบริษัทฯ เริ่มมุงเนนไปยังลูกคาในตางประเทศ
มากขึ้น โดยเปนการขายในลักษณะ direct Export บริษัทฯ จะแตงตั้งตัวแทนเพื่อทําหนาที่สราง
ความสัมพันธตลอดจนใหบริการในดานตางๆ เกี่ยวกับแผนพิมพวงจรไฟฟาของบริษัทฯ ซึ่งอัตราสวน
ของ direct Export ตอ Indirect Export เทากับรอยละ 33 ตอ 67 ลูกคาของบริษัทฯ สวนใหญไดแก
ผูผลิตเครื่องใชไฟฟา (โทรทัศน, เครื่องปรับอากาศ, เตาไมโครเวฟ, ดีวีดี, เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ) ผูผลิต
อุปกรณอิเลคโทรนิคส (Switching Power Supply, Keyboard, Monitor, Remote Control,
Inverter ฯลฯ) ผูผลิตเครื่องมือสื่อสาร (ตูชุมสายโทรศัพท (PABX),โทรศัพท, โทรสาร ฯลฯ) ผูผลิต
อุปกรณชิ้นสวนรถยนต (วิทยุติดรถยนต, แผงหนาปดควบคุมการทํางานของรถยนต, อุปกรณตกแตง
รถยนตชุดไฟเบรค ฯลฯ) บริษัทเหลานี้ก็เปนบริษัทที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายในตลาดโลก
ลูกคาในประเทศ ไดแก MINEBEA, ORION, JVC, TOSHIBA, SONY, SAMSUNG, THOMSON
เปนตน ลูกคาในตางประเทศสวนใหญจะเปนลูกคาในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร สหรัฐอเมริกา
โปรตุเกสและโปแลนด เปนตน ซึ่งโดยสวนใหญจะเปนลูกคาที่ผลิตอุปกรณติดตั้งในรถยนต และแผง
หนาปดควบคุมการทํางานของรถยนต
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตคือ แผนเคลือบทองแดง (Copper Clad Laminate) ซึ่งนําเขามาจาก
ตางประเทศเปนสวนใหญ ไดแกประเทศไตหวัน เกาหลี มาเลเซีย และสิงคโปร ซึ่งเปนปจจัยความเสี่ยง
ของบริษัทฯ ในเรื่องของวัตถุดิบ (อานรายละเอียดไดจากหัวขอปจจัยความเสี่ยง) ในป 2549 ผูผลิตแผน
เคลือบทองแดงตางปรับขึ้นราคาแผนเคลือบทองแดงถึง 2 ครั้ง หลังจากในป 2548 ที่มีการปรับขึ้นราคา
มาแลว 2 ครั้ง เนื่องจากราคาทองแดง และน้ํามันในตลาดโลกยังคงเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องมาโดยตลอด
ทําใหผลิตภัณฑปโตรเคมีตางๆ มีราคาสูงขึ้น ทําใหราคาแผนเคลือบทองแดงจําเปนตองปรับสูงขึ้น

เนื่องจากแผนเคลือบทองแดงใชผลิตภัณฑปโตรเคมีเปนวัตถุดิบในการผลิตเปนสวนใหญ
แตใน
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ไมสามารถผลักภาระตนทุนที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ไปยังบริษัทลูกคาไดทั้งหมด เนื่องจาก
การเจรจาซื้อขายกับบริษัทลูกคาจะกําหนดราคาเปนรุน (model) การจะปรับเปลี่ยนราคาเพิ่มสูงขึ้นก็จะ
ทําไดหลังจากเปลี่ยนเปนรุนใหมแลวเปนสวนใหญ นอกจากนี้ บริษัทลูกคาโดยเฉพาะลูกคาที่เปน
บริษัทผูผลิตเครื่องใชไฟฟาในประเทศตางก็เผชิญปญหาสินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเลคโทรนิคสที่ผลิต
จากประเทศจีน ที่มีราคาขายในตลาดโลกที่ถูกกวามาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงจําเปนตองยอมรับตนทุนการ
ผลิตที่สูงขึ้นไวบางสวนเพื่อชวยใหบริษัทลูกคาเหลานั้นสามารถแขงขันราคากับสินคาจากประเทศจีนได
จากการที่บริษัทจําเปนตองมีการนําเขาวัตถุดิบหลักจากตางประเทศ ทําใหบริษัทฯ มีความเสี่ยงใน
ดานอัตราแลกเปลี่ยน โดยเงินสกุลหลักที่บริษัทฯ มีรายการซื้อวัตถุดิบคือเงินสกุลดอลลาร ดังนั้น ความ
ผันผวนของคาเงินบาทก็จะมีผลกระทบตอฐานะการดําเนินงานของบริษัทฯ แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ ได
พยายามลดความเสี่ยงในเรื่องนี้ โดยการทํา forward คาเงินดอลลารสหรัฐเปนเงินบาท สําหรับการซื้อ
วัตถุดิบที่เปน L/C กับคูคาในตางประเทศบางสวน นอกจากนี้ ยังขยายตลาดลูกคาออกไปยังตางประเทศ
โดยเพิ่มสัดสวนของ direct export เพื่อการรับชําระคาสินคาจากลูกคาเปนเงินดอลลารสหรัฐ ก็สามารถ
นําเงินดอลลารสหรัฐนี้มาชําระคาวัตถุดิบที่สั่งซื้อจากตางประเทศได
ผลประกอบการในป 2549 ที่ผานมา บริษัทฯ มียอดขายรวมทั้งสิ้น 1,072 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ
31 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2548 รอยละ 384 บริษัทฯ มีสัดสวนยอดขายของแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภท
Double-sided Silver Through Hole คิดเปนรอยละ 45 ของยอดขายรวมทั้งสิ้น
ในป 2549 ความตองการสินคาอิเลคโทรนิคสในตลาดโลกเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากปที่ผานมาคือ
สินคาประเภทอิเลคโทรนิคสรุนใหมๆ เริ่มเขามาในตลาดมากขึ้น เชน โทรทัศนประเภทจอ LCD เครื่อง
เสียงติดรถยนตที่สามารถเลน MP3 ได เครื่องเลนเกมประเภทตางๆ ตลอดจน DVD RW เปนตน ซึ่งเปน
สินคาอิเลคโทรนิคสที่ใชเทคโนโลยี่ใหมๆ มากขึ้น แตราคาขายที่ยังคงสูงกวาสินคาอิเลคโทรนิคส
แบบเดิม ผูบริโภคตองใชเวลาในการตัดสินใจซื้อ ทําใหตลาดสําหรับสินคาประเภทนี้จําเปนตองปรับ
ราคาขายลดลง เพื่อผูบริโภคที่นิยมความทันสมัยจะตัดสินใจซื้อไดเร็วขึ้น และสิ่งสําคัญที่จะทําใหสินคา
เหลานี้มีตนทุนการผลิตที่ลดลง ก็คือการพัฒนาเทคโนโลยี่การผลิต เชน การพัฒนา IC ใหมีความสามารถ
เพิ่มมากขึ้น หรือจากการใชแผนพิมพวงจรไฟฟาแบบ 4 layer มาเปนแผนพิมพวงจรไฟฟาแบบ doublesided silver-through-hole และ single-sided เพื่อประหยัดตนทุนการผลิต โดยจะเห็นไดวาสินคา
เหลานี้ปรับราคาขายลดลงจากป 2548 เปนอยางมาก นอกจากนี้ ก็มีการพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพดีขึ้น
(เชนความละเอียดของจอภาพ อัตราการตอบสนองของการเคลื่อนไหวภาพ (Response time) หรือความ
เที่ยงตรงของสินคา (reliability) เปนตน) ในอนาคตอันใกลนี้ สินคาเหลานี้จะมีราคาลดลงและมียอดขาย
ที่สูงมากขึ้น ซึ่งจะเปนความเสี่ยงของบริษัทฯ ในดานเทคโนโลยี่ของผลิตภัณฑที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
(โดยอานรายละเอียดไดจากหัวขอปจจัยความเสี่ยง) จากสถานการณเชนนี้ บริษัทลูกคาที่เปนผูผลิต

โทรทัศนรายใหญของบริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนแผนการผลิตจากโทรทัศนที่ใชหลอดภาพและจําเปนตอง
ใชแผนพิมพวงจรไฟฟาแบบ Single-sided PCB มาเปนโทรทัศนประเภทจอ LCD ที่ตองใชแผนพิมพ
วงจรไฟฟาแบบ Multilayer และขณะนี้กําลังพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อลดตนทุนการผลิตโดยพัฒนาให
สามารถใชแผนพิมพวงจรไฟฟาแบบ double-sided silver-through-hole ทดแทนแผนพิมพ
วงจรไฟฟาแบบเดิม (Multilayer PCB)
นอกจากนี้ การที่สินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเลคโทรนิคสจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมี
ราคาถูกและผลิตในปริมาณมาก
ทําใหเกิดภาวะปริมาณการผลิตสินคามีสูงกวาปริมาณความตองการ
(Supply over demand) มีการแขงขันดานราคารุนแรงตอเนื่อง สินคาเครื่องใชไฟฟาประเภทตางๆ จาก
ผูผลิตทั้งในประเทศญี่ปุน เกาหลี หรือประเทศในกลุมประชาคมยุโรป (EU) จําเปนตองหาแหลงวัตถุดิบที่
มีราคาถูกเพื่อลดตนทุนการผลิตและสามารถตั้งราคาขายใหต่ําลง เพื่อแขงขันกับผูผลิตของประเทศจีนได
ราคาขายของแผนพิมพวงจรไฟฟาก็ไดรับผลกระทบจากภาวะการณนี้ดวยเชนกัน
เนื่องจากในอดีตที่ผานมา บริษัทฯ จะมุงเนนการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาเพื่อเปนวัตถุดิบสําหรับ
การผลิตสินคาสําเร็จรูปประเภทเครื่องใชไฟฟาอิเลคโทรนิคสประจําบาน
ซึ่งจากที่ไดกลาวมาแลว
แนวโนมการผลิตเพื่อสงออกของสินคาเหลานี้จากประเทศจีนที่มีราคาถูกมีจํานวนสูงขึ้น นอกจากนี้ การ
เปดเสรีทางการคายังมีผลทําใหอัตราภาษีศุลกากรสําหรับการนําเขาแผนพิมพวงจรไฟฟาจากตางประเทศ
ยังมีอัตราศูนยดวย ผูผลิตเครื่องใชไฟฟาหลายรายจึงสั่งแผนพิมพวงจรไฟฟานําเขาจากตางประเทศซึ่งมี
ราคาถูกกวามาก
(เนื่องจากผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาตางประเทศมีคําสั่งซื้อไมเพียงพอที่จะปอน
สายการผลิตของตนเอง จึงตั้งราคาขายไวต่ํามาก เพื่อดึงดูดบริษัทผูผลิตเครื่องใชไฟฟาในประเทศให
นําเขาแผนพิมพวงจรไฟฟาจากตางประเทศ) ทําใหผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาในประเทศจําเปนตองมีการ
ปรับตัวอยางมากเพราะราคาขายที่ต่ําลงในขณะเดียวกันตนทุนวัตถุดิบหลัก(แผนเคลือบทองแดง)ก็สูงขึ้น
ดังนั้น บริษัทฯ จึงตองมีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑเพื่อรองรับเทคโนโลยี่การผลิตสินคาอิเลคโทร
นิคสใหมๆ โดยการมุงเนนแผนพิมพวงจรไฟฟาแบบ Double-sided Silver Through Hole PCB และ
Double-sided Copper Paste Through Hole PCB เพื่อทดแทนแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภท Multilayer PCB ที่มีราคาสูงมาก โดยไดรับการตอบรับที่ดีจากผูผลิตสินคาอิเลคโทรนิคสใหมๆ นี้เปนจํานวน
มาก เพื่อชวยลดตนทุนการผลิตของบริษัทเหลานี้ โดยบริษัทเหลานี้เพียงแคปรับเปลี่ยนและออกแบบ
ลายวงจรใหสามารถใชแผนพิมพวงจรไฟฟาแบบ Double-sided Silver Through Hole PCB และ
ประเภท Double-sided Copper Paste Through Hole PCB เทานั้น
บริษัทฯ ไดมีการพัฒนาระบบคุณภาพอยางตอเนื่อง เพื่อใหเปนที่ยอมรับในระดับสากลสําหรับแผน
พิมพวงจรไฟฟาสําหรับใชในอุตสาหกรรมยานยนต ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นวาแนวโนมของอุตสาหกรรมยาน
ยนตนี้ยังคงขยายการเติบโตอยางตอเนื่อง ประกอบกับปริมาณความตองการรถยนตทั้งในประเทศและ
ตางประเทศก็เพิ่มสูงขึ้นทุกป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุงเนนไปยังการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาเพื่อการ

สงออกไปยังตลาดในยุโรปและอเมริกา ซึ่งทั้งสองตลาดนี้ ราคาขายยังคงสูงกวาในตลาดภายในประเทศ
แตตลาดในยุโรปและอเมริกานี้ ตางใหความสนใจในดานสิ่งแวดลอม โดยมีการกําหนดคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑที่เนนการอนุรักษสิ่งแวดลอมเปนเงื่อนไขทางการคา มีการกําหนดใหวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
จะตองปลอดสารที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม (RoHS = Restricted of Hazardous Substance) ซึ่ง
บริษัทฯ ไดมีการสั่งซื้อวัตถุดิบที่มีสวนประกอบที่ไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม (Green Material)
ตั้งแตป 2548 เปนตนมา และในป 2549 บริษัทผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเลคโทรนิคสตางๆ ก็หันมาให
ความสนใจในเรื่องนี้มากขึ้น เนื่องจากบริษัทในประเทศประชาคมยุโรปไดตั้งขอกําหนดสําหรับสินคา
เครื่องใชไฟฟาและอิเลคโทรนิคสทุกประเภทที่จะเขามาจําหนายในกลุมประเทศเหลานี้ จะตองใชสารที่
ไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม โดยกําหนดใหภายในเดือนกรกฎาคม 2550 จะไมอนุญาตใหสินคาทุก
ประเภทที่ไมไดผลิตดวยวัตถุดิบตามมาตรฐาน RoHS เขามาจําหนายในกลุมประชาคมยุโรป (EU)ซึ่งจะ
สังเกตไดจากการที่บริษัทลูกคาขอปรับเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใชในการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาเปนแบบ lead
free หรือแบบ halogen free เปนตน นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดรับการติดตอจากบริษัทลูกคาตางๆ เพื่อจะ
ขอทําการตรวจสอบในเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO14001 ดวย และแนวโนมที่
บริษัทผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเลคโทรนิคสตางๆ จะเริ่มสั่งซื้อแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภทนี้มากขึ้น
ปจจุบัน การนําเขาวัตถุดิบหลัก (แผนเคลือบทองแดง) ที่ไมมีสวนผสมของสารเคมีที่เปนอันตรายตอ
สิ่งแวดลอม (Green Material) มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น แตราคาจะสูงกวาแผนเคลือบทองแดงแบบเดิม
เนื่องจากการผลิตแผนเคลือบทองแดงแบบ Green Material นี้จะใชเทคโนโลยี่ใหมในการผลิต และมี
ผูผลิตแผนเคลือบทองแดงไมกี่รายที่สามารถผลิตได ซึ่งแนวโนมของการใชแผนเคลือบทองแดงประเภท
นี้จะเพิ่มสูงขึ้นในไมชานี้ เนื่องจากทั่วโลกตระหนักถึงอันตรายที่จะสงผลกระทบโดยรวมที่จะเกิดขึ้นกับ
โลก และใหความรวมมือรวมใจที่จะลดการใชสารเคมีที่มีอันตรายตอคน และสิ่งแวดลอม

สวนที่ 2
บริษัทที่ออกหลักทรัพย
บริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักประเภทผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟา โดยมี
ที่ตั้งสํานักงานใหญที่ 152 หมู 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
12000 เลขทะเบียนบริษัท บมจ.130 โทรศัพท 02-501-1241-6, 02-963-7851-5 โทรสาร 02-501-1248-9
ปจจุบันมีทุนชําระแลว 16 0 ลานบาท
1. ปจจัยความเสี่ยง
เนื่องจากประเทศไทยมีผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและสินคาอิเล็คโทรนิคสเปนจํานวนมาก ทําให
ปริมาณความตองการแผนพิมพวงจรไฟฟาก็มีอยูเปนจํานวนมากดวยเชนกัน ในขณะที่ผูผลิตแผนพิมพ
วงจรไฟฟาทั้งในประเทศและตางประเทศตางตองการคําสั่งซื้อจากบริษัทผูผลิตเหลานั้น การแขงขันจึง
เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได
อยางไรก็ตาม ยังมีปจจัยภายในและภายนอกที่อาจเกิดขึ้นโดยไมสามารถ
คาดการณลวงหนาและมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่สําคัญคือ
1. ความเสี่ยงของอุตสาหกรรม
ในปจจุบัน ผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนไดพยายามที่จะเขามาแยงตลาดแผนพิมพวงจรไฟฟาจากประเทศไทย กลยุทธที่
บริษัทคูแขงขันใชอยูในปจจุบัน คือการตัดราคาขาย โดยเสนอราคาขายที่ต่ํามากเพื่อตองการคําสั่งซื้อ
จํานวนมากสําหรับปอนกําลังการผลิตของตนเองที่วางอยู
ผูผลิตจากประเทศจีนนี้มีขอไดเปรียบกวา
ประเทศไทย คือมีคาแรงที่ถูกกวา มีกําลังการผลิตที่สูงมากและมีเงินทุนเปนจํานวนมาก ปจจุบัน บริษัทฯ
พยายามเนนการใหบริการที่รวดเร็ว สินคามีคุณภาพดี ราคาปานกลางและการสงสินคาไปยังลูกคาตรงตอ
เวลา เนื่องจากลูกคาโดยสวนใหญจะบริหารวัตถุดิบแบบ Just-In-Time บริษัทฯ คํานึงตลอดเวลาวา
บริษัทฯ มิไดผลิตและจําหนายแผนพิมพวงจรไฟฟาแตเพียงอยางเดียว แตบริษัทฯขายบริการดวยเชนกัน
(บริการในที่นี้หมายถึงการใหความชวยเหลือลูกคาในการออกแบบลายวงจร
การแกไขปญหาใน
สายการผลิตใหกับลูกคา การแนะนําวิธีการตางๆ เกี่ยวกับเทคนิคการผลิต เปนตน) ดังนั้นบริษัทฯ จึงให
ความสําคัญในเรื่องการบริการหลังการขายซึ่งบริษัทผูผลิตในประเทศจะไดเปรียบผูผลิตแผนพิมพ
วงจรไฟฟาในตางประเทศมากกวา
2. ความเสี่ยงดานวัตถุดิบ เนื่องจากการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาในประเทศไทยเปนธุรกิจที่
ตองพึ่งพิงวัตถุดิบจากตางประเทศเปนหลัก และมีจํานวนผูผลิตในประเทศไมมากนักเมื่อเทียบกับประเทศ
ญี่ปุน ไตหวัน หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน ทําใหบริษัทฯ จําเปนตองสตอควัตถุดิบไวใหเพียงพอกับ
ปริมาณการผลิตอยางนอย 1 เดือน ในขณะที่คูแขงที่เปนผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาจากประเทศจีน
มาเลเซีย หรือสิงคโปร สวนใหญมีผูผลิตวัตถุดิบ(แผนเคลือบทองแดง)อยูในประเทศ ทําใหไม
จําเปนตองสตอควัตถุดิบไวเปนจํานวนมาก จึงทําใหไดเปรียบในดานตนทุน

วัตถุดิบที่ใชในการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาจะนําเขาจากตางประเทศเปนสวนใหญ จึงอาจจะ
เกิดความลาชา หรือการขาดแคลนวัตถุดิบขึ้นได ผลกระทบจากราคาน้ํามันในตลาดโลก กระดาษและ
ทองแดงซึ่งเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตแผนเคลือบทองแดงที่บริษัทฯ ใชเปนวัตถุดิบหลัก ทําใหบริษัท
จําเปนตองซื้อวัตถุดิบในราคาที่สูงขึ้น ซึ่งในป 2549 ที่ผานมา ผูผลิตแผนเคลือบทองแดงทุกบริษัทประกาศ
ขึ้นราคาแผนเคลือบทองแดงอีก 2 ครั้ง (หลังจากที่ป 2548 ไดมีการปรับขึ้นราคามาแลว 2 ครั้ง) ซึ่งมีผลทํา
ใหบริษัทฯ จําเปนตองขอปรับราคาขายกับลูกคาของบริษัทฯ แตเปนการปรับขึ้นราคาในสัดสวนที่ไมสูง
มากนัก ดังนั้น บริษัทฯ จึงพยายามใหลูกคาของบริษัทฯ เปลี่ยนชนิดของแผนเคลือบทองแดงเปนชนิดที่มี
ราคาถูกกวาชนิดเดิมที่ใชอยู
ในป 2549 บริษัทฯ มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากบริษัทผูผลิตแผนเคลือบทองแดง (Copper Clad
Laminate) ทั้งจากผูผลิตในประเทศไตหวันและผูผลิตในประเทศเปนสวนใหญ ซึ่งไมมีการซื้อจากผูผลิต
รายใดรายหนึ่งเปนจํานวนที่เกินกวารอยละ30 เนื่องจากระดับราคาที่ไมแตกตางกันอยางเปนสาระสําคัญ
และบริษัทฯ ตองการกระจายการใชแผนเคลือบทองแดงมิใหพึ่งพิงกับรายใดรายหนึ่งมากเกินไป เพื่อปองกัน
ความเสี่ยงในกรณีที่ผูผลิตรายนั้นๆ ไมสามารถผลิตและจัดสงใหบริษัทฯ ได
โดยปกติ บริษัทฯ ไดทําการเสนอราคาแผนพิมพวงจรไฟฟาใหกับบริษัทลูกคา โดยแยกเปน
ราคาของแผนพิมพวงจรไฟฟาที่ใชแผนเคลือบทองแดงจากแตละผูผลิต โดยจะกําหนดราคาขายที่แตกตางกัน
ตามราคาแผนเคลือบทองแดง เพื่อใหลูกคาแตละรายเปนผูตัดสินใจเลือก
เพื่อลดความเสี่ยงในการสั่งซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศ ปจจุบัน บริษัทฯ ใชแผนเคลือบ
ทองแดงที่ผลิตโดยผูผลิตในประเทศสวนหนึ่ง ปจจุบัน ปริมาณการสั่งซื้ออยูในอัตรารอยละ 20 เนื่องจาก
บริษัทผูผลิตแผนเคลือบทองแดงในประเทศก็จําเปนตองสั่งซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศดวยเชนเดียวกัน จึง
อาจจะมีผลทําใหราคาขายแผนเคลือบทองแดงจากผูผลิตในประเทศมีราคาผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศดวยและจะมีราคาแพงกวาแผนเคลือบทองแดงจากตางประเทศ เนื่องจากปริมาณการที่
ผลิตที่ไมมากพอที่จะทําการผลิตจนถึงจุดที่เปน Economy of scale อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ยังคงนําเสนอ
แผนเคลือบทองแดงของผูผลิตในประเทศใหลูกคาของบริษัทฯ เพื่อเปนการเพิ่มทางเลือกใหแกลูกคามากขึ้น
และเพื่อชวยลดการนําเขาแผนเคลือบทองแดงและลดความเสี่ยงในการสตอควัตถุดิบของบริษัทฯ
ดวย
เชนกัน
3.ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทมีการใชเงินตราสกุลตางประเทศ คือ เงินสกุล
ดอลลารสหรัฐเปนหลัก ในปจจุบัน บริษัทฯ ไดรับชําระเงินจากลูกคาบางสวนเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐ
และบริษัทฯ จะนําเงินนี้มาชําระคาสินคาที่เปน L/C และ TR นอกจากนี้ บริษัทยังมีการใชวิธีการบริหาร
เงินตราตางประเทศโดยการทํา SWOP หรือ FORWARD ซึ่งจะขึ้นอยูกับสถานะคาเงินบาทของแตละ
ชวงเวลา ในปที่ผานมา จากการที่บริษัทฯ พยายามเพิ่มปริมาณยอดขายโดยการสงออกโดยตรง เพื่อรับเงิน

4.ความเสี่ยงดานการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี่ของผลิตภัณฑใหมๆ จากการเปลี่ยนแปลง
ในเทคโนโลยี่การผลิตโทรทัศนหรือจอคอมพิวเตอรที่เปลี่ยนแปลงไปจากการใชหลอดภาพมาเปนจอบาง
LCD หรือ Plasma TV หรือ Monitor (จอคอมพิวเตอร) ซึ่งดวยเทคโนโลยี่ใหมนี้ แผนพิมพ
วงจรไฟฟาที่ใชจะเปนแผนพิมพวงจรไฟฟาแบบ Multilayer แตเนื่องจากราคาขายสินคาสําหรับเทค
โนโลยี่ใหมๆ ที่ไดกลาวมาแลวนั้น มีแนวโนมราคาที่ลดลง เทคโนโลยี่ใหมๆ สามารถเลียนแบบกัน
ไดมากขึ้น ตลอดจนปริมาณการผลิตที่มีมากขึ้น ตลาดมีการแขงขันกันสูงขึ้น ทําใหผูผลิตสินคาเหลานี้
ตองใหความสําคัญกับตนทุนการผลิต วิถีทางหนึ่งที่จะชวยลดตนทุนการผลิตคือการปรับปรุงลายวงจร
จากแผนพิมพวงจรไฟฟาแบบ Multilayer มาเปนแบบ Double-sided Silver Through Hole หรือ
Copper Through Hole ซึ่งชวยลดตนทุนการผลิตลงไดอยางมาก โดยบริษัทผูผลิตสินคาเทคโนโลยี่
ใหมๆ หลายราย เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมาใชแผนพิมพวงจรไฟฟาแบบ Double-sided Silver Through
Hole หรือ Copper Through Hole มากขึ้น
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการของบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงเปนอยางยิ่ง ในการประชุม
คณะกรรมการของบริษัทฯ ทุกครั้ง ไดมีการปรึกษาหารือและประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยไดรับ
ทราบความเคลื่อนไหว ตลอดจนความเปนไปในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจแผนพิมพวงจรไฟฟาใน
ตลาดตางประเทศจากกรรมการผูมีประสบการณซึ่งเปนผูแทนของบริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จํากัด เพื่อ
เปนขอมูลในการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะมีขึ้นของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จํากัด
ดําเนินธุรกิจอยูในประเทศไตหวันที่มีผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาอยูเปนจํานวนมาก
ตลอดจนมีการ
ดําเนินธุรกิจในหลายประเทศทั่วโลก เชน ประเทศจีน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในแถบประชาคม
รวมยุโรป เปนตน ซึ่งสามารถใหขาวสาร ขอมูลภาวะตลาดตางๆ ตลอดจนสภาพการแขงขันในตลาดโลก
ที่เปนประโยชนตอการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ทั้งในดานอุตสาหกรรมโดยรวม ราคาวัตถุดิบใน
ตลาดโลก ลูกคากลุมใหมๆ ที่มีความตองการแผนพิมพวงจรไฟฟา รวมทั้งเทคโนโลยี่การผลิตใหมๆ เปน
ตน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดมีการจัดทําคูมือในการบริหารความเสี่ยงในดานตางๆ ไว เพื่อใชเปนหลัก
ในการดําเนินงานของบริษัทฯ ในกรณีที่อาจจะเกิดความเสี่ยงใดดานตางๆ ขึ้น

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ประวัติความเปนมาของบริษัทฯ
บริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 25
มกราคม 2532 ดวยการรวมทุนระหวาง บริษัท วิปเทล จํากัด และ บริษัท ชินพูน จํากัด (Chin Poon
Industrial Co., Ltd.) ซึ่งเปนบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟารายใหญในไตหวัน โดยมี นายวิพรรธ
เริงพิทยา และ นายวินแลนท ฮวง เปนผูเริ่มดําเนินการ ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 25 ลานบาท แบง
ออกเปนหุนสามัญ 2.5 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
วัตถุประสงคในการจัดตั้งบริษัท เพื่อดําเนินการผลิต และจําหนายแผนพิมพวงจรไฟฟา
(Printed Circuit Board หรือ PCB) ประเภท Single-sided PCB และ Double-sided PCB
ชนิด Silver Through Hole และแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภทอื่นๆ ตามเทคโนโลยี่ในอนาคต
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
- การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการที่สําคัญในสวนที่เกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจและการบริหารงาน ตั้งแตการกอตั้งบริษัทเปนตนมามีดังนี้
25 มกราคม 2532

จดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทจํากัด

พฤษภาคม 2532-กุมภาพันธ 2533 ดําเนินการกอสรางอาคารโรงงาน ที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัด
ปทุมธานี และดําเนินการติดตั้งเครื่องจักร
1 สิงหาคม 2533

เริ่มดําเนินการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภท Single-sided PCB
และDouble-sided PCB ชนิด non-plate through โดยเนนการ
ผลิตประเภทแรกประมาณ 90% ของทั้งหมดการดําเนินการผลิตใน
ระยะแรกใชแรงงานคนเปนหลัก

กันยายน 2535

เพิ่มกําลังการผลิตสายที่ 2 โดยการลงทุนทางดานเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
ปรับปรุง การผลิตเปนลักษณะ Semi-automatic ซึ่งทําใหบริษัทมีกําลัง
การผลิตเพิ่มขึ้น

28 มิถุนายน 2536

จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด

16 พฤศจิกายน 2537

เริ่มทําการซื้อขายหุนของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพยฯ

สิงหาคม 2538

เพิ่มกําลังการผลิตสายที่ 1 แบบอัตโนมัติ โดยการลงทุนทางดาน
เครื่องจักรเพิ่มขึ้นปรับปรุงการผลิตเปนลักษณะอัตโนมัติ
ซึ่งมี
ประสิทธิภาพทั้งในดานปริมาณผลิตและคุณภาพของแผนพิมพ
วงจรไฟฟาที่ผลิตได

กันยายน 2542

เพิ่มกําลังการผลิตสายที่ 2 แบบอัตโนมัติ

มิถุนายน 2543

เพิ่มกําลังการผลิตสายที่ 3 แบบอัตโนมัติ โดยเนนการผลิตแบบ Doublesided PCB

พฤษภาคม 2544

ติดตั้งเครื่องจักรสําหรับการพิมพหมึก Silver paste เพื่อรองรับการผลิต
แผนพิมพวงจรไฟฟาแบบ Silver Through Hole PCB

มกราคม 2545

เริ่มดําเนินการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาแบบ

Silver Through Hole

PCB

พฤศจิกายน 2545

ไดรับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ชิ้นสวนอุปกรณรถยนต

กันยายน 2547

เพิ่มกําลังการผลิตในการเจาะรู โดยลงทุนเพิ่มในเครื่อง
machine จํานวน 4 เครื่อง

ตุลาคม 2547

ไดรับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ
คุณภาพสิ่งแวดลอม)

กันยายน 2548

ซื้อที่ดินในบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ขนาด 3 ไร ซึ่งมีพื้นที่ติด
กับพื้นที่เดิมของโรงงาน เพื่อเตรียมขยายการผลิตในอนาคต

เมษายน 2549

เพิ่มกําลังการผลิตในเครื่องจักรสําหรับการพิมพหมึก silver สําหรับการ
ผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาแบบ Double-sided Silver Through Hole

ISO/TS 16949

ISO14001

สําหรับการผลิต
CNC Drilling

(ใบรับรองมาตรฐาน

2.2 โครงสรางรายได
เนื่องจากบริษัทฯ มีการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาเปน 2 ลักษณะ คือ Single-sided
PCB และ Double-sided PCB Silver Through Hole จึงมีการจําแนกโครงสรางรายไดออกเปน 2
ลักษณะผลิตภัณฑ นอกจากนี้ ยังมีการแบงเปนการจําหนายในประเทศและตางประเทศอีกดวย
มูลคาการจําหนายของผลิตภัณฑของบริษัท ในระยะ 3 ปที่ผานมา เปนดังนี้

2547
ลานบาท

%

2548
ลานบาท

%

2549
ลานบาท

%

มูลคาการจําหนายในประเทศ
จําแนกตามผลิตภัณฑ
Single-sided PCB
Double-sided STH PCB

รวมมูลคาการจําหนายในประเทศ

31.53
1.82
33.35

3.51
0.20
3.71

33.86
2.25
36.31

4.30
0.31
4.61

30.69
13.75
44.44

3.05
1.37
4.42

638.32
226.60
864.92

71.06
25.23
96.29

485.82
265.71
751.53

61.66
33.73
95.39

527.15
434.35
961.50

52.40
43.18
95.58

669.85
228.42
898.27

74.57
25.43
100.00

519.68 65.96
557.84
268.16 34.04
448.10
787.84 100.00 1,005.94

55.45
44.55
100.00

มูลคาการจําหนายตางประเทศ**
จําแนกตามผลิตภัณฑ
Single-sided PCB
Double-sided STH PCB

รวมมูลคาการจําหนายตางประเทศ
มูลคาการจําหนายในและตางประเทศ
จําแนกตามผลิตภัณฑ
Single-sided PCB
Double-sided STH PCB

รวมมูลคาการจําหนายในและตางประเทศ
อัตราเพิ่ม(ลด)ของมูลคาการจําหนาย(%)

1.02

-12.29

ไมรวมรายไดจากการขายแมพิมพ (mold) ในป 2547, 2548 และ 2549 จํานวน 64.96, 73.74 และ
72.03 ลานบาท ตามลําดับ

*

การจําหนายตางประเทศ มีลักษณะเปนการสงออกทางออม (indirect export) โดยจําหนาย
ใหแกบริษัทขามชาติภายในประเทศที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนเปนสวนใหญ แผนพิมพวงจรไฟฟาจะ
นํามาใชเปนสวนประกอบพื้นฐานสําคัญที่ใชกับเครื่องใชไฟฟาและอีเลคโทรนิคสเกือบทุกชนิด
นับตั้งแตนาฬิกา เครื่องใชไฟฟาอิเลคโทรนิคสตางๆ ตลอดจนเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมตางๆ
ผลิตภัณฑเหลานี้จะใชแผนพิมพวงจรไฟฟาอยางนอย 1 แผนเปนสวนประกอบ

**

2.3 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ คือการเปนผูนําในการเปนผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาทั้ง
แบบ Single-sided PCB, Double-sided PCB Silver Through Hole และ Double-sided PCB
Copper Paste Through Hole ซึ่งหลังจากการลงทุนเพื่อขยายกําลังการผลิตเปนแบบ Double-sided
PCB Silver Through Hole แลว ในป 2549 บริษัทฯ ไดรับคําสั่งซื้อแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภทนี้มาก

ขึ้นจากปที่ผานมา ซึ่งบริษัทฯ คาดวาอัตราการเติบโตของแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภทนี้จะเพิ่มสูงขึ้น
เนื่องจากเทคโนโลยี่ของเครื่องใชไฟฟาที่ปรับสูงขึ้น ทําใหจําเปนตองใชแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภทนี้
มากขึ้น บริษัทฯ คาดวาภายในระยะเวลา 3 ป บริษัทฯ จะเปนผูนําในการเปนผูผลิตแผนพิมพ วงจรไฟฟา
ที่มีคุณภาพของประเทศไทย
3. การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
ประเภทกิจการ
บริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายแผนพิมพ
วงจรไฟฟาหรือแผนพิมพวงจรอีเลคโทรนิคส (Printed Circuit Board หรือ PCB) ซึ่งเปน
วงจรไฟฟายอสวนอยูบนแผนฉนวนเคลือบทองแดง (Copper Clad Laminate) ขนาดเล็ก ทําหนาที่
เปนฐานสําหรับยึดชิ้นสวนอีเลคโทรนิคสตาง ๆ เขาดวยกัน
เพื่อเชื่อมโยงวงจรไฟฟาระหวาง
สวนประกอบตางๆ และเปนสวนประกอบขั้นพื้นฐานที่สําคัญในผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาอีเลคโทรนิคส
ตางๆ และเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมเกือบทุกชนิด
ลักษณะผลิตภัณฑ
บริษัทดําเนินการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟา 3 ประเภท คือ Single-sided PCB,
Double-sided PCB ชนิด Silver Paste Through Hole และ Copper Paste Through Hole ซึ่งแผน
พิมพวงจรไฟฟาทั้งสามประเภทมีลักษณะแตกตางกัน ดังนี้
Single-sided PCB เปนแผนพิมพวงจรที่มีแผนทองแดงเคลือบเพียงดานเดียว มี
ขั้นตอนการผลิตที่ไมซับซอนนํามาใชเปนสวนประกอบของเครื่องใชไฟฟาและอีเลคโทรนิคสทั่วๆ ไป
เชน พัดลม เครื่องคิดเลข วิทยุ โทรทัศน จอคอมพิวเตอร รีโมทคอนโทรล เปนตน
Double-sided PCB ชนิด Silver Paste Through Hole เปนแผนพิมพวงจรที่มี
วงจรไฟฟาสองดานและมีตัวนํากระแสไฟฟาคือเงิน (Silver paste) นํามาใชกับเครื่องใชไฟฟาและอีเลค
โทรนิคสบางประเภท เชน คียบอรดคอมพิวเตอร DVD แผงหนาปดรถยนต เครื่องเสียงติดรถยนต
ตูชุมสายโทรศัพทขนาดเล็ก Power supply ที่ใชกับเครื่องใชไฟฟาตางๆ และเครื่องมือสื่อสาร
(โทรศัพทบานแบบไรสาย) ซึ่งจําเปนจะตองมีเนื้อที่จํากัดและตองการความเที่ยงตรงสูง
Double-sided PCB ชนิด Copper Paste Through Hole เปนแผนพิมพวงจรที่มี
วงจรไฟฟาสองดานและมีตัวนํากระแสไฟฟาคือทองแดง (Copper paste) นํามาใชกับเครื่องใชไฟฟา
และอีเลคโทรนิคสบางประเภท เชน เครื่องเสียงติดรถยนต, DVD และเครื่องเสียงบางประเภท ซึ่งจะใช
ทดแทนแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภท Multi-layer ได
ในป 2549 ที่ผานมา บริษัทดําเนินการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภท Single-sided PCB
เปนสวนใหญ โดยมีสัดสวนการผลิตประมาณรอยละ 75 ของทั้งหมด สวนการผลิต Double-sided PCB
ชนิด Silver Paste Through Hole มีสัดสวนการผลิตอยูประมาณรอยละ 25

การผลิต
ปจจุบัน บริษัทมีโรงงานเพื่อการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาเพียง 1 แหง ตั้งที่อยู 152 หมู5
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมีเนื้อที่ทั้งหมด 17 ไร
ปจจุบันบริษัทมีสายการผลิตอยู 4 สายคือ สายการผลิตแบบกึ่งอัตโนมัติ 1 สาย และสายการผลิตแบบ
อัตโนมัติอีก 3 สาย
กําลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริง (ตอป)
2547

กําลังการผลิตเต็มที่ (หนวย:พันตารางเมตร)
แผนพิมพวงจรไฟฟา
ปริมาณการผลิตจริง(หนวย:พันตารางเมตร)
แผนพิมพวงจรไฟฟา
การใชกําลังการผลิต (%)
อัตราเพิ่มของปริมาณการผลิต (%)

2548

2549

1,800

1,800

1,800

1,517
84.3
5.6

1,132
62.9
-25.4

1,091
60.6
-3.6

การสงเสริมการลงทุน
บริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ตามบัตรเลขที่ 1310/2542 ลว.
19 กรกฎาคม 2542 ซึ่งมีสิทธิประโยชนตางๆ ดังตอไปนี้
- ปริมาณการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟา 1,100,000 ตารางเมตรตอป
- อนุญาตใหนําคนตางดาวและครอบครัวเขามาตามจํานวนและกําหนดระยะเวลาตามที่
คณะกรรมการการสงเสริมการลงทุนอนุมัติ
- ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรที่นําเขา จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2545
- ยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบ วัสดุจําเปนที่นําเขาเพื่อการสงออก จนถึงวันที่ 11
กรกฎาคม 2545 และสามารถขอขยายสิทธินี้ไดปตอป
- ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ 3 ป นับจากวันที่รายไดครั้งแรก
- ยกเวนไมตองนําเงินปนผล ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได ตลอดระยะเวลาที่ไดรับ
ยกเวน 3 ป
- สามารถสงและนําเขาเงินตราตางประเทศไทย
- ใหหักเงินไดพึงประเมินเปนจํานวนเทากับรอยละ 5 ของรายไดที่เพิ่มขึ้นจากปกอนจาก
การสงออกเปนระยะเวลา 10 ป นับแตวันที่มีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น

การตลาดและการจําหนาย
กลยุทธในการแขงขัน
บริษัทใหความสําคัญทางดานคุณภาพของผลิตภัณฑและการบริการเปนหลัก กลาวคือ
ผลิตภัณฑของบริษัทมี การพัฒนาดานคุณภาพตลอดเวลา นอกจากนี้ ราคาขายยังเปนราคาที่
เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขัน มีการสงสินคา ที่ตรงตอเวลาตามความตองการของลูกคา
และครบตามจํานวนที่สั่งซื้อ มีการติดตามผลและให การบริการหลังการขาย รวมทั้งการมีสวน
รวมในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑของลูกคา
ซึ่งทําใหบริษัททราบถึงความตองการในการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาผลิตภัณฑของลูกคา ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
ซึ่งจะนําไปสู
ความสําเร็จทางการตลาดและเปนการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาตอไป นอกจากนี้ ในทุก
ไตรมาส บริษัทฯ จะจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคาตอบริษัทฯ โดยจะนํามารวบรวม
และใหคะแนนในดานตางๆ เชน การสงของ คุณภาพสินคา การใหบริการ เปนตน และหลังจาก
นั้นฝายการตลาดของบริษัทฯ ก็จะทํารายงานสรุปนําเสนอใหกับผูบริหารรับทราบ และในดานใดที่
ไดรับคะแนนอยูในระดับพอใช ผูบริหารก็จะจัดใหมีประชุมในทุกสวนงานเพื่อหาวิธีการปรับปรุง
ขอบกพรองในดานนั้นๆ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางครบถวน
กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทในปจจุบัน คือกลุมบริษัทผูผลิตชิ้นสวนอุปกรณรถยนต
เนื่องจากเปนกลุมลูกคาที่เนนในดานคุณภาพของแผนพิมพวงจรไฟฟาที่นํามาใชในการผลิต ราคา
ขายที่ยุติธรรม อยางไรก็ตาม บริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด(มหาชน) ไดพยายามพัฒนาคุณภาพใหสูง
ทัดเทียมกับผูผลิตในตางประเทศ (ไตหวันและญี่ปุน) เพื่อกอใหเกิดความมั่นใจในการสั่งซื้อจาก
บริษัทฯ และปจจุบันบริษัทผูผลิตชิ้นสวนอุปกรณรถยนตในประเทศ เริ่มมีการจัดซื้อแผนพิมพ
วงจรไฟฟาที่ผลิตจากในประเทศไทยมากขึ้น เพื่อชวยลดตนทุนในการสตอกสินคาและชวยให
ระยะเวลาจัดซื้อเร็วขึ้น รวมทั้งลดปญหาความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดวย โดยสวนใหญ
บริษัทขามชาติเหลานี้คือ บริษัทผูผลิตชิ้นสวนอุปกรณของรถยนตขามชาติญี่ปุนที่ขยายการลงทุน
ในประเทศไทย
การจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑของบริษัทเปนชิ้นสวนประกอบพื้นฐานของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา
ภายในบาน เครื่องใชไฟฟาอีเลคโทรนิคส เครื่องปรับอากาศ จอคอมพิวเตอร Switching Power
Supply เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม ตาง ๆ ตลอดจนเครื่องเสียงติดรถยนต ระบบนําทางอัจฉริยะ
(Driving Navigator system) รวมทั้งแผงหนาปดรถยนต ซึ่งบริษัทจะทําการผลิตตามคําสั่งซื้อของ
ลูกคาตามแบบที่ลูกคาเปนผูกําหนด การจําหนายของบริษัทเปนการจําหนายผลิตภัณฑโดยตรงใหกับ
ลูกคา โดยสามารถแบงการจําหนายเปน 2 ประเภทดังนี้

1. การจําหนายภายในประเทศ เปนการจําหนายในลักษณะ

คือ
ซึ่งสวนใหญจะเปนบริษัท
Indirect Export

บริษัทจะจําหนายแผนพิมพวงจรไฟฟาแกบริษัทผูผลิตสินคาสําเร็จรูป
ตางชาติที่เขามาขยายฐานธุรกิจในประเทศไทย เชน Minebea Thailand

Ltd., NEC, Sharp

Appliances (Thailand) Ltd., World, TCL Thomson Electric (Thailand) Co.,Ltd., JVC,

เปนตน ปจจุบันบริษัทจําหนายผลิตภัณฑในลักษณะนี้ ประมาณ 67% ของ
มูลคาการจําหนายทั้งหมด โดยมีกําหนด การชําระเงินประมาณ 30 - 60 วัน ขึ้นอยูกับลูกคาแตละราย
นอกจากนี้ ยังมีการจําหนายใหกับผูผลิตเครื่องใชไฟฟาที่จําหนายภายในประเทศซึ่งเปนผูผลิตรายยอยเปน
สวนใหญ

SAMSUNG, SONY

2. การจําหนายในตางประเทศ หรือการจําหนายในลักษณะ Direct Export * ปจจุบัน

บริษัท ฯ มี สงออกผลิตภัณฑ โดยจําหนายใหกับลูกคาในประเทศสหรัฐอเมริกา โปแลนด โปรตุเกส ญี่ปุน
มาเลเซีย สิงคโปร และประเทศจีน ซึ่งไดแก TCL Thomson Television – Poland, Bosch –
Portugal, Sony – Malaysia/Singapore, Brazil, Cirtech – South Africa, Scientific Atlanta –
USA, Arista - USA เปนตน สัดสวนการ จําหนายประเภท Direct export คิดเปนมูลคา ประมาณ

33% ของมูลคาการจําหนายทั้งหมด
*หมายเหตุ Direct Export ในที่นี้หมายถึงการขายแผนพิมพวงจรไฟฟาโดยการสงออกไปยังผูซื้อใน
ตางประเทศโดยตรง ซึ่งแตกตางจากความหมายในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่หมายถึงการขายแผน
พิมพวงจรไฟฟา Direct Export ใหกับบริษัทในตางประเทศและบริษัทขามชาติในประเทศไทยที่อยูใน
เขตการสงออก (Export Zone) เชน นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง หรือนิคม
อุตสาหกรรมไฮเทค อยุธยา
ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
อุตสาหกรรมแผนพิมพวงจรไฟฟาในประเทศไทย เปนอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อสงออก
ที่ทํารายไดเขาประเทศเปนจํานวนมาก และเปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่อง
อื่นๆ โดยเปน Supporting Industries ของอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใชไฟฟาในบาน เครื่องใชไฟฟา
อีเลคโทรนิคส และเครื่องมือสื่อสาร โทรคมนาคมประเภทตางๆ ที่ใชแผนพิมพวงจรไฟฟาเปนชิ้นสวน
ประกอบพื้นฐานสําคัญและจะเปนการเชื่อมโยงระหวางอุตสาหกรรมการผลิตสินคาสําเร็จรูปกับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนอีเลคโทรนิคสในประเทศเขาดวยกัน
กอใหเกิดการจางงานในประเทศเพิ่มขึ้น
เนื่องจากมีลักษณะการผลิตแบบ Labour Intensive
การที่แผนพิมพวงจรไฟฟาเปนสวนประกอบพื้นฐานที่สําคัญ ในการผลิตเครื่องใชไฟฟาและ
อีเลคโทรนิคส ผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาจึงควรมีสถานที่ตั้งโรงงานอยูในบริเวณใกลเคียงกับลูกคาผู
สั่งซื้อผลิตภัณฑ เพื่อความสะดวกในการขนสงและตอบสนองระบบการผลิตแบบ JIT (Just In Time)
ซึ่งจะชวยอํานวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขแบบแมพิมพตาง ๆของลูกคาไดอยางรวดเร็ว

ความตองการใชแผนพิมพวงจรไฟฟาภายในประเทศ มีอัตราการขยายตัวตามภาวะการเติบโต
ของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอีเลคโทรนิคสโดยเฉพาะตลาดภายในประเทศ ซึ่งสินคาสําเร็จรูป
เหลานี้จะใชแผนพิมพวงจรไฟฟาเปนสวนประกอบพื้นฐานที่สําคัญ
สินคาสําเร็จรูปเพื่อการบริโภค
(Consumer Products) เปนจํานวนมาก ใชแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภท Single-sided เปน
สวนประกอบ
ซึ่งปริมาณการผลิตสินคาสําเร็จรูปเพื่อการบริโภคมีการขยายตัวสูงขึ้นทุกป เนื่องจาก
สินคาเหลานี้มีราคาถูกลง การตัดสินใจซื้อสินคาเหลานี้จึงไมใชเวลาในการตัดสินใจมากนัก
การตลาด (Marketing)
การผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาในประเทศไทยสวนใหญ
เปนการผลิตเพื่อสงออกทั้ง
ทางตรงและทางออม (direct & indirect export) จากเดิมที่ลูกคาผูใชแผนพิมพวงจรไฟฟาสวนใหญ
จะไดแกลูกคาที่เปนผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเลคโทรนิคสที่ใชภายในบาน บริษัทฯ เห็นวาการมุงเนน
ไปยัง
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนอุปกรณรถยนตที่ยังคงมีการนําเขาแผนพิมพวงจรไฟฟาจาก
ตางประเทศ จะทําใหตลาดของแผนพิมพวงจรไฟฟาของบริษัทฯ กวางมากขึ้น การตลาดจึงเปนปจจัยที่
สําคัญของผูผลิต ซึ่งนอกจากการหาตลาดในการจําหนายผลิตภัณฑแลว ผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟายัง
ตองมีความรูใน
สินคาสําเร็จรูปประเภทตาง ๆ เพื่อที่จะสนองตอบความตองการของลูกคาไดอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความตองการของลูกคาในแตละอุตสาหกรรมมีความแตกตางกัน
อยางสิ้นเชิง
การเสาะหาตลาดใหมๆ ในตางประเทศ (ประเทศในแถบยุโรป และสหรัฐอเมริก) ก็เปน
สิ่งสําคัญ เนื่องจากราคาแผนพิมพวงจรไฟฟาของผูผลิตในแถบเอเชียมีราคาถูกกวามาก เพราะตนทุนการ
ผลิตที่ต่ํากวาผูผลิตในแถบยุโรปและอเมริกา
แตความตองการแผนพิมพวงจรไฟฟาของบริษัทใน
ตางประเทศนี้ เนนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง และมีขอกําหนดเงื่อนไขมากมาย ทําใหการเจาะตลาดลูกคา
ในประเทศเหลานี้ จําเปนตองมีตัวแทนจําหนาย เพื่อชวยเหลือในดานการสรางสัมพันธที่ดีกับลูกคา
ความรูความเขาใจลักษณะความตองการของตลาดตางประเทศที่ดีกวาบริษัทฯ ตลอดจนการชวยแกไข
ปญหาที่เรงดวนในกรณีที่มีแผนพิมพวงจรไฟฟาของบริษัทฯ ปญหาดานคุณภาพ บริษัทฯ จึงมีการจัดตั้ง
ตัวแทนจําหนายขึ้นทั้งในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร และสหรัฐอเมริกา เพื่อชวยมองหาตลาดที่มีความ
ตองการแผนพิมพวงจรไฟฟาใหกวางมากขึ้น
สภาพการแขงขัน
ปจจุบัน สภาพการแขงขันในตลาดแผนพิมพวงจรไฟฟายังคงมีความรุนแรงตลอดมา
ผูผลิตแผนพิมพตางๆ ทั้งในและตางประเทศ ใชกลยุทธการตัดราคาเพื่อใหไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคามาก
ขึ้น เนื่องจาก

ราคาของเครื่องใชไฟฟา, อุปกรณสํานักงาน, อุปกรณโทรคมนาคม และ
คอมพิวเตอร มีแนวโนมลดต่ําลงทุกป เชน เตาไมโครเวฟ เครื่องโทรสาร เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร
โทรทัศน เครื่องเลนดีวีดี โทรศัพทไรสาย เปนตน ซึ่งปจจุบันกลายเปนอุปกรณ เครื่องใชภายในบานที่
จําเปน ทําใหผูผลิตสินคาเหลานี้ จําเปนตองหาวิธีการเพื่อชวยลดตนทุนการผลิตของตนเองและแผนพิมพ
วงจรไฟฟาซึ่งเปนชิ้นสวนประกอบพื้นฐานก็จําเปนตองมีราคาลดลงดวยเชนกัน
โดยพยายามมองหา
ผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาที่เสนอขายที่ถูกที่สุด คุณภาพดี โดยกําหนดราคาที่ตองการซื้อ ขณะเดียวกันก็
จะเสนอเงื่อนไขกําหนดการสั่งซื้อในปริมาณที่สูงมากให เพื่อเปนสิ่งดึงดูดใจที่จะทําใหผูผลิตแผนพิมพ
วงจรไฟฟาลดราคา
1.

ดังที่ไดกลาวมาแลววา โรงงานผลิตเครื่องใชไฟฟาภายในบาน (Home Appliance)
รายใหญจากประเทศญี่ปุนและเกาหลี มีกําลังการผลิตในประเทศไทยมาก ปริมาณความตองการแผนพิมพ
วงจรไฟฟาก็มีมาก ดังนั้น เพื่อใหเขาถึงลูกคาเหลานี้ ผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาหลายๆ ราย จึงพยายาม
ตัดราคากันโดยมุงหวังที่จะไดคําสั่งซื้อในปริมาณมากๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงไตรมาสที่ 3-4 ของทุกป
บริษัทผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเลคโทรนิคสจะเปลี่ยนแปลงรุน หรือนําเสนอผลิตภัณฑใหมๆ ออกสู
ตลาดในไตรมาสที่ 1-2 ของปถัดไป ทําใหในชวงไตรมาสนี้ มีการแขงขันกันอยางรุนแรงเพื่อใหไดรับ
คําสั่งซื้อสําหรับผลิตภัณฑรุนใหมนั้นๆ และเปนการรับประกันวาภายในปนั้นๆ บริษัทผูผลิตแผนพิมพ
วงจรไฟฟาที่ไดรับ จะไดรับคําสั่งซื้อสําหรับการผลิตผลิตภัณฑรุนนั้นทั้งป
2.

ผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเปนผูผลิตแผน
พิมพวงจรไฟฟาจากประเทศญี่ปุนและไตหวัน ที่ยายฐานการผลิตไปยังประเทศจีน บริษัทเหลานี้มีกําลัง
การผลิตเปนจํานวนมาก และผูผลิตเครื่องใชไฟฟารายใหญของเอเชียซึ่งเปนลูกคาโดยสวนใหญมีฐานการ
ผลิตอยูในประเทศไทย ดังนั้น จึงพยายามเขามาหาตลาดในประเทศไทยโดยตั้งราคาขายต่ํา เพื่อหวังที่
จะไดรับคําสั่งซื้อกลับไปปอนใหกับโรงงานในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ สิทธิ
ประโยชนในดานการนําเขาโดยไมตองเสียภาษีอากรนําเขาจากตางประเทศ ก็เปนการเอื้อประโยชนใหกับ
ผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาในตางประเทศมากยิ่งขึ้น
3.

จะเห็นไดวาปจจัยดานราคา จะเปนปจจัยสําคัญหลักในการตัดสินใจสั่งซื้อแผนพิมพวงจรไฟฟา
ของบริษัทผูผลิตเครื่องใชไฟฟาภายในบาน ในขณะที่ปจจัยสําคัญของการแขงขันในตลาด Printed
Circuit Board สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนอุปกรณรถยนตที่สําคัญคือ คุณภาพของแผนพิมพ
วงจรไฟฟา ผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาจะไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคาก็ตอเมื่อลูกคามีความเชื่อถือในคุณภาพ
ของแผนพิมพวงจรไฟฟา เนื่องจากชิ้นสวนประกอบที่จะประกอบลงบนแผนพิมพวงจรไฟฟา เชน ชิ้น
สวนอิเลคโทรนิคสขนาดเล็ก IC. มีราคาสูง และถาเกิดความผิดพลาดในการผลิตชิ้นสวนอุปกรณใดๆ ก็
ตาม นั่นหมายถึงการสูญเสียทั้งในดานทรัพยสิน หรือชีวิตของผูใชอุปกรณนั้นๆ ดังนั้น คุณภาพจึงเปน

ปจจัยสําคัญ
อุปกรณรถยนต

ในขณะที่ราคาจะเปนปจจัยรองในการตัดสินใจสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวน

สําหรับสภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมแผนพิมพวงจรไฟฟาในตลาดตางประเทศ จะ
ยังคงมีการแขงขันสูง แตก็มีความรุนแรงนอยกวาในประเทศไทย
ราคาและคุณภาพของแผนพิมพ
วงจรไฟฟา ยังคงเปนปจจัยหลักในการแขงขัน ผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาของไทยจะตองพยายามพัฒนา
คุณภาพของผลิตภัณฑของตนเอง ในขณะเดียวกันก็จําเปนจะตองควบคุมตนทุนคาใชจายการผลิต เพื่อทํา
ใหเกิด Competitive advantage ซึ่งผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาในประเทศไทยอาจจะเสียเปรียบในดาน
Production Technology ในขณะเดียวกัน ผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาในประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน เขามาขยายตลาดในประเทศไทยมากขึ้น โดยอาศัยนโยบายราคาที่ต่ําเปนการทําตลาด ถาผูผลิตแผน
พิมพวงจรไฟฟาในประเทศจีนมีการพัฒนาเทคโนโลยี่ในการผลิตสูงขึ้น ตลอดจนมีทักษะในการผลิตมาก
ขึ้น
ในที่สุดผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาในประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแขงขันใน
ตลาดโลกได
ความยาก/งายของผูที่จะเขามาเปนคูแขงขันรายใหม
เนื่องจากการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟา
ใชเงินลงทุนไมมากนัก
(ประมาณ 200-300 ลานบาท) ดังนั้น การเขามาเปนผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟารายใหม จึงเปนเรื่องที่ทํา
ไดงาย แตการเขามาเปนผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟารายใหม ก็มีอุปสรรคที่สําคัญคือ
1. จะตองผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาที่มีคุณภาพดีที่สม่ําเสมอตลอดเวลา ซึ่งยอมหมายถึงการมี
เทคโนโลยีการผลิตที่ดีและเครื่องจักรที่ใช เนื่องจากปญหาดานคุณภาพในระหวางการผลิตแผนพิมพ
วงจรไฟฟาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดตลอดเวลา จําเปนตองอาศัยประสบการณเพื่อแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
เพราะถาไมมีประสบการณ ปญหาตางๆ มิไดรับการแกไข ผลที่ตามคือของเสียจากสายการผลิต และนั่น
ก็นําไปสูตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น
2. ในปจจุบัน รูปแบบของลายวงจรไฟฟามีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปมาก เสนลายวงจรที่
ขนาดเล็กลงมาก (ประมาณ 0.15-0.125 มิลลิเมตร) นอกจากนี้ ในเครื่องใชไฟฟาบางชนิด ยังมีการ
พัฒนาการโดยแตเดิมจะใชวัตถุดิบที่เปนแผนพิมพวงจรไฟฟาแบบสองดาน (Double Sided PCB) มา
ออกแบบใหใชเปนแผนพิมพวงจรไฟฟาแบบดานเดียว (Single Sided PCB) เพื่อเปนการลดตนทุนของ
วัตถุดิบ หรือการใชแผนพิมพวงจรไฟฟา 4 ชั้น ( 4 layers) มาเปนแผนพิมพวงจรไฟฟาแบบสองดาน
เปนตน ถาผูผลิตไมมีเทคโนโลยีการผลิตที่ดี เครื่องจักรที่ใชไมมีความเที่ยงตรง นั่นก็ยอมนํามาซึ่งของ
เสียไดดวยเชนกัน

3. นอกจากนี้
แผนพิมพวงจรไฟฟาที่เปนวัตถุดิบสําหรับผูผลิตเครื่องใชไฟฟาในบานได
เปลี่ยนแปลงปจจัยในการพิจารณาสั่งซื้อไป จากเดิมที่จะมุงเนนในดานคุณภาพของแผนพิมพวงจรไฟฟา
เปนปจจัยหลักในการเลือกใชและซื้อแผนพิมพวงจรไฟฟา
มาเปนการใชราคาเปนปจจัยหลักในการ
พิจารณาเลือกผูผลิต ทําใหผูผลิตรายใหมอาจจะผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาในราคาต่ําไมได เนื่องจากมี
คาใชจายคงที่ (Fixed Cost) และคาใชจายดําเนินงาน (Operating Cost) ที่ยังสูงอยู ขณะเดียวกัน
ปริมาณการผลิตในระยะแรกยังคงมีไมมาก เนื่องจากผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาในระยะแรกยังไดรับ
คําสั่งซื้อไมมากนัก การผลิตใหถึงจุดคุมทุน (Break-even volume) เปนไปไดยาก ดังนั้น จึงอาจจะ
เปนอุปสรรคสําหรับผูผลิตแผนพิมพฯ รายใหม
โครงสรางของอุตสาหกรรมแผนพิมพวงจรไฟฟา
ลักษณะโครงสรางของอุตสาหกรรมผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟา เปนอุตสาหกรรมที่อาศัยเทค
โนโลยี่ไมสูงมากนัก ปจจุบัน การผลิตสวนใหญจะใชเครื่องจักรระบบอัตโนมัติในการผลิต ซึ่งผูผลิตแต
ละรายในอุตสาหกรรมนี้สามารถลงทุนซื้อเครื่องจักรระบบอัตโนมัตินี้ได
สิ่งสําคัญคือการควบคุม
คุณภาพในการผลิต
เนื่องจากในแตละแผนพิมพวงจรไฟฟาจะมีเสนลายวงจรที่มีขนาดเล็กหรือใหญ
แตกตางกันไปตามการออกแบบลายวงจรของแตละลูกคา
การควบคุมคุณภาพในการผลิตจําเปนตอง
อาศัยประสบการณ เพื่อแกไขปญหาในการผลิต โดยเฉพาะแผนพิมพวงจรไฟฟาที่มีเสนลายวงจรขนาด
เล็กมาก ซึ่งจะนําไปสูอัตราการสูญเสียในกระบวนการผลิตใหนอยที่สุด
การเขามาเปนผูผลิตในอุตสาหกรรมแผนพิมพวงจรไฟฟามิใชเปนสิ่งที่ยากมากนัก แตดังที่ได
กลาวมาแลววาสภาวะการแขงขันดานราคา ทําใหผูผลิตใหมที่จะเขามาในอุตสาหกรรมนี้ จําเปนตอง
พิจารณาอยางมาก เนื่องจากผูผลิตสวนใหญในอุตสาหกรรมนี้สวนใหญจะอาศัยปริมาณการผลิตและขาย
ที่สูงมาก เพื่อสามารถผลิตใหเกินจุดคุมทุน (Break-even point) ทําใหมีกําไรอยูบางซึ่งก็เปนอัตราที่ไม
สูงมากนัก
ปจจุบัน อุตสาหกรรมแผนพิมพวงจรไฟฟามีการแขงขันกันอยางรุนแรงมาก ทั้งจากผูผลิตใน
ประเทศและผูผลิตจากตางประเทศ กลยุทธที่ใชในการแขงขันโดยสวนใหญไดแกการตัดราคาขายกัน
เนื่องจากในภาวะเศรษฐกิจปจจุบันที่ผูบริโภคมีกําลังซื้อนอยลง ทําใหผูบริโภคตองการสินคาอุปโภคที่มี
ราคาถูก คุณภาพปานกลาง และแผนพิมพวงจรไฟฟาก็เปนสวนประกอบขั้นพื้นฐานของสินคาประเภท
เครื่องใชไฟฟาที่สําคัญในชีวิตประจําวันของมนุษย
จากการประเมินของบริษัทฯ คาดวาความตองการ (Demand) ของแผนพิมพวงจรไฟฟาใน
ประเทศไทย มีประมาณ 550,000-600,000 ตารางเมตรตอเดือน ซึ่งในปริมาณความตองการจํานวนนี้
สามารถแบงผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาที่ผลิตปอนตลาดในประเทศไดเปน 2 กลุม คือ

• ผูผลิตภายในประเทศ (Local Suppliers) ซึ่งมีผูผลิตรายใหญๆ ที่สําคัญอยู 4 บริษัท ความสามารถ
ในการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาปอนตลาดประมาณ 480,000-500,000 ตารางเมตรตอเดือน หรือ

ประมาณ 85% ของความตองการทั้งหมดในตลาดภายในประเทศ สําหรับบริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด
(มหาชน) ปจจุบันมีสวนแบงตลาดประมาณ 30 %
• ผูผลิตจากตางประเทศ (Oversea Suppliers) เปนผูผลิตในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซียและ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เปนสวนใหญ ซึ่งเปนบริษัทลูก (Subsidiary company) ของบริษัทแม
(Parent company) สัญชาติญี่ปุนที่ขยายการลงทุนไปยังประเทศเหลานี้ ความสามารถในการผลิต
เพื่อปอนตลาดในประเทศไทยประมาณ 300,000-350,000 ตารางเมตรตอเดือน หรือประมาณ 55%
ขอไดเปรียบของผูผลิตในตางประเทศ คือ
การใชเครื่องจักรแบบอัตโนมัติเปนสวนใหญและมีกําลังการผลิตสูง ทําใหบริษัท
เครื่องใชไฟฟาที่จําเปนตองใชแผนพิมพวงจรไฟฟาเปนวัตถุดิบในการผลิตจํานวนมากๆ มี
ความมั่นใจวาบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาในตางประเทศนั้น สามารถสงแผนพิมพฯ
ใหไดตลอดเวลาเนื่องจากมีกําลังการผลิตที่มากเพียงพอ
- ในตางประเทศ อาทิเชน อินโดนีเซีย มาเลเซียหรือสาธารณรัฐประชาชนจีน มีผูผลิตแผน
เคลือบทองแดงที่มีคุณภาพตั้งอยูในประเทศนั้นๆ
ทําใหมีวัตถุดิบเพียงพอในการผลิต
ตลอดเวลา จึงไมจําเปนตองมีการสตอควัตถุดิบเพื่อใชในการผลิต นอกจากนี้ การเปด
ตลาดการคาเสรี ทําใหตนทุนในการนําเขาแผนพิมพวงจรไฟฟาของผูผลิตฯ เหลานี้ถูกลง
เนื่องจากไมมีกําแพงภาษีการนําเขาของแผนพิมพฯ
ผลของฤดูกาลที่กระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท
แผนพิมพวงจรไฟฟา เปนชิ้นสวนประกอบที่สําคัญในอุปกรณเครื่องใชไฟฟาและอีเลคโทรนิคสตางๆ
ซึ่งโดยปกติเครื่องใชไฟฟา และเครื่องมืออีเลคโทรนิคสตาง ๆ จะมีการจําหนายมากที่สุดในชวงเทศกาล
คริสมาสต ปใหมและตรุษจีน ดังนั้น ผลิตภัณฑของบริษัทจึงมีปริมาณการจําหนายมากที่สุดในชวงกอน
เทศกาลนั้น ๆ คือ ประมาณเดือนกันยายน ถึง มกราคมของแตละป ซึ่งในชวงเวลานี้ปริมาณการ
จําหนายจะสูงกวาชวงเวลาอื่นประมาณ 30 - 3 5% สวนชวงที่มีการจําหนายนอยจะอยูในชวงเดือนมีนาคม
ถึงเดือนพฤษภาคมของปถัดไป
ทั้งนี้เพราะบริษัทผูผลิตสินคาสําเร็จรูปจะทําการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงสินคาใหม โดยการเปลี่ยน Model สินคา ตลอดจนเปนชวงแนะนําสินคาใหมที่ออกวาง
ตลาด
ขอมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบ
วัตถุดิบของบริษัท ประกอบดวย Copper Clad Laminates, น้ําหมึก และสารเคมีอื่น ๆ โดยมี
สัดสวนการซื้อจากตางประเทศ : ในประเทศ เทากับ 90 : 10 โดยเฉพาะแผนฉนวนเคลือบทองแดง
(Copper Clad Laminate) ซึ่งเปนวัตถุดิบหลัก มีมูลคากวารอยละ 60 ของตนทุนการผลิตทั้งหมด

ปจจุบันมีบริษัทผลิตแผนฉนวนเคลือบทองแดงในประเทศไทยเพียงรายเดียวที่บริษัทฯ สามารถใชเปน
วัตถุดิบในการผลิตได
ราคาของแผนเคลือบทองแดงในป 2549 นี้มีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นถึง 2 ครั้ง (หลังจากที่ป 2548
มีการปรับเพิ่มราคาขึ้นแลว 2 ครั้ง) เนื่องจากราคาของน้ํามัน, ฟนัล, เรซิน และกระดาษ ซึ่งเปนวัตถุดิบ
หลักในการผลิตแผนเคลือบทองแดงมีราคาสูงทุกๆป ทําใหผูผลิตแผนเคลือบทองแดงในตางประเทศไม
สามารถแบกรับภาระตนทุนวัตถุดิบที่สูงนี้ได จึงมีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ไมสามารถผลัก
ภาระตนทุนที่สูงขึ้นใหกับลูกคาของบริษัทฯ ไดทั้งหมด เนื่องจากการตกลงราคากับลูกคาจะตั้งราคาขาย
เปนรุนๆ ถาแผนเคลือบทองแดงมีการขึ้นราคาและบริษัทฯ ยังคงผลิตรุนเกาอยู บริษัทฯ จะไมสามารถขอ
ขึ้นราคาได จะตองรอจนกวาจะเปลี่ยนแปลงเปนรุนใหม ซึ่งราคาใหมจะมีผลใชไดเฉพาะ model ใหม
เทานั้น
ในปจจุบัน สํานึกในดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมก็เปนตัวผลักดันใหบริษัทตางๆ ทั่วโลกคํานึงถึง
การผลิตที่ปลอดสารเคมีที่จะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาก็เชนเดียวกัน
บริษัทผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเลคโทรนิคสเริ่มหันมาใหความสําคัญตอสวนผสม และสวนประกอบ
ของผลิตภัณฑเหลานี้มากขึ้น ดังจะเห็นไดจากการมุงพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเลค
โทรนิคสที่ไมใชตะกั่ว (Lead free process) มากขึ้น นอกจากนี้ ความตองการแผนพิมพวงจรไฟฟาที่
ปลอดสารพิษก็มีแนวโนมสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง บริษัทคูคาที่เปนบริษัทผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและ
อิเลคโทรนิคสตางๆที่อยูในแถบประชาคมรวมยุโรป สหรัฐอเมริกา เปนตน และคาดการณวาใน
ระยะเวลาไมชานี้
ผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเลคโทรนิคสในประเทศไทยก็จําเปนจะตองปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิต เพื่อใหสอดคลองกับความตองการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่มีแนวโนมจะเพิ่มสูงขึ้นใน
อนาคตอันใกลนี้
ในตลาดโลกมีผูผลิตแผนเคลือบทองแดงอยูเปนจํานวนมาก (ในที่นี้จะขอกลาวถึงเฉพาะจาก
ประเทศในแถบ เอเชียเทานั้น) ทั้งจากประเทศญี่ปุน เกาหลี ไตหวัน มาเลเซีย รวมทั้งไทย (ซึ่งเปนบริษัท
ขามชาติจากประเทศญี่ปุนที่มาขยายฐานการผลิตในประเทศไทย) ซึ่งผูผลิตแผนเคลือบทองแดงของแต
ละประเทศ แตละบริษัท ผูผลิตจะมีคุณภาพ คุณสมบัติ รวมทั้งราคาจําหนายที่แตกตางกัน เชน
- แผนเคลือบทองแดงของญี่ปุนมีคุณภาพดี คุณสมบัติสามารถทนทานตอกระแสไฟไดดี แตมี
ราคาแพง นอกจากนี้ผูผลิตแผนเคลือบทองแดงเหลานี้ยังเปนผูบุกเบิกการผลิตแผนเคลือบ
ทองแดงที่ปลอดสารเคมีที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ซึ่งในปจจุบันบริษัทฯ มีคําสั่งซื้อและ
มีแนวโนมการใชแผนเคลือบทองแดงที่ปลอดสารพิษเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แตดังที่ไดกลาว
มาแลววาผูผลิตของญี่ปุนนี้ จะกําหนดราคาขายที่สูง ทําใหลูกคาของบริษัทฯ พยายาม
เรียกรองใหผูผลิตแผนเคลือบทองแดงรายอื่น พยายามพัฒนากระบวนการผลิตใหมุงเนนการ
ผลิตแผนเคลือบทองแดงที่ปลอดสารพิษ โดยคาดวาราคาจะถูกกวาผูผลิตของญี่ปุน ใน
ปจจุบัน
ผูผลิตแผนเคลือบทองแดงของญี่ปุนเพียงรายเดียวที่สามารถผลิตแผนเคลือบ

- แผนเคลือบทองแดงจากประเทศเกาหลี มีคุณภาพปานกลาง คุณสมบัติ- พอใช มีราคาถูกกวา

ผูผลิตจากประเทศไตหวันเล็กนอย ปจจุบัน บริษัทฯ มีคําสั่งซื้อจากผูผลิตรายนี้ตามความ
ตองการของลูกคาของบริษัทฯ
- แผนเคลือบทองแดงจากประเทศไตหวัน ซึ่งแผนเคลือบทองแดงจากประเทศไตหวันก็มี
ผูผลิตเปนจํานวนมาก มีทั้งคุณภาพปานกลาง , คุณสมบัติ – ดี, มีราคาปานกลาง เปนตน
ปจจุบัน ยังคงเปนวัตถุดิบที่บริษัทฯ สั่งซื้อมากที่สุด ปจจุบัน ผูผลิตแผนเคลือบทองแดงของ
ไตหวันก็พยายามพัฒนากระบวนการผลิตแผนเคลือบทองแดงแบบปลอดสารพิษ
ที่เปน
อันตรายตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น เนื่องจากคาดการณไดวาจะเปนแนวโนมในการผลิตสินคา
ประเภทอิเลคโทรนิคสตอไปในอนาคต ซึ่งคุณภาพของแผนเคลือบทองแดงประเภทปลอด
สารพิษที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมนั้นยังอยูในระดับ B คืออยูในระดับพอใชแตคุณภาพ
อยางไมทัดเทียมกับผูผลิตจากประเทศญี่ปุน แตมีขอไดเปรียบคือราคาจะถูกกวาแผนเคลือบ
ทองแดงของผูผลิตญี่ปุนมาก
การเลือกใชแผนเคลือบทองแดงจากประเทศใด ผูผลิตรายใด โดยสวนใหญจะเปนการระบุมา
จากลูกคาของบริษัทฯ วามีความตองการแผนพิมพวงจรไฟฟาที่ใชแผนเคลือบทองแดงจากผูผลิตรายใด
ซึ่งในวงการการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟานี้ จะมีผูผลิตแผนเคลือบทองแดงที่ลูกคายอมรับในคุณภาพอยู
จํานวนไมมากรายนัก เนื่องจากลูกคาของบริษัทฯ สวนใหญจะใหความสําคัญกับคุณสมบัติของแผน
เคลือบทองแดงวาจะตรงกับความตองการในการผลิตสินคาของตนเองหรือไม
โดยปกติ เมื่อบริษัทฯ เขาไปติดตอธุรกิจกับลูกคารายใหม สิ่งที่จําเปนตองทราบจากลูกคา คือ สินคา
สําเร็จรูปที่ลูกคาผลิตและจะตองใชแผนพิมพวงจรไฟฟานั้นเปนสินคาประเภทใด ลูกคามีการระบุผูผลิต
แผนเคลือบทองแดงหรือไม ถาไมระบุ บริษัทฯ ก็จะใหคําแนะนํา รวมทั้งการเสนอราคาแผนพิมพ
วงจรไฟฟาใหเปนทางเลือกแกบริษัทลูกคา โดยระบุผูผลิตแผนเคลือบทองแดง ที่จะเปนตัวแปรสําคัญที่
จะทําใหราคาขายของบริษัทฯ แตกตางกันออกไป
การซื้อแผนเคลือบทองแดงของบริษัทฯ จะเปนการสั่งซื้อเปนจํานวนมากในแตละครั้ง ซึ่งสามารถทําให
บริษัทฯ ตอรองขอซื้อในราคาพิเศษได โดยปกติ การซื้อแผนเคลือบทองแดงกับผูผลิตแตละราย จะเปน
การออกใบสั่งซื้อเปนครั้งๆ ไป ไมมีสัญญาการซื้อวัตถุดิบ หลังจากออกใบสั่งซื้อแลว ก็จะมีการเปด L/C
ใหกับผูผลิตรายนั้น เมื่อใกลจะถึงเวลาสงแผนเคลือบทองแดงมาให
เนื่องจากแผนเคลือบทองแดงเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟา ดังนั้น ราคาแผนเคลือบ
ทองแดงที่เปลี่ยนแปลงไปจะมีผลกระทบโดยตรงกับตนทุนของบริษัทฯ
และตอเนื่องไปยังราคาขาย

1.ขอปรับขึ้นราคา เนื่องจากราคาวัตถุดิบสูงขึ้น
2.ขอใหลูกคาอนุมัติการใชแผนเคลือบทองแดงจากผูผลิตรายอื่นที่ขอปรับขึ้นราคาไมมากนัก ซึ่งโดย
สวนใหญ ลูกคาของบริษัทฯ มักจะคํานึงถึงราคาและคุณภาพของผูผลิตแผนเคลือบทองแดงเปนหลัก
ในการตัดสินใจ
ปจจุบัน บริษัทฯ ยังคงพยายามแนะนําใหบริษัทลูกคาใชแผนเคลือบทองแดงของผูผลิตใน
ประเทศ เพื่อลดปญหาการมีสินคาคงคลัง(สตอค) มากเกินไป นอกจากนี้ในการเสนอราคาใหกับลูกคา
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะกําหนดวัตถุดิบที่ใชในการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาเปนจํานวนตั้งแต 2
ชนิด (ผูผลิตแผนเคลือบทองแดงตั้งแต 2 ราย) ขึ้นไป เพื่อปองกันปญหาในกรณีที่ผูผลิตแผนเคลือบ
ทองแดงรายใดรายหนึ่งมีปญหาในการสงวัตถุดิบใหกับบริษัทฯ หรือการขึ้นราคา นอกจากนี้ ถาลูกคา
ระบุเฉพาะเจาะจงวาจะใชแผนเคลือบทองแดงจากบริษัทนี้ และถาเกิดปญหาในการสงวัตถุดิบมา บริษัทฯ
ก็จะตองแจงใหบริษัทลูกคาทราบกอน
เพื่อใหลูกคาเลือกผูผลิตแผนเคลือบทองแดงจากผูผลิตรายอื่น
ดังนั้น บริษัทฯ จึงคาดวาจะไมมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ แตอยางใด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ในกระบวนการผลิตที่จําเปนตองมีการใชสารเคมีและน้ํา สารเคมีและน้ําที่เปนของเสียผาน
จากกระบวนการผลิต จะตองไดรับการบําบัดกอนที่จะมีการปลอยน้ําออกจากโรงงาน โดยภายในสวน
อุตสาหกรรมบางกะดีไดกําหนดใหบริษัทที่ตั้งอยูภายในสวนอุตสาหกรรม
จะตองมีระบบบําบัดน้ํา
ภายในบริษัทเองเสียกอน แลวจึงปลอยน้ําผานเขาไปยังระบบบําบัดน้ํารวมของสวนอุตสาหกรรมเพื่อทํา
การบําบัดอีก เปนครั้งที่สอง กอนที่จะปลอยน้ํานั้นไปสูสาธารณะ
คาของน้ําเสียตามที่กฎหมายกําหนด คือ คา PH สูงสุดไมเกิน 9 และต่ําสุดไมเกิน 5 ซึ่งคาน้ํา
เสียของบริษัทฯ ในระหวางปที่ผานมาจะอยูที่ระดับคา PH = 7 ซึ่งเปนระดับคาของน้ําที่มีความสมดุลไม
เปนกรดหรือดาง และบริษัทฯ ไมเคยมีประวัติการกระทําผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เนื่องจาก
- ขอกําหนดภายในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ที่กําหนดใหทุกบริษัทที่ตั้งโรงงานอยูในสวน
อุตสาหกรรมนี้จําเปนตองรักษาระดับคา PH ของน้ํามิใหเกิน 8 กอนที่จะปลอยลงสูระบบ
บําบัดน้ําสวนกลาง
- บริษัทฯ ไดรับใบรับรองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งมีขอกําหนดเรื่อง
การควบคุมและรักษาสภาพแวดลอม โดยกําหนดใหมีการตรวจวัดคุณภาพของน้ําทิ้ง น้ําใน
ทอระบายน้ํา คุณภาพอากาศที่ปลอยออกจากโรงงาน อยางนอยปละ 2 ครั้ง และบริษัทฯ ก็ได
ดําเนินการตามมาตรฐานที่กําหนดไวอยางเครงครัด

- บริษัทฯ มีการลงทุนในระบบบําบัดน้ําเสียที่มีคุณภาพ มีขนาดการลงทุนที่สูง ซึ่งสารเคมีที่ใช

ในการบําบัดน้ําเสียจากการผลิต ไดแก
1.เฟอริคคลอไรด จะเปนตัวแยกตะกอนในขั้นตน
2.โซเดียมเปอรซัลเฟต เปนตัว Control คา PH
3. สารโพลิเมอร จะเปนตัวแยกสารหนักใหตกตะกอน
น้ําที่มีสารเคมีบางชนิดเจือปนนั้น วิธีการบําบัดจะทําใหเกิดตะกอนตกคางในระบบบําบัดน้ํา
เสียของบริษัทฯ ซึ่งในปจจุบัน จะมีบริษัทจากประเทศจีนเขามารับตะกอนที่ตกคางนั้นสงไปประเทศจีน
เพื่อในไปแยกสารตางๆ ที่อยูในกากตะกอนนั้น เพื่อในไปใชประโยชนอื่นๆ ตอไป ซึ่ง ทําใหบริษัทฯ
ประหยัดคาใชจายในการบําบัดกากตะกอนนี้ได
ในแตละป บริษัทฯ มีคาใชจายเพื่อการบําบัดน้ําเสียในแตละป ตั้งแตป 2547-2549 เปนดังนี้
ป 2547 คาใชจายทั้งสิ้นเปนจํานวน 5.242 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.6 ของยอดขาย
ป 2548 คาใชจายทั้งสิ้นเปนจํานวน 5.450 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.6 ของยอดขาย
ป 2549 คาใชจายทั้งสิ้นเปนจํานวน 5.132 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.5 ของยอดขาย
ในสวนของกระปองหมึกหรือเศษผาปนเปอนสารเคมี บริษัทฯ จะนําสงใหบริษัท เบตเตอร
เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) เปนผูรับไปบําบัดโดยการฝงกลบ
4. การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
อุตสาหกรรมแผนพิมพวงจรไฟฟา
เปนอุตสาหกรรมเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
เครื่องใชไฟฟาอีเลคโทรนิคส
และเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมตางๆ
ซึ่งผลิตภัณฑเหลานี้มีการ
เปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีอยูเสมอ
ดังนั้นผูผลิตจึงตองคาดการณและเตรียมพรอมเพื่อรับการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ดังนี้
1.1
การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Technology) เนื่องจากเทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ดังนั้น จึงตองพัฒนาการผลิตภัณฑแผนพิมพวงจรไฟฟาใหสอดคลองและเหมาะสม
กับเทคโนโลยีที่ใชในขณะใดขณะหนึ่ง เชนในปจจุบัน เครื่องใชไฟฟาหลายๆ ชนิด ตางมีขนาดเล็กลงๆ
เพื่อใหมีขนาดกระทัดรัดและชวยประหยัดตนทุนการผลิต แผนพิมพวงจรไฟฟาที่ใชเปนสวนประกอบ
พื้นฐานของเครื่องใชไฟฟานั้นก็ยอมตองมีขนาดเล็กลงตามไปดวย โดยการกําหนดลายวงจรใหมีเสนลาย
วงจร (Circuit) ที่เล็กลง ขณะนี้เสนลายวงจรขนาดเล็กที่สุดสําหรับแผนพิมวงจรไฟฟาแบบ SingleSided PCB มีขนาด 0.15-0.20 มม. นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดพัฒนาผลิตภัณฑที่ใชหมึกทองแดง (Copper
paste) เปนโลหะเพื่อเคลือบรูสําหรับแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภท 2 ดาน ซึ่งขณะนี้การทดลองและพัฒนา
ไดสําเร็จเรียบรอย
และอยูในขั้นตอนการนําเสนอตอบริษัทลูกคาและเตรียมการผลิตเปนแผนพิมพ
วงจรไฟฟา

การพัฒนากระบวนการผลิต (Production Technology)
เพื่อใหมีความ
เหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งตองปรับปรุงใหกระบวนการผลิตทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพดวยตนทุนที่ต่ํา
รวมทั้งการพัฒนาบุคคลากรซึ่งเปนสวนที่สําคัญที่สุดใน
กระบวนการผลิต เนื่องจากความชํานาญของบุคคลากร จะชวยลดอัตราการสูญเสียของผลิตภัณฑใน
กระบวนการผลิตได นั่นหมายถึง การชวยลดตนทุนการผลิตลงดวย ปจจุบัน กระบวนการผลิตไดมีการ
พัฒนาไปสูสายการผลิตแบบอัตโนมัติ ซึ่งมีประสิทธิภาพดีเยี่ยมทั้งในดานปริมาณการผลิตและคุณภาพ
ของแผนพิมพวงจรไฟฟา นอกจากนี้ยังไมจําเปนตองอาศัยแรงงานคนมากนัก แตจะเนนในการพัฒนา
บุคคลากรใหมีความรูความสามารถ ในการควบคุมการทํางานของเครื่องจักรเปนสวนใหญ รวมไปถึงการ
ปรับปรุงสายการผลิตใหมีความสามารถเพื่อรองรับการเพิ่มปริมาณแผนพิมพวงจรไฟฟาแบบ Doublesided Silver Through Hole PCB ในอนาคต
1.2

5.ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ที่ดิน อาคารสํานักงาน และโรงงาน
บริษัทเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารสํานักงานและโรงงานตั้งอยูเลขที่ 152 หมู 5
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท ตําบลบางกะดี อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี บนเนื้อที่ 17
ไร พื้นที่ใชสอยทั้งสิ้น 33,100 ตารางเมตร โดยแบงเปน พื้นที่ ของอาคารโรงงาน 8,000 ตารางเมตร
และอาคารสํานักงาน 1,200 ตารางเมตร โดยที่ตั้งสํานักงานและโรงงานอยูในบริเวณเดียวกัน สวน
เครื่องจักรที่ใชในการผลิตแบงออกเปน 2 ประเภท คือ เครื่องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติ มีจํานวน 1
สายการผลิต และเครื่องจักรแบบอัตโนมัติ มีจํานวน 3 สายการผลิต
มูลคาของทรัพยสินแตละประเภท สามารถแบงออกไดเปนรายละเอียด ดังนี้
มูลคา
(ลานบาท)
37.77

ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

1. ทิ่ดิน 2 แปลง รวมเนื้อที่
17 ไร

เปนเจาของ

2. อาคารสํานักงาน 3 ชั้น
3. อาคารโรงงาน
4. เครื่องจักรในการผลิต
แผนพิมพวงจรไฟฟา
5. อื่น ๆ

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

227.53

เปนเจาของ

16.60

ภาระผูกพัน
7ที่ดินแปลงที่ 1 ขนาด
13 ไร 3 งาน มีภาระติด
จํานองอยูสถาบัน
การเงิน

65.09
เปนหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน

6. โครงการดําเนินงานในอนาคต
บริษัท ไดวางแผนการลงทุนในอนาคต ดังนี้
• โครงการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟา ประเภท Double-Sided PCB (Copper-paste
Through Hole)

โครงการในอนาคตของบริษัทฯ

คือการมุงเนนไปยังการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภท
Double-Sided PCB Copper-paste Through Hole ซึ่งเปนเทคโนโลยี่ใหมในการผลิตแผนพิมพ
วงจรไฟฟาเพื่อทดแทนการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภท Plate Through Hole (แผนพิมพ
วงจรไฟฟาประเภท Plate Through Hole ซึ่งเปนการผลิตแผนพิมพฯ ที่มีตนทุนสูง เทคโนโลยี่ในการ
เคลือบรูเพื่อใหเปนตัวนําไฟฟาตองใชวิธี
electo-plate
ซึ่งการลงทุนในเครื่องจักรสูงมากและ
กระบวนการผลิตที่สลับซับซอนกวา Double-Sided PCB Copper-paste Through Hole ดังนั้น
ราคาแผนพิมพฯ ประเภท Plate Through Hole จึงสูงกวามาก)
โครงการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภท Double-Sided PCB Copper-paste Through
Hole นี้ เปนการใชกําลังการผลิตสําหรับผลิต แผนพิมพวงจรไฟฟาประเภท Double-Sided PCB
Silver Through Hole โดยอาศัยเครื่องพิมพเดียวกัน แตชนิดของหมึกพิมพ ตลอดจนอุณหภูมิและระยะ
ใน การอบแหงแตกตางกัน ในปจจุบันมีลูกคาของบริษัทฯ หลายรายใหความสนใจในผลิตภัณฑใหมนี้
เนื่องจากเปนการลดตนทุนของลูกคาจากการเปลี่ยนการใชแผนพิมพวงจรไฟฟาแบบ Double-Sided
PCB Plate Through Hole ที่มีราคาสูงกวามากมาเปน Double-Sided PCB Copper-paste
Through Hole

ลูกคากลุมเปาหมายของโครงการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภท Double-Sided PCB
Copper-paste Through Hole จะเปนลูกคาตางประเทศ (Direct Export) และในประเทศ เพื่อ
ทดแทนการใชแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภท Plate Through Hole เนื่องจากสินคาสําเร็จรูปที่
จําเปนตองใชแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภทนี้ เปนอุปกรณอิเลคโทรนิคสที่ใชเทคโนโลยี่ในการผลิตสูง
ซึ่งในปจจุบัน ผูผลิตอุปกรณ หรือสินคาสําเร็จรูปเหลานี้ในประเทศเริ่มมีจํานวนมากขึ้น เนื่องจากมีการ
ขยายฐานการผลิตที่มีเทคโนโลยี่ชั้นสูงเขามาในประเทศไทยสูงขึ้น กลุมลูกคาเปาหมายที่ใชแผนพิมพ
วงจรไฟฟาประเภท Double-Sided PCB Copper-paste Through Hole เปน วัตถุดิบ ไดแก
- ผูผลิตเครื่องใชไฟฟาภายในบานชนิดที่มีอุปกรณอิเลคโทรนิคสเปนจํานวนมาก เชนโทรทัศน

ประเภท LCD เครื่องเสียงประเภทตางๆ เปนตน
- ผูผลิตชิ้นสวนอุปกรณติดรถยนต เชน แผงควบคุมการทํางานของรถยนต (ระบบอิเลคโทร
นิคส), วิทยุ/เครื่องเสียงติดรถยนต เปนตน

7. ขอพิพาททางกฎหมาย
(ไมมี)

8. โครงสรางเงินทุน
(1) หลักทรัพยของบริษัทฯ
ก. ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 254 2 จํานวน 300 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ
จํานวน 30,000,000 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
ทุนที่เรียกชําระแลว จํานวน 160 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 16,000,000
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
ข. การเพิ่มทุนในระยะ 5 ปที่ผานมา
- ไมมี –
- ประวัติความเปนมาของการเปลี่ยนแปลงในสวนของการเพิ่มทุน มี ดังนี้
วัน/เดือน/ป
จํานวนทุนที่เปลี่ยนแปลง เหตุผลในการเพิ่มทุน
ที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ทุนที่เพิ่ม ทุนหลังเพิ่ม
ทุนในหนังสือบริคณหสนธิ (ลานบาท) (ลานบาท)

สัดสวนและราคา
ในการเพิ่มทุน

25 มกราคม 2532
5 มกราคม 2533

25
10

25
35

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ลงทุนทางดานเครื่องจักร

5 พฤศจิกายน 2534

15

50

29 เมษายน 2535

10

60

ลงทุนทางดานเครื่องจักร
เพิ่มเติมและเปนเงินทุน
หมุนเวียนในการดําเนิน
กิจการ
ลงทุนทางดานเครื่องจักร
สําหรับสายการผลิตที่ 2

จัดสรรใหผูถือหุนเดิม
ในราคาหุนละ 10 บาท
อัตราสวน 5:2
จัดสรรใหผูถือหุนเดิม
ในราคาหุนละ 10 บาท
อัตราสวน 7:3

22 มิถุนายน 2535

4

64

ลงทุนทางดานเครื่องจักร
เพิ่มเติม

จัดสรรใหผูถือหุนเดิม
ในราคาหุนละ 10 บาท
อัตราสวน 5:1
จัดสรรใหกลุมผูถือหุนราย
ใหมในราคาหุนละ 62.50
บาท

วัน/เดือน/ป
จํานวนทุนที่เปลี่ยนแปลง เหตุผลในการเพิ่มทุน
ที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ทุนที่เพิ่ม ทุนหลังเพิ่ม
ทุนในหนังสือบริคณหสนธิ (ลานบาท) (ลานบาท)

สัดสวนและราคา
ในการเพิ่มทุน

22 พฤศจิกายน 2536

64

128

ลงทุนขยายกิจการ และ
ใชเปนเงินทุนหมุนเวียน

25 ตุลาคม 2537

32

160

ลงทุนทางดานเครื่องจักร
สําหรับสายการผลิตที่ 3
ลงทุนโครงการผลิตแม
พิมพและกอสรางอาคาร
โรงงานเพิ่มอีก 1 อาคาร

- จัดสรรใหผูถือหุนเดิม
ในราคาหุนละ 10 บาท
อัตราสวน 4:3
- จัดสรรใหกับผูมี
อุปการะคุณ กรรมการ และ
พนักงานบริษัท
ในราคาหุนละ10 บาท
- จัดสรรใหกับประชาชน
ทั่วไปในราคาหุนละ60 บาท

(2) ผูถือหุน
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในสวนที่เกี่ยวกับกลุมผูถือหุน ตั้งแตรอยละ 5 ขึ้นไป
ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดของแตละป สําหรับระยะเวลา 5 ปที่ผานมา
(พ.ศ. 2545-2549) คิดเปนอัตรารอยละของทุนจดทะเบียน ณ สิ้นป ไดแก
1. กลุม นายวิพรรธ เริงพิทยา
2. บริษัท ชินพูน จํากัด
3. กลุม นายวิเชียร จิระกรานนท
4 อื่น ๆ
5 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
รวม
ทุนเรียกชําระแลว (ลานบาท)

2545 2546 2547 2548 2549
27.41 27.41 28.88 28.88 28.98
23.45 23.45 23.45 23.45 23.45
8.48
5.68
9.93 10.62 10.90
29.96 36.18 35.65 35.02 36.55
10.68
7.28
2.09
2.03
0.12
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
160.00 160.00 160.00 160.00 160.00

รายชื่อของผูถือหุน 10 รายแรกของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในป ที่ผานมา
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คิดเปนอัตรารอยละของทุนจดทะเบียน มีดังนี้

1. บริษัท ชินพูน จํากัด **
2. นายวิพรรธ เริงพิทยา
3. นางพิไลจิตร เริงพิทยา
4. นายวิเชียร จิระกรานนท
5. Mr. Kenneth Rudy Kamon
6. Nortrust Nominees Ltd.
7. นางนันทา รุงนพคุณศรี
8. บริษัท เงินทุนหลักทรัพย เอส ซี เอฟ จํากัด (มหาชน)
9. นายวชิระ ทยานาราพร
10 นายวิน จิระกรานนท

(หนวย : รอยละ)
23.45
17.99
9.52

8.89

3.46
3.13
2.89
2.67
2.08
2.01
** หมายเหตุ โปรดดูรายละเอียดของบริษัท ชินพูน จํากัด ซึ่งเปนนิติบุคคลไดในหัวขอ7 บุคคลที่มี
ผลประโยชนรวมและรายการระหวางกัน
*** ผูลงทุนสามารถดูขอมูลผูถือหุนที่เปนปจจุบันไดจาก website ของบริษัทฯ กอนการประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป (www.dracopcb.com)

การประชุมผูถือหุนและสิทธิของผูถือหุน
ในป 2549 บริษัทฯ มีการประชุมผูถือหุน 1 ครั้งโดยการประชุมจัดใหมีขึ้นที่โรงแรมอมารี
แอรพอรต และบริษัทฯไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมที่มีวาระการประชุม พรอมทั้งรายงานประจําปใหแกผู
ถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุม 7 วันทําการ ซึ่งในแตละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกตอง ครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบและ
ซักถามได ทั้งนี้ บริษัทไดเริ่มดําเนินการเพิ่มทางเลือกใหกับผูถือหุนโดยใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบ
อํานาจจากผูถือหุนในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดตั้งแตป 2546 เปนตนมา
ในการประชุมผูถือหุนในป 2549 มีคณะกรรมการเขารวมประชุมทั้งสิ้น 4 ทาน ซึ่งรวมถึง
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันใน
การตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ สอบถามและแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ รวมทั้ง
ไดบันทึกประเด็นซักถามไวในรายงานการประชุมแลว
(3) นโยบายการจายเงินปนผล
จากการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 27 มีนาคม 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานในป 2549 ใหแกผูถือหุน ในอัตราหุน
ละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบหาสตางค) และนําจะไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเห็นชอบในมตินี้ตอไป

9. การจัดการ
9.1 โครงสรางการจัดการ
แผนผังโครงสรางขององคกร เปนดังนี้
ผังองคกร
บริษัท ดราโก พีซีบี มหาชน จํากัด

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานบริหาร
ฝายตรวจสอบ
ภายใน

ฝายบริหารทั่วไป

บุคคล และ
ธุรการทั่วไป
บัญชี

ฝายการตลาด

บัญชี
ขอมูล
และ การเงิน เพื่อการจัดการ
การเงิน

จัดซื้อ

ฝายโรงงาน

การผลิต

Import/Export

ควบคุม
คุณภาพ

วางแผนควบ
คุมการผลิต

วิศวกรรม

ซอมบํารุง

9.2 โครงสรางกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ กําหนดใหมีคณะกรรมการบริษัท 2 ชุด คือ
- คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 ทาน
- คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ซึ่งทั้ง 3 ทานนี้
เปนกรรมการบุคคลภายนอกของคณะกรรมการบริษัทฯ ดวยเชนเดียวกัน
หนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับของบริษัทฯ
กําหนดใหมีการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง ซึ่งวันและเวลาของการประชุมจะแจงใหคณะกรรมการทราบลวงหนาไมนอยกวา 14
วัน อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้
1. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหฝายจัดการ
รวมทั้งการวาง
แผนการดําเนินงานในอนาคต
ตลอดจนการอนุมัติรายจายเพื่อการลงทุน (capital
investment) ที่มีมูลคาเกินกวา 2 ลานบาท ทั้งนี้ไมรวมถึงรายการที่มีความขัดยังหรือมีสวน
ไดเสีย รวมทั้งรายการที่ตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุน ตามขอกําหนดของกลต.และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. กําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมายแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกํากับ
ดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจที่วางไว
3. พิจารณาและกํากับดูแลผลประกอบการและการดําเนินงานของบริษัทฯ
ใหเปนไปใน
แนวทางที่คณะกรรมการกําหนดนโยบายไว และถาไมเปนไปตามที่ประมาณการไวก็จะมี
การศึกษาหา เหตุผลและแนวทางเพื่อแกไขตอไป
4. พิจารณาแตงตั้งหรืออนุมัติการลาออกของกรรมการ, กรรมการผูจัดการของบริษัทฯ
5. พิจารณากําหนดอัตราการจายเงินปนผล การแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งกําหนดวัน
และเวลาในการจัดประชุมสามัญผูถือหุน หรือถามีความจําเปนที่จะตองขอมติจากที่ประชุมผู
ถือหุนโดยดวน ก็จะกําหนดวันและเวลาในการจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนดวย
6. พิจารณาแตงตั้งกรรมการชุดยอยเพื่อชวยดูแลระบบบริหารและการควบคุมภายในใหเปนไป
ตามนโยบายที่กําหนด เชน คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เปนตน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ ตลอดจน
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป ซึ่งงบการเงินของบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลย
พินิจในการประมาณการอยางระมัดระวังในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการไดใหความสําคัญของระบบการควบคุมภายในเพื่อใหมั่นใจวา การบันทึกขอมูล
ทางบัญชีมีความถูกตองครบถวนและเพียงพอที่จะปองกันไมใหเกิดการทุจริต
หรือการดําเนินงานที่
ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ ซึ่งคณะกรรมการไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประกอบดวย
กรรมการที่ไมไดดํารงตําแหนงผูบริหารของบริษัทฯ เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน ตลอดจนนําเสนอรายงานการตรวจสอบภายในของเจาหนาที่ตรวจสอบภายในที่ดําเนินการ
ตลอดป ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีการปรับปรุงและพัฒนา
ไปอยางตอเนื่องเพื่อสรางความมั่นใจใหกับงบการเงินของบริษัทฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการไดกําหนดขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝาย
จัดการและพนักงาน เพื่อใหยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบของบริษัทฯ ดวย
ความซื่อสัตย สุจริตและเที่ยงตรง ทั้งการปฏิบัติตอบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม สาธารณชน และ
สังคม โดยมีการกลาวย้ําเปนระยะในการประชุมทุกครั้งไมวาจะเปนการประชุมพนักงานประจําเดือน การ
ประชุมผูบริหารประจําเดือน และการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งทุกฝายไดถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และ
บริษัทฯ มีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไวเปนประจํา รวมทั้งยังมีการกําหนดบทลงโทษ
ทางวินัยไวดวย
หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2545 ไดมีมติแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวย
- ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดแก ดร. อดุล อมตวิวัฒน
- กรรมการตรวจสอบ ไดแก นายมานพ นาคทัต และนาย ออง ทุน
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแก นางลักษณา สําราญทิวาวัลย
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ําเสมอ โดยในป 2549 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงาน
ตอคณะกรรมการบริษัทฯ ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทใหตรงตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอ และเชื่อถือได
2. ดูแลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
4. ดูแลมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมาย
6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงาน
ประจําปของบริษัทฯ
7. ดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ

ผูบริหาร
คณะกรรมการของบริษัท จะมีการประชุมกันอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้งเพื่อประเมินผลการ
ดําเนินงาน ของบริษัทในทุกๆ ไตรมาส และมีการกําหนดนโยบายสําคัญๆเพื่อใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานของ บริษัทตอไป
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของ บริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิทั้งสิ้น 9 ทาน ดังนี้
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายวิพรรธ เริงพิทยา
ประธานกรรมการ
นายวินแลนด ฮวง
กรรมการ
นายเฟรด ชวง
กรรมการ
นายอดุล
อมตวิวัฒน *
กรรมการ
นายมานพ นาคทัต *
กรรมการ
(ขอลาออกจากการเปนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2550)
นาย ออง ทุน *
กรรมการ
นางพิไลจิตร เริงพิทยา
กรรมการ
นายกนก
สุริยสัตย
กรรมการ
นายหลิน พี จี
กรรมการ
โดยมี นางลักษณา สําราญทิวาวัลย ดํารงตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

* กรรมการผูทรงคุณวุฒิและเปนบุคคลภายนอก กรรมการทั้ง 3 ทาน มิไดเปนลูกจางหรือพนักงานที่

ไดรับเงินเดือนจากบริษัทหรือบริษัทในเครือ มีอิสระจากกลุมผูถือรายใหญถือหุนในบริษัทไมเกิน 0.5%
ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และสามารถดูแลผลประโยชนของกลุมผูถือหุนรายยอยได
หมายเหตุ
- ประธานกรรมการเปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญซึ่งหุนของบริษัทฯ อยูรอยละ 28.98 ของ
หุนทั้งหมด
- ประธานกรรมการปจจุบันดํารงตําแหนงรักษาการกรรมการผูจัดการ
เนื่องจากกรรมการ
ผูจัดการเดิมขอลาออก เนื่องจากปญหาดานสุขภาพ ซึ่งปจจุบัน บริษัทฯ กําลังอยูในระหวางการ
สรรหาบุคคลที่เหมาะสม เพื่อดํารงตําแหนงนี้ในอนาคต

- นอกจากนี้ โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระจํานวน 3
ทาน
จากโครงสรางของคณะกรรมการของบริษัทฯ จํานวน 9 ทาน ประกอบดวย
- กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
6 ทาน
- กรรมการที่เปนอิสระ
3 ทาน
- กรรมการอิสระ มีกรรมการ 3ทาน คือ
- ดร. อดุล อมตวิวัฒน
- นาย ออง ทุน
- นายมานพ นาคทัต (ขอลาออกจากการเปนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2550)
การคัดเลือกกรรมการ
เนื่องจากบริษัทฯ มิไดจัดใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงกําหนดให
คณะกรรมการของบริษัทฯ แตละทานเปนผูเสนอรายชื่อผูที่เหมาะสมที่จะเปนคณะกรรมการของบริษัทฯ
โดยกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะเขารับคัดเลือกเปนคณะกรรมการของบริษัทฯ แลวจึงมีการลงคะแนน
เสียงเพื่อเลือกกรรมการ โดยบริษัทไดระบุคุณสมบัติของบุคคลที่จะเปนคณะกกรรมการของบริษัทฯไว
ดังนี้
- เปนบุคคลมีชื่อเสียงและประสบการณในการบริหารงาน ที่มีผลงานเปนที่ยอมรับแกบุคคล
โดยทั่วไป
- เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถในดานการบริหาร จัดการ กฎหมาย รวมถึงการวิเคราะห งบ
การเงิน
- เปนบุคคลที่ไมมีประวัติเคยถูกไลออกปลดออก ใหออก หรือถูกพิพากษาถึงที่สุดใหเปนบุคคล
ลมละลายหรือตองโทษเนื่องจากกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยโดยทุจริต
หรือกระทําผิดตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือมีขอพิพาท หรือการถูกฟองรองที่อยู
ระหวางการตัดสิน
ความสัมพันธกับผูลงทุน
คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับ
การเงินและขาวสารอื่นๆ ซึ่งขอมูลเหลานี้มีผลตอการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนและผูถือหุน จึง
กําหนดใหผูบริหารของบริษัทฯ ดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลที่ครบถวน ตรงเวลา
เชื่อถือได อยางสม่ําเสมอและทันเวลา ซึ่งผูบริหารของบริษัทฯ ไดใหความสําคัญและยึดถือปฏิบัติตลอด
มา

ในสวนงานดานผูลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทฯ ยังมิไดจัดตั้งหนวยงานสวนนี้ขึ้น แตไดมอบหมายให
กรรมการผูจัดการ และผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุนสถาบัน ผูถือ
หุน ตลอดจนนักวิเคราะหและภาครัฐที่เกี่ยวของ เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกลาวยังมีไมมากนัก
จํานวนของคณะกรรมการที่มาจากผูถือหุนรายใหญ
เนื่องจากบริษัทฯ มีกลุมผูถือหุนรายใหญ 2 กลุม คือกลุมบริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จํากัด และ
กลุมของดร. วิพรรธ เริงพิทยา แตละกลุมมีกรรมการที่มาจากกลุมของตนเอง ดังนี้
- กลุมบริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จํากัด มีกรรมการ 3 ทาน คือ
- นายเฟรด ชวง
- นายวินแลนด ฮวง
- นายหลิน พี จี
- กลุมของดร. วิพรรธ เริงพิทยา มีกรรมการ 2 ทาน คือ
- ดร. วิพรรธ เริงพิทยา
- นางพิไลจิตร เริงพิทยา
ตามขอบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่องคณะกรรมการ ไดมีการกําหนดหลักเกณฑในการแตงตั้ง
และ ถอดถอนกรรมการไวดังนี้ คือ
1. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
1.1 ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง
1.2 ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม 1.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ
หลาย คนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
1.3
บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทา
จํานวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัด
ลงมามี คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธาน
เปนผูออกเสียงชี้ขาด
ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออก ตามวาระได
ดวย คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน
นับรวมกันได ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือ โดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

เจาหนาที่ฝายบริหาร
เจาหนาที่ฝายบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีดังนี้
นาย เฉิน จุง คุน
ผูจัดการทั่วไป
นางลักษณา
สําราญทิวาวัลย
ผูอํานวย การฝายบัญชีและการเงิน
นาง จิตติมา
เนยทอง
ผูจัดการฝายการตลาดและการขาย
นายเผด็จ
รักษาวงษ
ผูจัดการอาวุโสฝายการผลิต
นายนิกร
ชัยมงคล
ผูจัดการอาวุโสฝายซอมบํารุง
(เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2550)
นายประชา
วิสุทธิวัฒน
ผูจัดการอาวุโสฝายคุณภาพและเทคโนโลยี่
(ไดรับการแตงตั้งในตําแหนงผูจัดการโรงงาน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2550)
นายชาติชาย
สรอยระยา
ผูจัดการอาวุโสฝายทรัพยากรมนุษย และธุรการ
นายมณูญ
วรธงไชย
ผูจัดการฝายควบคุมคุณภาพ
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คุณสมบัติผูบริหาร
คณะกรรมการและเจาหนาที่ฝายบริหารของบริษัท เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา
68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
และตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุน
ที่ออกใหมและการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535
ประวัติการทําผิดตามกฎหมาย
คณะกรรมการ และเจาหนาที่ฝายบริหารของบริษัท ไมมีผูใดมีประวัติเคยถูกไลออก
ปลดออก ใหออก หรือถูกพิพากษาถึงที่สุดใหเปนบุคคลลมละลาย หรือตองโทษเนื่องจากกระทําผิด
เกี่ยวกับทรัพยโดยทุจริต หรือกระทําผิดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือมีขอ
พิพาท หรือการถูกฟองรองที่อยูระหวางการตัดสิน
หนี้สินผูกพันกับบริษัทและบริษัทในเครือ
คณะกรรมการและเจาหนาที่ฝายบริหารของบริษัท มิไดเปนหนี้ตอบริษัทและบริษัทในเครือ

สวนไดเสียของผูบริหารในบริษัทและในกิจการที่บริษัทเปนคูสัญญา
คณะกรรมการและเจาหนาที่ฝายบริหารของบริษัทจํานวน 20 ทาน ไมมีสวนไดเสียไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทเปนคูสัญญากับผูบริหารดังกลาว ยกเวน นายวิพรรธ เริง
พิทยา ประธานกรรมการ บริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด (มหาชน) และประธานกรรมการของบริษัท
วิปเทล จํากัด ซึ่งเปนผูดําเนินการบริหารงานใหกับบริษัท และ นายวินแลนด ฮวง กรรมการบริษัท และ
ประธานกรรมการ บริษัท ชินพูน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่มีบันทึกขอตกลงการใหความชวยเหลือทางดาน
เทคนิคกับ บริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด (มหาชน)
จํานวนพนักงาน
บริษัทมีพนักงานประจําจํานวนทั้งสิ้น 610 คน และพนักงานตามสัญญาการวาจางจํานวน 49
คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549) บริษัททํางาน สัปดาหละ 5.5 วัน มีการผลิต 2 กะ คือกะเชา และกะบาย
9.3 คาตอบแทนผูบริหาร
9.3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
- คาตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดย
กําหนดคาตอบแทนประจําเดือน ซึ่งไดขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว สวน
กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น
จะไดรับ
คาตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
คาตอบแทนรวมของคณะกรรมการในป 2549 ไดแก คาตอบแทนประจําเดือนของ
คณะกรรมการบริษัทฯ จํานวนทั้งสิ้น 9 ทาน คิดเปนจํานวนเงิน 1,540,000 บาทตอป
โดยกรรมการแตละทานจะไดรับเพียงคาตอบแทนประจําเดือนแตเพียงอยางเดียว โดย
แยกรายละเอียดไดดังนี้
- กรรมการตรวจสอบ จะไดรับคาตอบแทนประจําเดือน ในอัตราเดือนละ 20,000
บาท ซึ่งไดแก
- ดร. อดุล อมตวิวัฒน
- นาย ออง ทุน
- นายมานพ นาคทัต
- กรรมการ จะไดรับคาตอบแทนประจําเดือน ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท ไดแก
- ดร. วิพรรธ เริงพิทยา
- นายวินแลนด ฮวง
- นางพิไลจิตร เริงพิทยา
- นายเฟรด ชวง

- นายหลิน พี จี
- นายกนก สุริยสัตย
- คาตอบแทนของผูบริหาร

คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผู
กําหนด ซึ่งจะขึ้นอยูกับผลประกอบการของบริษัทฯ และผลการดําเนินงานของผูบริหาร
แตละทาน เนื่องจากบริษัทฯ มิไดมีการจัดตั้งอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน แตมี
กระบวนการพิจารณาคาตอบแทนเบี้องตน
โดยไดรับขอมูลจากการทําการสํารวจ
คาตอบแทนของบริษัทตางๆ ในบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดีที่มีขนาดของบริษัทฯ
ใกลเคียงกัน และจากบริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคสอื่นๆ อีกดวย
- คาตอบแทนรวมของผูบริหาร ซึ่งไดแก กรรมการผูจัดการ ผูจัดการทั่วไป ผูอํานวยการ
ฝายบัญชีและการเงินและผูจัดการอาวุโสฝายตางๆ ไดรับคาตอบแทนรวมทั้งสิ้น สําหรับ
รอบระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ประกอบดวยเงินเดือน โบนัสประจําป คาเชาบาน โบนัส
จากผลการดําเนินงาน คาพาหนะ และอื่นๆ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,213,344 บาท
อนึ่ง บริษัทฯ คาดวาในป 2550 ประมาณการคาตอบแทนรวมของผูบริหารตาม
หมายความของกลต. จะมีจํานวน 10,400,000 บาท
9.3.2 คาตอบแทนอื่น
บริษัทฯ ไดจัดใหมีเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลกับ
กระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 สําหรับพนักงาน
ของบริษัทฯ สามารถสมัครเปนสมาชิกของกองทุนไดโดยการสมัครใจ สมาชิกและบริษัทฯ
จะจายเงินสะสมเปนรายเดือนเขาเงินกองทุนฯ ในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนสมาชิก
สําหรับสมาชิกที่มีอายุงานกับบริษัทฯ นอยกวา 3 ป สําหรับสมาชิกของกองทุนที่มีอายุงาน
กับบริษัทฯ ตั้งแต 3 ปขึ้นไป สมาชิกและบริษัทฯ จะจายเงินสะสมเขากองทุนฯ ในอัตรา
รอยละ 5 ในป 2549 บริษัทฯ ไดจายเงินสะสมใหกับผูบริหารเปนเงินรวมทั้งสิ้น 466,774.80
บาท และประมาณการเงินสะสมที่บริษัทฯ จะตองจายใหกับผูบริหารในป 2550 มีจํานวนราว
410,322.- บาท
รายละเอียดเกี่ยวกับกลุมผูถือหุนตั้งแตรอยละ 5 ขึ้นไป ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีดังนี้
ชื่อผูถือหุน/กลุมผูถือหุน
สัญชาติ จํานวนหุน จํานวนหุนที่ถือ คิดเปนรอยละของ
จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. กลุมนายวิพรรธ เริงพิทยา
ไทย
4,636,800
28.98
2. บริษัท ชินพูน จํากัด
ไตหวัน 3,752,500
23.45
รวม
8,389,300
52.43

9.4 การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดตระหนักถึงบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบตามที่ไดรับ
มอบหมายจากผูถือหุน และไดปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตาม
แนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดจัดทําขึ้น นอกจากนี้ ยังตระหนักถึงความสําคัญของการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของกิจการ และยังเปนการเพิ่มความเชื่อมั่น
ใหแกผูถือหุน ผูลงทุนและทุกฝายที่เกี่ยวของ คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงมีการกําหนดนโยบายกํากับ
ดูแลกิจการไวดังนี้
ความมุงหมายของบริษัทฯ
เปนบริษัทที่มั่นคงในการดําเนินธุรกิจผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาที่ประสานผลประโยชนสวนรวม และมี
สวนรวมในการพัฒนาสังคมไทยใหดีขึ้น
วัฒนธรรมองคกร
- มุงมั่นสูความเปนเลิศในธุรกิจแผนพิมพวงจรไฟฟา
- เชื่อมั่นในการสรางมูลคาใหกับผูถือหุน, พนักงาน, คูคา และสังคม
- มีการพัฒนาอยางตอเนื่องและไมหยุดนิ่งอยูกับที่
- ตั้งใจทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
- มีระเบียบวินัยในทุกพื้นที่
- พรอมที่จะเปลี่ยนแปลง
- คํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางาน
- อนุรักษสภาพแวดลอมของสังคม
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
1. มุงสรางมูลคาเพิ่มใหแกกิจการในระยะยาว มีการบริหารงานดวยความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน นอกจากนี้ ยังจะดูแลไมใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน
2. มีการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ อยางถูกตอง ตรงตอเวลาและชัดเจน
3. มีการดําเนินงานและการบริหารงานอยางโปรงใส สามารถตรวจสอบได และเที่ยงธรรมตอผูถือหุน
และสาธารณชน
4. มีการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความเสี่ยงอยูเสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
5. สงเสริมใหมีการปฏิบัติงานใหเกิดผลดีแกบุคคลทุกฝาย โดยผลักดันใหทุกหนวยงานพัฒนาตนเอง เพื่อ
นําบริษัทฯ ไปสูความเปนเลิศ
6. ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนประสานผลประโยชนสวนรวมใหกับ
ทุกฝาย ตลอดจนความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม

ในการประชุมของคณะกรรมการของบริษัทฯ จะเปนการประชุมเพื่อพิจารณาผลการดําเนินงาน
ของบริษัทในปจจุบัน และการวางแผนการดําเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต การบริหารความเสี่ยงใน
ดานตางๆ แนวทางการบริหารงานและการจัดการเพื่อรองรับกับสภาพเศรษฐกิจที่ยังคงถดถอย การอนุมัติ
การลงทุนเพื่อขยายงานในอนาคต ตลอดจนการดูแลผลประโยชนใหกับผูถือหุนสวนนอย เปนตน
ในการประชุมของคณะกรรมการของบริษัทฯ มีการกําหนดวาระชัดเจน และมีวาระพิจารณา
ติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระบียบวาระ
การประชุมและเอกสารกอนการประชุมลวงหนา เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลกอนเขารวม
ประชุม ซึ่งโดยปกติ การประชุมจะใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมงในแตละครั้ง
ในระหวางป 2549 ที่ผานมา คณะกรรมการของบริษัทฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยการเขารวม
ประชุมของคณะกรรมการบริษัทแตละทานสรุปไดดังนี้
รายชื่อ
1. ดร.วิพรรธ เริงพิทยา
2. นายวินแลนด ฮวง
3. นายเฟรด ชวง
4. ดร. อดุล อมตวิวัฒน
5. นาย อองทุน
6. นายมานพ นาคทัต
7. นางพิไลจิตร เริงพิทยา
8.นายกนก สุริยสัตย
9. นายหลิน พี จี

การประชุม
การประชุมวาระปกติ
4/4
4/4
3/4
3/4
2/4
1/4
3/4
3/4
3/4

รวม
4/4
4/4
3/4
3/4
2/4
1/4
3/4
3/4
3/4

ทั้งนี้ ไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจาก
คณะกรรมการพรอมใหคณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯ ไดมีการแจงใหผูบริหารในระดับตั้งแตผูจัดการขึ้นไปทราบถึงกฎระเบียบขอบังคับ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เกี่ยวกับการเปดเผยการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งหลักทรัพยตามมาตรา 59 แลว โดยระบุใหตองมีการรายงานตอสํานักงานกลต. ภายใน 3
วันทําการหลังจากไดมีการทํารายการเกิดขึ้น
นอกจากนี้ยังหามไมใหผูบริหารหรือหนวยงานที่ไดรับ
ทราบขอมูลภายในเปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ และไมซื้อขาย

หลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินจะเผยแพรตอสาธารณชน ซึ่งที่ผานมา
ผูบริหารทุกทานก็ปฏิบัติตามโดยเครงครัด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายกําหนดใหผูบริหารรายงาน
การซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโดย
จัดทําเปนรายงานนําสง สําหรับขอมูลเกี่ยวกับงบการเงินและขอมูลอื่นๆ ที่จะมีผลกระทบตอราคาของหุน
สามัญของบริษัทฯ กอนที่จะเปดเผยตอสาธารณชน จะมีเพียงผูบริหารระดับสูงเทานั้นที่ทราบ
9.6 บุคลากร
บริษัทมีพนักงานจํานวนทั้งสิ้น 610 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549) บริษัททํางาน สัปดาหละ
5.5 วัน มีการผลิต 2 กะ คือกะเชา และกะบาย
จํานวนพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งแบงตามสายงานที่สําคัญๆ สามารถแบงออกเปน
1. ฝายผลิต มีพนักงานจํานวนทั้งสิ้น 348 คน
2.ฝายควบคุมคุณภาพ มีพนักงานจํานวนทั้งสิ้น 62 คน
3.ฝายวิศวกรรมการผลิต มีพนักงานจํานวนทั้งสิ้น 54 คน
4.ฝายซอมบํารุง มีพนักงานจํานวนทั้งสิ้น 34 คน
5. ฝายวางแผนและควบคุมการผลิต มีพนักงานจํานวนทั้งสิ้น 34 คน
6.ฝายสํานักงาน มีพนักงานจํานวนทั้งสิ้น 78 คน
คาตอบแทนของพนักงานสําหรับรอบระยะเวลา 1 ปที่ผานมาเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 120.12 ลาน
บาท ประกอบดวยเงินเดือน โบนัสประจําป คาอาหาร และอื่นๆ
เนื่องจากในกระบวนการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟา
จําเปนจะตองอาศัยพนักงานการผลิตที่มี
คุณภาพ เพื่อผลิตสินคาที่มีคุณภาพสงใหกับลูกคา ดังนั้น บริษัทฯ จึงเล็งเห็นความสําคัญของการฝกอบรม
และพัฒนาพนักงานของบริษัท โดยมีการจัดทําแผนการฝกอบรมประจําป ซึ่งรวบรวมจากความตองการ
ของฝายตางๆ ในบริษัท เชน ฝายผลิต ฝายควบคุมคุณภาพ ฝายวิศวกรรมการผลิต ฝายจัดซื้อ เปนตน ไม
วาจะเปนความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี่การผลิตใหมๆ การนําหลักสถิติมาใชในการผลิต การเพิ่มประสิทธิ
ภายในการทํางานในดานตางๆ ฯลฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการฝกอบรมซ้ําใหกับพนักงานฝายตรวจสอบ
คุณภาพทุกๆ 6 เดือน เพื่อกระตุนเตือนวิธีการตรวจสอบแผนพิมพวงจรไฟฟา และขอกําหนดใหมๆ ที่
ลูกคาของบริษัทฯ ใหความสําคัญ นอกจากนี้ ยังมีการฝกอบรมพนักงานในระดับหัวหนางาน, ระดับ
ผูจัดการใหมีการพัฒนาทักษะในการบริหารงานพนักงานใตบังคับบัญชาของแตละฝาย
เพื่อสามารถ
ปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคของบริษัทฯ ตลอดจนชวยลดความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากสื่อสารที่
ไมชัดเจนดวย
ในป 2549 บริษัทฯ ไดจัดใหการฝกอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เปนจํานวน
ทั้งสิ้น 32 หลักสูตร และมีคาใชจายในการฝกอบรมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 258,554 บาท

สิทธิของผูมีสวนไดเสีย
สิทธิของผูถือหุน
คณะกรรมการไดเล็งเห็นความสําคัญและใหความคุมครองแกผูถือหุนทุกรายใหไดรับสิทธิพื้นฐานโดย
เทาเทียมกันดังนี้
1. สิทธิที่จะไดรับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลาและในรูปแบบที่เหมาะสมในการตัดสินใจที่มีผลกระทบ
ตอบริษัทฯ และตนเอง
2. สิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลง
นโยบายที่สําคัญของบริษัทฯ และสิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการและใหความเห็นชอบใน
การแตงตั้งผูสอบบัญชีอิสระ
3. สิทธิการไดรับหนังสือเชิญประชุมและสารสนเทศเกี่ยวกับสถานที่ เวลา วาระ และเรื่องที่ตองพิจารณา
โดยมีระยะเวลาในการพิจารณาอยางเพียงพอ
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดทุกกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนและพนักงาน
ในปที่ผานมาบริษัทฯ
ไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอสิ่งแวดลอมที่จะมีผลกระทบตอชุมชนใกลเคียง
เนื่องจากบริษัทฯ
ตระหนักดีวาธุรกิจการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาจะมีของเสียจากการผลิตที่เปน
วัตถุมีพิษ ดังนั้น บริษัทฯ จึงปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของกระทรวงอุตสาหกรรม
อยางเครงครัด
มีการบําบัดกากของเสียโดยผานบริษัทที่ไดรับอนุญาตดําเนินกิจการจากกระทรวง
อุตสาหกรรม ซึ่งทําใหบริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดลอม ISO14001 ยอมเปนหลักประกัน
ถึงความใสใจและหวงใยตอคุณภาพของสิ่งแวดลอมที่จะเปนผลกระทบตอสังคม
ในป 2549 จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยประสบภาวะน้ําทวม ซึ่งน้ําที่มีปริมาณมากจาก
จังหวัดตางๆ ในภาคเหนือไดไหลลงมายังภาคกลาง และจังหวัดปทุมธานีก็เปนจังหวัดที่ประสบภาวะน้ํา
ทวมนี้ดวยเชนกัน และในบริเวณชุมชนใกลเคียงกับเขตสวนอุตสาหกรรมบางกะดีก็ประสบภาวะน้ําทวม
บริษัทฯ ไดรวมกับบริษัทอื่นๆ ในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี รวมแรงรวมใจกันจัดทํากระสอบทรายและ
จัดกําลังคน สําหรับสรางเขื่อนปองกันมิใหน้ําจากตอนบนของประเทศไทยไหลเขาทวมชุมชนบริเวณนี้
อีกทั้งยังจัดใหมีเวรยามเพื่อชวยตรวจสอบระดับน้ําบริเวณเขื่อนกั้นน้ําของประชาชน และในกรณีที่ระดับ
น้ําสูงขึ้นอยางรวดเร็ว
ก็จะจัดใหนํากระสอบทรายไปกั้นเปนเขื่อนเพื่อปองกันมิใหน้ําทวมเขาไปยัง
บานเรือนประชาชนในบริเวณใกลเคียง และหลังจากภาวะน้ําทวมไดคลี่คลายไป บริษัทฯ ไดรวมบริจาค
ขาวสารและสิ่งของจําเปนตางๆ
ใหกับหนวยงานของราชการเพื่อนําไปแจกจายใหกับประชาชนใน
บริเวณใกลเคียงเขตสวนอุตสาหกรรมบางกะดี เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหความสําคัญตอสุขภาพพลานามัยของพนักงาน โดย
- จัดใหมีระเบียบความปลอดภัยในการทํางานใหพนักงานยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด เชน สวม
หนากากปองกันกลิ่นของสารเคมี ใสสายรัดหลัง ในการปฏิบัติยกของหนัก เพื่อปองกันการยึด

ตัวของแผนหลัง สวมรองเทาหุมสนในการทํางาน สวมรองเทา Safety ในบริเวณและลักษณะ
งานที่มีความเสี่ยง ตลอดจนสวมใสที่อุดหูหรืออุปกรณปองกันเสียงสําหรับการปฏิบัติงานใน
บริเวณที่มีเสียงดัง
- กําหนดใหมีบริษัทผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัย
เกี่ยวกับการระเหยของสารเคมีเขามา
ตรวจสอบระดับการระเหยของสารเคมีที่ใชในกระบวนการผลิตเปนประจําทุก 6 เดือน เปนตน
- กําหนดใหมีบริษัทผูเชี่ยวชาญดานแสงสวาง เขามาตรวจสอบระดับของแสงสวางในแตละพื้นที่
ของโรงงาน เพื่อปรับปรุงสภาพการทํางานใหมีแสงสวางที่พอเหมาะ และไมเปนอันตรายตอ
สายตาของพนักงาน
- มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจําป เพื่อใหพนักงานมีพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณอยูเสมอ
และเพื่อใหพนักงานมีความมั่นใจวาบริษัทฯ หวงใยในสุขภาพของพนักงาน
10.การควบคุมภายใน
จากการสอบทานการควบคุมภายในของบริษัทฯโดยผูสอบบัญชี คือบริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท
(ประเทศไทย) จํากัด โดยนายพิศิษฐ ชีวะเรืองโรจน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2803 ไดใหความเห็น
วา การควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและเพียงพอเพื่อใหมีการดูแลสินทรัพยของบริษัท
และการจัดเตรียมขอมูลทางการเงินเพื่อประโยชนในการจัดทํางบการเงินสําหรับป 2549 โดยถูกตอง
ตามที่ควรตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน จึงได
กําหนดอํานาจการดําเนินการของผูปฎิบัติงานและผูบริหารไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการ
แบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและ
ตรวจสอบกันอยางเหมาะสม มีการกําหนดดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ในทุกฝายงานอยางชัดเจน
และวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม เพื่อเปนเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงาน นอกจากนี้ยัง
มีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีการจัดทํางบประมาณประจําปและจัด
ใหมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ ซึ่งจะมีการรายงานผลการดําเนินงาน
อยางสม่ําเสมอเปนประจํา มีการจัดประชุมผูบริหารเปนประจําทุกเดือน สําหรับการรายงานผลการ
ดําเนินงานในแตละเดือนที่ผานมาไมวาจะเปนในดานคุณภาพ การตลาด การผลิต ตลอดจนตนทุนการ
ผลิตตอหนวยที่ผลิต เพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน ตลอดจนควบคุมคุณภาพและคาใชจายใหเหมาะสมกับ
สถานการณมากขึ้น รวมถึงการวางแผนสําหรับการดําเนินงานในเดือนตอไป
บริษัทฯ ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นในป 2545 ซึ่งประกอบดวยกรรมการจาก
บุคคลภายนอกจํานวน 3 ทาน ซึ่งแตละทานไมไดเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของบริษัทฯ โดยมีการสอบ

ในระหวางป 2549 ที่ผานมา คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยไดพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังนี้
- พิจารณาสอบทานงบการเงินประจําป 2548 ไตรมาสที่ 1/2549, 2/2549 และ 3/2549 กอน
นําเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ
- พิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอในแผนงานการตรวจสอบในปที่ผานมา
- พิจารณารายงานการตรวจสอบภายในที่ดําเนินการโดยเจาหนาที่ฝายตรวจสอบภายใน
เพื่อนําเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
- พิจารณาและทบทวนแนวทางการตรวจสอบของแผนกตรวจสอบภายใน
- พิจารณาและติดตามการปรับแผนงบประมาณของบริษัทฯ ที่จะมีผลเนื่องมาจากสภาพ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ไดตั้งขอสมมติฐานไว
- มอบหมายใหเจาหนาที่ฝายตรวจสอบภายใน
จัดทําแผนงานการตรวจสอบภายใน
สําหรับป 2550
- พิจารณาเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2550 และคาตอบแทนการตรวจสอบ
จากรายงานการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ คือ
คณะกรรมการตรวจสอบไดรับทราบรายงานจากผูอํานวยการฝายบัญชีและเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
เกี่ยวกับการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปดเผยขอมูลทางการเงิน การสอบทานความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแผนงานการตรวจสอบจากเจาหนาที่ฝายตรวจสอบภายในที่
กําหนดไวตั้งแตตนป 2549 ซึ่งผลจากการสอบทานดังกลาว พบวาบริษัทไดจัดทํารายงานทางการเงินและ
การเปดเผยขอมูลทางการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และไมพบขอบกพรองอันเปนสาระสําคัญ
ในระบบควบคุมภายในดานตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

11.รายการระหวางกัน
บุคคลที่มีผลประโยชนรวมและรายการระหวางกัน
บริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด (มหาชน) มีบริษัทที่เกี่ยวของกันในลักษณะของกลุมผูถือหุน
รายใหญกลุมเดียวกันดังนี้
0.11%
23.45%
บริษัท วิปเทล จํากัด
บริษัท ชินพูน จํากัด
ทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท
ทุนจดทะเบียน US$137.195 ลาน
บริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 300 ลานบาท
ชื่อบริษัท
บริษัท วิปเทล
จํากัด

ชื่อบริษัท
บริษัท ชินพูน
จํากัด

ลักษณะธุรกิจ
- จําหนายเคมีภัณฑ
- ใหเชาอาคาร
- บริการใหคําปรึกษา

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตแผนพิมพ
วงจรไฟฟา (PCB) ทุก
ประเภท

ทุนที่เรียกชําระแลว
(ลานบาท)

ความสัมพันธที่เกี่ยวของกัน

5.00

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

ทุนที่เรียกชําระแลว
(ลานบาท)

ความสัมพันธที่เกี่ยวของกัน

US$106.1

million

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

รายการระหวางกัน

1.
2.
3.
4.
5.

ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท วิปเทล จํากัด
บริษัท วิปเทล จํากัด เปนบริษัทที่ใหคําปรึกษาในดานธุรกิจในทุกๆ แขนงแกบริษัท
ทั่วไป ธุรกิจหลักของบริษัท วิปเทล จํากัด ไดแก การใหบริการใหคําปรึกษาการคาทางธุรกิจ
การขายผลิตภัณฑเคมี และอื่นๆ ซึ่งในป 2549 บริษัทมีสัดสวนของรายได ดังตอไปนี้
การขายผลิตภัณฑเคมี มีสัดสวน รอยละ 48.57
คาเชาและคาบริการอื่นๆ มีสัดสวน รอยละ 17.29
การใหบริการคําปรึกษาทางธุรกิจ มีสัดสวน รอยละ 4.05
การขายหนังสือ มีสัดสวน รอยละ 18.53
อื่นๆ มีสัดสวน รอยละ 11.56
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ ไดแก
1.นายวิรุณ เริงพิทยา
2.นางพิไลจิตร เริงพิทยา
3.อื่นๆ

49.99%
49.99%
0.02%

รายชื่อกรรมการ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 ทาน ไดแก
1.นายวิพรรธ เริงพิทยา
2.นางพิไลจิตร เริงพิทยา
3.นายชัยยุทธ กรรณสูต
4.นายวิรุณ เริงพิทยา
เนื่องจากบริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด (มหาชน) กอตั้งขึ้นจากการรวมทุนกันระหวาง
บริษัท ชินพูน จํากัด และนายวิพรรธ เริงพิทยา ตั้งแตป พ.ศ. 2532 โดยในระยะแรกผูบริหารของ
บริษัทสวนใหญเปนชาวไตหวัน ซึ่งไมมีประสบการณในการดําเนินงานบริหารในตางประเทศ
และในขณะเดียวกันก็ไมทราบถึงระเบียบปฏิบัติ กฎเกณฑ กฎหมายตางๆของประเทศไทย
ดังนั้น บริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด (มหาชน) จึงทําสัญญาบริการการใหคําปรึกษาในดานธุรกิจ
แขนงตางๆ กับบริษัท วิปเทล จํากัด ซึ่งไดแก การใหบริการดานคําปรึกษาในการจัดการ
(Management Service) การวางแผนการดําเนินงานทางธุรกิจ (Business Planning) รวมทั้ง
บริการขอมูลสารสนเทศ (Management Information System) ดวย
ในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2547-2549) บริษัทมีการชําระคาบริการใหแก
บริษัท วิปเทล จํากัด เปนจํานวนเงิน 0.78 ลานบาทตอป ซึ่งแบงเปนการชําระคาบริการการให
คําปรึกษาทางธุรกิจรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท และรายป ปละ 600,000 บาท

บริษัทไดทําบันทึกขอตกลงให บริษัท วิปเทล จํากัด เปนที่ปรึกษาการจัดการ ทางธุรกิจ โดยมี
สาระสําคัญดังนี้
คูสัญญา

:

บริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด (มหาชน) และ บริษัท วิปเทล จํากัด
มกราคม

สัญญาลงวันที่ :

4

อายุสัญญา

1 ป

:

เงื่อนไขที่สําคัญ:

คาตอบแทน

:

2549

นับแตวันที่ 4 มกราคม 2549 ถึง 3 มกราคม 2550
และสามารถตออายุสัญญาไดดวยความยินยอมของทั้ง 2 ฝาย ทุก ๆ 1 ป
บริษัท วิปเทล จํากัด จะใหคําปรึกษาการจัดการทางธุรกิจใหกับ บริษัท ดราโก
พีซีบี จํากัด (มหาชน) ไมวาจะเปนการวางแผนเชิงกลยุทธทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว การจัดหาบุคคลากร การจัดระบบการบริหารงาน การจัดการระบบดาน
การเงิน การบัญชี และใหความสนับสนุนในดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
บริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด (มหาชน) จะจายคาตอบแทนให บริษัท วิปเทล จํากัด
เปนจํานวน 600,000 บาทตอป

เนื่องจากสัญญาการใหคําปรึกษาการจัดการทางธุรกิจระหวางบริษัท วิปเทล จํากัด กับ
บริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด (มหาชน) เปนสัญญาที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนและจัดทําขึ้นตั้งแตป
2536 ซึ่งเปนสัญญาที่ตออายุสัญญาทุกๆ 1 ป โดยความยินยอมของทั้ง 2 ฝาย
ปจจุบัน บริษัท วิปเทล จํากัด ยังคงใหคําปรึกษาในดานการบริหารงานการจัดการ การ
จัดหาบุคคลากร การจัดและปรับปรุงระบบการเงินการบัญชี ตลอดจนจัดการฝกอบรมเจาหนาที่ระดับ
ผูจัดการฝายของบริษัทฯ เปนประจําทุกๆ เดือน โดยหลักสูตรในการฝกอบรมไดแก การเปนผูนําที่ดี การ
ประหยัดตนทุน การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต วิธีการจัดทํางบประมาณและการวางแผนธุรกิจใน
อนาคต เปนตน
สรุป

ความเห็นของประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระตอรายการระหวาง
กันของบริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัท วิปเทล จํากัด
ดร. อดุล อมตวิวัฒน ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ไดแสดงความเห็นวาอัตราคาบริการใหคําปรึกษาการจัดการทางธุรกิจที่บริษัท
วิปเทล จํากัด เรียบเก็บจากบริษัทฯ นั้น เปนราคาตลาดที่ยุติธรรม และไมพบสิ่งที่เปน
สาระสําคัญซึ่งจะมีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุนรายยอย

ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท ชินพูน จํากัด
บริษัท ชินพูน จํากัด เปนบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาที่ใหญในประเทศไตหวัน นอกจากนี้
บริษัท ชินพูน จํากัด ยังเปนบริษัทที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยของประเทศไตหวันดวย
ธุรกิจหลักของบริษัท ชินพูน จํากัด ไดแก การเปนบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟา
ประเภทตางๆ ในป 2549 ที่ผานมา บริษัท ชินพูน จํากัด มีสัดสวนยอดขายดังตอไปนี้
1.Single-sided PCB มีสัดสวน รอยละ 8.0 ของยอดขาย
2.Double-sided PCB (Plate through hole) มีสัดสวน รอยละ 10.0 ของยอดขาย
3.Double-sided PCB (Silver through hole) มีสัดสวน รอยละ 22.0 ของยอดขาย
4.Multi layer PCB มีสัดสวน รอยละ 50.00 ของยอดขาย
5.อื่นๆ มีสัดสวน รอยละ 10 ของยอดขาย
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 5 รายแรก ไดแก
รายชื่อ
1. MR. HUANG, WEI-JIN
2. MR. TSENG, LIU YU-HSIEH
3. MR. LIN, PI-CHI
4. MR. TSENG, WEN-TSUAN
5. MR. TUNG, HSIAO-HUNG

จํานวนหุน
11,148,184
10,188,463
9,613,626
9,037,894
6,508,562

%
3.35%
2.53%
2.95%
2.72%
2.01%

รายชื่อกรรมการ ประกอบดวยกรรมการชาวไตหวัน จํานวน 7 ทาน ไดแก
1.MR. HUANG, WEI-JIN ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
2.MR. LIN, PI-CHI
3.MR. TSENG, LIU YU-HSIEH
4.MR. HSIAO, HSIEN-JEN
5.MR. TSENG WEN-HSIEN
6.MR. TSIAO, HSIEN JEN
7. MR. TUNG, HSIAO-HUNG
บริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด (มหาชน) เปนบริษัท รวมทุนระหวางบริษัท วิปเทล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทของ
คนไทย และบริษัท ชินพูน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทของประเทศไตหวัน ในระหวางป 2547-2549 บริษัทมี
การซื้อขายสินคาและการชําระคาบริการจากบริษัท ชินพูน จํากัด เปนมูลคาการซื้อประมาณ 12.4 ลาน
บาทในป 2547, 6.9 ลานบาท ในป 2548 และ 7.4 ลานบาท ในป 2549 ซึ่งรายการซื้อ-ขายสินคาและการ
ชําระคาบริการตางๆ ระหวางบริษัทฯ กับ บริษัทชินพูน จํากัด นั้น สามารถแบงประเภทไดดังนี้

รายการระหวางกัน

มูลคาในป มูลคาในป มูลคาในป
หมายเหตุ
2547
2548
2549
1. คาจางผูชํานาญการ 1.4 ลานบาท 2.6 ลาน
1.8 ลาน
เปนผูชํานาญการพิเศษในดาน
พิเศษ
บาท
บาท
แมพิมพและวิศวกรจาก บ. ชิน
พูน
2. วัสดุอุปกรณจําเปน 7.0 ลานบาท 2.8 ลาน
4.2 ลาน
เนื่องจากวัสดุอุปกรณในการ
ที่ใชในการผลิต
บาท
บาท
ผลิตบางอยางไมสามารถสั่งซื้อ
ไดโดยตรงจากผูขาย
3. การซื้อวัตถุดิบใน
2.8 ลานบาท
0.3 ลาน 0.2 ลาน เนื่องจากบริษัทฯ ไมเคยติดตอ
การผลิต
บาท
บาท
สั่งซื้อแผนเคลือบทองแดงจาก
ผูผลิตแผนเคลือบทองแดงใน
ประเทศไตหวันรายหนึ่ง และ
ปริมาณความตองการมีไมมาก
นัก บริษัทฯ จึงขอสั่งซื้อผาน
บริษัท ชินพูน ซึ่งมีแผนเคลือบ
ทองแดงอยูในสตอคแลว โดย
ราคาที่จําหนายใหบริษัทฯ จะ
ต่ํากวาราคาที่บริษัทฯ สั่งซื้อกับ
บริษัทผูผลิตโดยตรง
4. Technical Fee
1.2 ลานบาท 1.2 ลาน
1.2 ลาน
สัญญาการใหความชวยเหลือ
บาท
บาท
ในดานเทคนิค
ความจําเปนของการทํารายการระหวางกันของบริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ชินพูน อินดัสเตรียล จํากัด
เนื่องจากธุรกิจการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟา เปนธุรกิจเฉพาะที่ไมแพรหลายในประเทศไทย โดย
มีผูผลิตในประเทศอยูเพียง 4 ราย ทําใหวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชในกระบวนการผลิตสวนใหญจําเปนตอง
นําเขาจากตางประเทศ เชนประเทศญี่ปุน สิงคโปร มาเลเซีย ไตหวัน เปนตน โดยเฉพาะที่ประเทศไตหวัน
ที่มีผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาอยูเปนจํานวนมาก และยังมีผูผลิตและจําหนายเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ
ที่ใชในการผลิตมากมาย ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ มีความจําเปนที่จะตองสั่งวัสดุอุปกรณตางๆ จําเปนตองมีการ
สั่งซื้อจากตางประเทศ ซึ่งการสั่งซื้อจากประเทศญี่ปุนและสิงคโปร จะมีราคาแพงกวาจากประเทศไตหวัน
แตเนื่องจากผูผลิตและผูขายในประเทศไตหวันโดยสวนใหญไมสามารถใชภาษาอังกฤษในการ
ติดตอสื่อสารได และบริษัทฯ เปนผูซื้อในตางประเทศที่ผูขายเองไมทราบฐานะการเงิน บริษัทผูขาย

เหลานั้นจะกําหนดเงื่อนไขใหบริษัทฯ ตองจายชําระเงินคาสินคากอนจะมีการสงของ ดังนั้น เพื่อ
หลีกเลี่ยงปญหาการจายชําระเงินลวงหนากอนสงของ บริษัทฯ จึงจําเปนตองสั่งซื้อผานบริษัท ชินพูน
จํากัด และเนื่องจากบริษัท ชินพูน จํากัด ก็เปนผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาเชนเดียวกัน การสั่งซื้อใน
จํานวนมาก สามารถทําการตอรองราคากับผูขายไดดีกวา บริษัทฯ จําเปนจะตองซื้อสินคาตางๆ ผาน
บริษัทชินพูน จํากัด ในเฉพาะกรณีที่บริษัทฯ ไมสามารถหาผูผลิตหรือผูขายไดเทานั้น โดยราคาที่ซื้อจาก
บริษัท ชินพูน จํากัด จะมีราคาใกลเคียงกับราคาที่บริษัทฯ ติดตอสั่งซื้อเอง เนื่องจากบริษัท ชินพูน จํากัด
จะซื้อรวมกับจํานวนที่บริษัทฯ ตองการใช ทําใหไดราคาพิเศษ แตบริษัท ชินพูน จํากัด จะคิดราคาคา
บรรจุและคา
ขนสงสินคาเพิ่มจากราคาสินคาที่ซื้อ เนื่องจากเปนภาระคาใชจายที่ทางบริษัทฯ ตอง
รับผิดชอบ
ปจจุบัน บริษัทพยายามติดตอผูแทนจําหนายวัสดุอุปกรณที่ใชในการผลิตจากภายในประเทศ
เพื่อลดการนําเขาและความเสี่ยงในดานอัตราแลกเปลี่ยน อยางไรก็ตาม คุณภาพของผูผลิตวัสดุอุปกรณใน
ประเทศเองก็ยังไมไดมาตรฐาน เชน ความคงทนของวัสดุนั้นๆ อายุการใชงานจะสั้นกวา เปนตน
นอกจากนี้ วัสดุอุปกรณจําเปนบางชนิด ปจจุบันก็ยังไมมีผูแทนจําหนายในประเทศไทย ดังนั้น บริษัทฯ
จึงยังคงจําเปนตองซื้อผาน บริษัท ชินพูน จํากัด บางเปนครั้งคราว
นอกจากนี้ บริษัทไดทําบันทึกขอตกลงกับ บริษัท ชินพูน จํากัด (Chin-Poon Industrial
Co.,Ltd.) ในการใหความชวยเหลือทางดานเทคนิคและดานการตลาด โดยมีสาระสําคัญดังนี้
คูสัญญา

:

บริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท ชินพูน จํากัด (Chin-Poon Industrial Co., Ltd.)

สัญญาลงวันที่ :

4 มกราคม 2549

อายุสัญญา

1 ป

:

นับแตวันที่ 4 มกราคม 2549 ถึง 3 มกราคม 2550
และสามารถตออายุสัญญาไดดวยความยินยอมของทั้ง 2 ฝายทุก ๆ 1 ป

เงื่อนไขที่สําคัญ :
1. บริษัท ชินพูน จํากัด
จะใหความชวยเหลือทางดานเทคโนโลยีการผลิต
และพัฒนาการใหม ๆ ที่เกิดขึ้นหรือกําลังจะเกิดขึ้น ใหกับบริษัท ดราโก พีซีบี
จํากัด(มหาชน) เพื่อจะไดสามารถออกแบบ ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่
ทันสมัยใหกับลูกคาได
2. บริษัท ชินพูน จํากัด จะใหความชวยเหลือและสนับสนุนทางดานบุคคลากร
โดยจะสงทีมวิศวกรและ/หรือทีมบริหารเขามาดูแลจากไตหวันเขามาดูแลและ
แนะนําเทคนิคการผลิต ตลอดจนเครื่องจักรตามที่บริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด

(มหาชน) รองขอ อาทิเชน นาย เฉิน จุง คุน (ปจจุบัน ดํารงตําแหนงผูจัดการ

ทั่วไป) เปนตน
3. บริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด (มหาชน)
สามารถที่จะสงวิศวกรไปดูงาน
และฝกอบรมที่ บริษัท ชินพูน จํากัด ได
4. บริษัท ชินพูน จํากัด จะใหคําแนะนําและชวยเหลือในดานการตลาดแก บริษัท
ดราโก พีซีบี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด (มหาชน) จะจายคาตอบแทนใหบริษัท ชินพูน จํากัด
เปนจํานวน 1,200,000 บาทตอป

คาตอบแทน

:

สรุป

ความเห็นของประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระตอรายการระหวาง
กันของบริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จํากัด
ดร. อดุล อมตวิวัฒน ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ไดแสดงความเห็นวาเนื่องจากธุรกิจการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาในประเทศ
ไทยมีลักษณะเฉพาะตัว ไมมีอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supportive Industry) ทําให
บริษัทฯ จําเปนตองพึ่งพาบริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จํากัด ในการจัดหาผูขายวัสดุ
อุปกรณที่จําเปนในการผลิต ตลอดจนการใหคําแนะนําในดานเทคนิคการผลิตใหกับ
บริษัทฯ ซึ่งรายการดังกลาวไมไดกอใหเกิดกําไรที่เปนสาระสําคัญแกกันและกัน และ
เห็นวา รายการระหวางกันนี้เปนรายการปกติสําหรับการดําเนินธุรกิจผูผลิตแผนพิมพ
วงจรไฟฟา และไมพบสิ่งที่เปนสาระสําคัญซึ่งจะมีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือ
หุนรายยอย
12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

(1) ขอมูลเกี่ยวกับผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด (มหาชน) คือ นายพิศิษฐ ชีวะเรืองโรจน
ทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2803 และ/หรือ นายสันติ พงศเจริญพิทย ทะเบียนผูสอบบัญชี
เลขที่ 4623 และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ทะเบียนผูสอบบัญชี เลขที่ 4323 จากบริษัท เค
พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุมัติและเห็นชอบจากตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ในป 2549 นี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด คิดคาตอบแทนจากการสอบบัญชีใน
อัตรา 650,000 บาทตอป โดยแบงออกเปน
• คาสอบบัญชีรายไตรมาส ไตรมาสละ 100,000 บาท รวมทั้งสิ้น 3 ไตรมาส
• คาสอบบัญชี รายป ปละ 350,000 บาท

ในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมา (ป 2547-2549) รายงานของผูสอบบัญชีของบริษัทฯใหความเห็น
วา งบการเงินของบริษัทฯแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
กําไรสะสม และกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดในแตละป มีความถูกตองตามที่ควร และไดทําขึ้นตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซื่งไดถือปฏิบัติเชนเดียวกันโดยสม่ําเสมอ
นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
1. รายได
รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและแสดงสุทธิจากสวนลดการคา

การขายสินคา
รายไดจากการขายสินคาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญ
ของความเปนเจาของสินคาที่มีนัยสําคัญไปใหกับผูซื้อแลว และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการ
ควบคุมหรือบริหารสินคาที่ขายไปแลวนั้นหรือมีความไมแนนอนที่มีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนจาก
รายการบัญชีนั้น ไมอาจวัดมูลคาของจํานวนรายไดและตนทุนที่เกิดขึ้นไดอยางนาเชื่อถือ มีความเปนไปได
คอนขางแนนอนที่จะตองรับคืนสินคา
2. คาใชจาย
รายจายทางการเงิน
ดอกเบี้ยจายและคาใชจายในทํานองเดียวกัน บันทึกในงบกําไรขาดทุนในงวดที่คาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น
3. สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ แลวแตราคาใดจะต่ํากวา
ตนทุนของสินคาคงเหลือคํานวณโดยใชวิธีเขากอนออกกอนสําหรับวัตถุดิบ และตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
สําหรับงานระหวางทําและสินคาสําเร็จรูป ตนทุนสินคาประกอบดวยตนทุนที่ซื้อ ตนทุนในการดัดแปลง
หรือตนทุนอื่นเพื่อใหสินคาอยูในสภาพและสถานที่ปจจุบัน ในกรณีของสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวาง
ผลิตที่ผลิตเอง ตนทุนสินคารวมการปนสวนของคาโสหุยการผลิตอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับกําลัง
การผลิตตามปกติ
มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายที่จําเปนใน
การขาย
บริษัทตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง สําหรับสินคาที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ลาสมัยและคางนาน

4. ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคา แสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหนี้ใน
อนาคตของลูกคา ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ

5. เงินลงทุน
ตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไวเพื่อคาหรือตั้งใจถือไวจน
ครบกําหนด จัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขายและแสดงในราคายุติธรรม กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคา
หลักทรัพยไดบันทึกในสวนของผูถือหุนโดยตรง
ยกเวนขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนและกําไร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จะรับรูในงบกําไรขาดทุน เมื่อมีการจัดประเภทของเงินลงทุน จะตองรับรูผล
กําไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกในสวนของผูถือหุนโดยตรงเขาในงบกําไรขาดทุน
6. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยที่เปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม
คาเสื่อมราคา
คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงาน
โดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังนี้
อาคาร
20
ป
เครื่องจักรและอุปกรณ
5 - 10 ป
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
5
ป
ยานพาหนะ
5
ป
บริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยที่อยูระหวางการกอสราง
7. เงินตราตางประเทศ
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุล แปลงคาเปนเงินบาทตาม
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน
สินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศและบันทึกตามเกณฑ
ราคาทุนเดิม แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
8. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียกและเงิน
ลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง
9. เจาหนี้การคา
เจาหนี้การคา แสดงในราคาทุน
10. ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดปจจุบัน ไดแกภาษีที่คาดวาจะจายชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปที่ตองเสียภาษี โดยใชอัตรา
ภาษีที่ประกาศใช ณ วันที่ในงบดุล ตลอดจนการปรับปรุงภาษีที่คางชําระในปกอน ๆ
11. ผลประโยชนพนักงาน
ขอผูกพันตามแผนการเงินสมทบจะบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อมีการจายสมทบ

12. คาใชจาย
รายจายทางการเงิน
ดอกเบี้ยจายและคาใชจายในทํานองเดียวกัน บันทึกในงบกําไรขาดทุนในงวดที่คาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น

(2) คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis:
MD&A)

1.ผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินธุรกิจ
ในป 2549 ที่ผานมา บริษัทฯ มียอดขายทั้งสิ้น 1,072 ลานบาท ซึ่งใกลเคียงกับแผนธุรกิจที่วางไว สวน
ผลกําไรสุทธิของบริษัทฯ จะต่ํากวาแผนธุรกิจที่วางไวเล็กนอย เนื่องจากตามแผนการดําเนินธุรกิจ
บริษัทฯ คาดวาผูผลิตแผนเคลือบทองแดง (วัตถุดิบหลักในการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟา) จะไมขึ้น
ราคาอีกในป 2549 เนื่องจากราคาแผนเคลือบทองแดงมีราคาสูงอยูแลว แตจากสภาวการณราคาน้ํามัน
ในตลาดโลก และราคาทองแดง ในป 2549 ผูผลิตแผนเคลือบทองแดงมีการปรับราคาขายขึ้นถึง 2
ครั้ง ทําใหบริษัทฯ มีตนทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นกวาแผนการที่วางไว แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ ได
พยายามปรับลดตนทุนคาใชจายดานอื่นๆ ลง และขอความรวมมือจากลูกคาในการปรับขึ้นราคา ซึ่ง
ลูกคาสวนใหญจะยินยอมใหปรับราคาได ซึ่งบางลูกคาอาจจะใหปรับขึ้นราคาไดสําหรับแผนพิมพ
วงจรไฟฟาที่กําลังผลิตอยู แตบางลูกคาจะอนุญาตใหปรับขึ้นราคาไดเฉพาะแผนพิมพวงจรไฟฟารุน
ใหมๆ เทานั้น เนื่องจากลูกคาในกลุมนี้มีการตกลงราคาขายสินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเลคโทรนิคส
กับผูซื้อไวเปนการลวงหนาแลว
ทําใหไมสามารถเปลี่ยนแปลงราคาแผนพิมพวงจรไฟฟาที่เปน
วัตถุดิบสวนหนึ่งของการผลิตสินคาของลูกคาเหลานี้ได
2.ผลการดําเนินงาน
ยอดขายและกําไรสุทธิ ในป 2549 ที่ผานมา บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้นจากป 2548 รอยละ 24.6 ใน
ดานกําไรสุทธิ บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากป 2548 ถึงรอยละ 384 ตนทุนขายของบริษัทลดลงจากป
2548 รอยละ 2 คือในป 2548 บริษัทฯมีตนทุนขายตอยอดขายในอัตรารอยละ 92 ในขณะที่ป 2549 บริษัท
ฯ มีตนทุนขายตอยอดขายในอัตรารอยละ 90 ซึ่งบริษัทฯ สามารถวิเคราะหถึงการเปลี่ยนแปลงในดาน
ยอดขาย ตนทุนขาย ตลอดจนกําไรสุทธิของบริษัทฯ ไดดังนี้
1.ยอดขายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในอดีตที่ผานมา บริษัทฯ เนนการขายและใหบริการกับลูกคาภายในประเทศ
เปนสวนใหญ ซึ่งมีปริมาณความตองการสูง แตหลังจากการเกิดภาวะการแขงขันทางดานราคาของผูผลิต
แผนพิมพวงจรไฟฟาภายในประเทศและตางประเทศ (ประเทศจีนและประเทศในแถบอาเชี่ยน) ที่รุนแรง
และตอเนื่องเปนเวลานาน บริษัทฯ จึงมุงเนนไปยังลูกคารายใหมๆ ในตางประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยมีการ
แตงตั้งตัวแทนจําหนายในตางประเทศ เพื่อคอยดูแลและใหบริการกับลูกคาในตางประเทศไดทันทวงที
เนื่องจากบริษัทฯ ยึดมั่นในนโยบายของการขายสินคามิใชการขายแผนพิมพวงจรไฟฟาเทานั้น และ
บริษัทฯ จะมุงเนนในการขายบริการดวย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการปรับเพิ่มผลิตภัณฑขึ้นเพื่อ

สนองตอบความตองการของลูกคาภายในประเทศที่มีการใชแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภท
Doublesided Silver Through Hole เปนสวนประกอบในการผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเลคโทรนิคสที่มีเทค
โนโลยี่สูงขึ้น โดยในป 2549 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคาในตางประเทศมากขึ้นอยาง
ตอเนื่อง และคําสั่งซื้อแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภท Double-sided Silver Through Hole สําหรับ
ลูกคาในประเทศก็เพิ่มสูงดวย
เนื่องจากผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเลคโทรนิคสที่เคยใชแผนพิมพ
วงจรไฟฟาประเภท Multi-layers ตางพยายามลดตนทุนการผลิตของตนเอง เชน LCD TV ซึ่ง
บริษัทผูผลิตโทรทัศนประเภทนี้ เริ่มดําเนินการผลิตในประเทศไทยมากขึ้น จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยี่ให
สามารถใชแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภท Double-sided Silver Through Hole แทน ซึ่งชวยลดตนทุน
การผลิตของลูกคาเหลานี้
2.จากราคาน้ํามันในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลกระทบใหตนทุนการผลิตของผลิตภัณฑป
โตรเคมีตางๆ เชน ฟนัล เรซิน เปนตน ซึ่งเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตแผนเคลือบทองแดง (copper
clad laminate) ทําใหผูผลิตแผนเคลือบทองแดงทุกบริษัททั้งในและตางประเทศประกาศขึ้นราคาแผน
เคลือบทองแดงถึง 2 ครั้ง ทั้งที่ในป 2547 และป 2548 ก็มีการขึ้นราคาแผนเคลือบทองแดงแลวถึง 2 ครั้ง
ในแตละป ซึ่งบริษัทลูกคาก็ทราบสถานการณนี้เปนอยางดี จึงทําใหบริษัทฯ สามารถขอปรับขึ้นราคาขาย
กับบริษัทลูกคาได แตราคาที่ขอปรับขึ้นไดนี้ก็เปนเฉพาะราคาของแผนเคลือบทองแดงที่ปรับขึ้นเทานั้น
เนื่องจากในปจจุบันบริษัทลูกคาสวนใหญตางประสบปญหาตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น และในบางครั้งก็ไม
สามารถแขงขันกับผูผลิตเครื่องใชไฟฟาจากประเทศจีนได ซึ่งบริษัทฯ ก็พยายามหาวิธีการลดตนทุนการ
ผลิตในดานตางๆ
3.บริษัทลูกคารายใหมที่บริษัทฯ ไดเขาไปติดตอธุรกิจตั้งแตกลางป 2547 เริ่มมั่นใจในคุณภาพของ
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ มากขึ้น จึงทําใหบริษัทฯ ไดรับคําสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งโดยสวนใหญจะเปนบริษัท
ลูกคาในประเทศมาเลเซีย สหรัฐอเมริกา และยุโรปบางสวน บริษัทฯ ไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคารายใหม
เหลานี้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภท Double-sided Silver Through Hole ซึ่งมี
อัตรากําไรขั้นตนสูงกวาประเภท Single-sided (หลังจากที่มั่นใจในคุณภาพการผลิตของบริษัทฯ แลว)
4.เนื่องจากบริษัทฯ ไดมีการพัฒนาพนักงานใหมีประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มมากขึ้นทั้งในดานปริมาณ
และคุณภาพ ประกอบกับยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นทําใหตนทุนคงที่ (Fixed Cost) ของบริษัทฯ มีอัตราสวน
ตอยอดขายลดลง ดังนั้น อัตราสวนตนทุนการขายตอยอดขายในป 2549 จึงต่ํากวาในป 2548
5.ผูผลิตแผนเคลือบทองแดงไดซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตแผนเคลือบทองแดง มีการปรับขึ้นราคา
อยางตอเนื่องตั้งแตตนป 2549 ซึ่งถาผูซื้อไมยินยอมใหขึ้นราคา ผูผลิตแผนเคลือบทองแดงก็จะไมสง
สินคาให อันอาจจะผลกระทบตอการผลิตผลิตภัณฑของบริษัทฯ ทําใหในป 2549 บริษัทฯ จําเปนตอง
ปรับเพิ่มปริมาณสินคาคงคลังประเภทวัตถุดิบมากขึ้น (โดยสวนใหญคือแผนเคลือบทองแดงที่จําเปนตอง
นําเขาจากตางประเทศ) เพื่อสํารองไวใชใหพอเพียงตอการผลิต การสั่งซื้อแผนเคลือบทองแดงจาก

ตางประเทศ บริษัทฯ จะจายชําระเงินดวย L/C (T/R) ซึ่งปจจุบันอัตราดอกเบี้ยปรับเพิ่มสูงขึ้นกวาป 2548
จึงทําใหในป 2549 บริษัทฯ มีภาระดอกเบี้ยจายเพิ่มสูงขึ้นกวาป 2548
ดานการผลิต ปจจุบัน บริษัทฯมีสายการผลิตแบบกึ่งอัตโนมัติ 1 สายการผลิต และแบบอัตโนมัติจํานวน
3 สายการผลิต ซึ่งสามารถผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพมาก ทั้งในดานของปริมาณ
และคุณภาพ เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตอยางตอเนื่องตลอดมา เชน การปรับ
Process flow ทําใหมีความคลองตัวในการผลิตมากขึ้น การพัฒนาการผลิตเสนลายวงจรที่มีขนาดเล็ก
0.15 มม. ตลอดจนมีการฝกอบรมพนักงาน ใหมีความรูความชํานาญในงานที่ไดรับมอบหมายอยาง
ตอเนื่องมากยิ่งขึ้น อัตรากําลังการผลิตที่ใชในป 2549 นี้ เมื่อเปรียบเทียบกับกําลังการผลิตทั้งสิ้นเปน
จํานวนรอยละ 60.6 มีปริมาณการผลิตลดลงจากป 2548 รอยละ 2.6 เนื่องจากปริมาณคําสั่งซื้อโดยสวน
ใหญจะเปนแผนพิมพวงจรไฟฟาแบบ Double-sided Silver Through Hole ซึ่งขนาดของแผนพิมพ
ประเภทนี้ จะเล็กกวาแผนพิมพวงจรไฟฟาแบบ Single-sided แตจะใชระยะเวลาในการผลิตนานกวา
เนื่องจากมีขั้นตอนการผลิตที่ซับซอนมากขึ้น และใชระยะเวลาในการผลิตนานกวาแผนพิมพวงจรไฟฟา
แบบดานเดียว (Single-sided PCB) กลาวคือจะมีขั้นตอนในการผลิตเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากรูของลาย
วงจรไฟฟาที่มีไวสําหรับใสขา IC ตางๆ มีขนาดเล็กมากขนาด 0.4 มม. ไมสามารถใชเครื่องปม
(Punching machine) ได จําเปนตองเจาะรูโดยใชเครื่องเจาะรู (CNC drilling machine) โดยปกติ
แผนพิมพวงจรไฟฟาแบบดานเดียว (Single-sided PCB) จะใชเครื่องปม โดยใน 1 ปม (ใชเวลา
ประมาณ 20-30 วินาทีตอ 1 ปม)จะสามารถเจาะรูไดครบตามจํานวนรูที่มีใน 1 แผน แตถาเปนการใช
เครื่องเจาะรู ระยะเวลาในการเจาะจะขึ้นอยูกับจํานวนรูใน 1 แผนและจํานวนหัวเจาะของเครื่องเจาะรู
นอกจากนี้ในการ ผลิตจะมีขั้นตอนการผลิตที่จะตองใหความรอน (อบ) หมึก silver ซึ่งจะใชระยะเวลา
ประมาณ 2.5-3.0 ชั่วโมงในการอบใหหมึกชนิดนี้แหง จึงทําใหผลผลิตที่ไดลดลงกวาในป 2548 แต
ราคาขายของแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภทนี้ ก็จะมีราคาขายสูงกวาแผนพิมพวงจรไฟฟาแบบ Singlesided 2.5-3 เทา
ในป 2549 บริษัทฯ เพิ่มการขายแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภท Double-sided Silver Through Hole
มากขึ้น คิดเปนอัตราสวนรอยละ25 ของการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาทั้งหมด
ในดานการตลาด บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการตลาดโดยมุงเนนไปยังตลาดสงออกโดยตรง (Direct
Export)
มีการแตงตั้งตัวแทนจําหนายในตางประเทศเพื่อคอยตอบสนองความตองการของลูกคาและ
ใหบริการ และยังมุงเนนใหเปนการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาแบบ Double-sided Silver Through
Hole และ Double sided Copper Paste Through Hole ในป 2549 บริษัทฯ มุงเนนที่จะผลิตแผน
พิมพวงจรไฟฟาเพื่อใชในอุตสาหกรรมอุปกรณชิ้นสวนรถยนตในตางประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ ไดรับ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO/TS 16949 ซึ่งเปนมาตรฐานคุณภาพสําคัญที่จําเปนสําหรับ
อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต และชิ้นสวนอุปกรณรถยนต ในป 2549 บริษัทฯ ไดรับคําสั่งซื้อจากผูผลิต

ชิ้นสวนอุปกรณรถยนตเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทลูกคาที่เปนผูผลิตชิ้นสวนอุปกรณรถยนตใน
ประเทศมาเลเซียก็ยังสนับสนุนในบริษัทฯ เปนผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาใหกับบริษัทในเครือของลูกคา
ในประเทศตางๆ อีกดวย เชน โปรตุเกส เยอรมัน ฮองกง เปนตน
การเขาไปเจาะตลาดอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตนั้น บริษัทฯ จําเปนที่จะตองรักษาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑของบริษัทใหคงที่ เนื่องจากอุตสาหกรรมรถยนตจะตองใชชิ้นสวนอุปกรณที่เนนในเรื่องความ
ปลอดภัยกับชีวิตของผูโดยสาร ชิ้นสวนตางๆ จึงจําเปนจะตองมีคุณภาพดี ซึ่งจะเปนจุดแข็งที่สําคัญของ
บริษัทที่จะมุงเนนการสงออกโดยตรงไปยังบริษัทในตางประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันในดานราคา
กับผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาภายในประเทศ และจากตางประเทศ

ก)

3.ฐานะทางการเงิน
3.1 สินทรัพย
ที่ดิน อาคารและเครื่องจักรอุปกรณ ในป 2549 บริษัทฯ มีการขยายการลงทุนในเครื่องจักร มีการ
ลงทุนในเครื่องจักรเครื่องพิมพเพื่อชวยเพิ่มกําลังการผลิต และรองรับการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟา
แบบ Double-sided Silver-Through Hole โดยเปนเงินลงทุนทั้งสิ้น 36 ลานบาท โดยใชเงิน
กําไรสะสมของบริษัทฯ

ข)

สินคาคงเหลือ
เนื่องจากการปรับขึ้นราคาของแผนเคลือบทองแดงอยางตอเนื่องตลอดมาเปน
ระยะเวลากวา 2 ป ทําใหบริษัทจําเปนตองเพิ่มสตอคสินคาคงคลังมากขึ้น เพื่อลดความผันผวนของ
ตนทุนการผลิต และเพื่อใหฝายการตลาดของบริษัทฯ มีระยะเวลาในการเจรจาตอรองขอขึ้นราคา
แผนพิมพวงจรไฟฟากับลูกคา สินคาคงเหลือสวนใหญไดแกวัตถุดิบประเภทแผนเคลือบทองแดง
(Copper Clad Laminate) ทั้งประเภท Single-sided และ Double-sided รวมถึง หมึกเคลือบที่
มีสวนผสมของเงิน (Silver Paste Ink) ซึ่งปจจุบันยังตองนําเขาจากตางประเทศ ในป 2549 นี้
บริษัทฯ ไดทําการตั้งสํารองคาเผื่อสินคาเสื่อมคุณภาพและลาสมัยสําหรับอะไหลเครื่องจักรไวเปน
จํานวน 3.8 ลานบาท

ค)

ลูกหนี้ ในป 2549 จากอัตราสวนหมุนเวียนของลูกหนี้การคา จะพบวามีอัตราสวนสูงกวาป 2548
ในขณะเดียวกันระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยก็เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการที่บริษัทฯ เนนการผลิตเพื่อการ
สงออกโดยตรง ยอดขายของบริษัทฯ เปนยอดขายจากลูกคาในตางประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
ระยะเวลาตั้งแตการสงถึงการรับสินคา เฉลี่ยประมาณ 15 วัน ทําใหเวลาการชําระคาสินคา (Credit
term) ซึ่งเคยอยูในระหวาง 30-60 วัน (ถาเปนการขายใหกับลูกคาภายในประเทศ) เลื่อนเปน 90120 วัน จึงทําใหมูลคาของลูกหนี้การคาของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากป 2548 และการจายชําระเงินก็จะ
ตรงตอเวลามาก โดยสกุลเงินที่รับชําระคาสินคาจะเปนเงินสกุลดอลลารอเมริกันเปนสวนใหญ ซึ่ง
บริษัทฯ ไดเปดบัญชีเงินฝากประเภทเงินสกุลดอลลาร (FCD) ไวกับธนาคารพาณิชย เพื่อไว

สําหรับการจายชําระเจาหนี้ทั้งในรูปของ
ของบริษัทฯ
ง)

L/C, T/R

และการโอนเงินชําระคาสินคาใหกับเจาหนี้

หนี้สินหมุนเวียนระยะสั้น จากที่ไดกลาวมาแลววาในชวงป 2549 บริษัทฯ จําเปนตองสตอค
วัตถุดิบ(แผนเคลือบทองแดง)จากตางประเทศเปนจํานวนมาก และการชําระเงินจะกระทําโดยการ
ชําระผาน L/C และTrust Receipt ซึ่ง Trust Receipt เปนหนี้สิน/เงินกูประเภทหนึ่งจากสถาบัน
การเงิน มีอายุการชําระเงิน 150-180 วัน นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ ไดรับชําระคาสินคาจากลูกคาใน
ตางประเทศ ใหบริษัทฯ สามารถนําเงินในบัญชี FCD มาชําระคาสินคา (แผนเคลือบทองแดง)
ใหกับเจาหนี้ได สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีเงินกูยืมจากธนาคารประเภท
Trust Receipt ที่เปนเงินบาท จํานวน 112 ลานบาท
3.2 สภาพคลอง
ในป 2549 ที่ผานมา จากงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ จะพบวามีการใชไปของเงินสดใน
กิจกรรมลงทุนเปนจํานวน 32.8 ลานบาท โดย บริษัทฯ มีการลงทุนในเครื่องจักรของการพิมพหมึก
Silver สําหรับรองรับกําลังการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาแบบ Double-sided Silver-Through
Hole ซึ่งเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 36 ลานบาท โดยการใชเงินจากกําไรสะสม เงินสดสวนใหญของ
บริษัทฯ จะถูกใชไปสําหรับการชําระคาสินคาและวัตถุดิบ จึงทําใหอัตราสวนสภาพคลองของ
บริษัทฯ ลดลงจากปที่ผานมา นอกจากนี้ในเดือนพฤษภาคม 2549 บริษัทฯ มีการจายเงินปนผล
ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.50 บาท ซึ่งเปนเงินทั้งสิ้น 8 ลานบาท
สวนการชําระหนี้สินระยะสั้นของบริษัทฯ เปนการชําระคาสินคา (วัตถุดิบ) ที่นําเขามาจาก
ตางประเทศในลักษณะของ T/R (Trust Receipt) เปนสวนใหญ ซึ่งกําหนดระยะเวลาในการ
ชําระเงิน 150-180 วัน โดยบริษัทฯ มีสภาพคลองพอเพียงกับการจายชําระหนี้สินระยะสั้นนี้
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ จะมีระยะเวลาประมาณ 78 วัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีสภาพคลอง
ในการดําเนินงานเพียงพอ
3.3 รายจายลงทุน
จากที่ไดกลาวมาแลวในขางตนวาในป 2549 ที่ผานมานี้ บริษัทฯ มีการลงทุนในเครื่องจักร
บางประเภท และเปนเงินลงทุนไมสูงมากนัก คือ 36 ลานบาท โดยสวนใหญจะเปนเครื่องจักร
อุปกรณเครื่องพิมพบางสวน เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตสําหรับแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภท Doublesided Silver-Through Hole

3.4 แหลงที่มาของเงินทุน

จากการขยายการลงทุนในที่ดินและเครื่องจักรบางประเภท ซึ่งเปนเงินลงทุนไมสูงมากนัก
คือ 36 ลานบาท บริษัทฯ ไดกําหนดแหลงที่มาของเงินทุนจากเงินกําไรสะสมจากการดําเนินงานใน
ป 2547 และป 2549 บางสวน

3.5 หนี้สินหมุนเวียน
ในป 2549 บริษัทฯ มีการจายชําระคืนเงินกูระยะสั้นในรูปของ L/C, T/R และจากการที่
บริษัทฯ ไดรับชําระคาสินคาจากลูกคาในตางประเทศเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐ ทําใหบริษัทฯ
สามารถจายชําระคาวัตถุดิบดวยเงินสดที่ไดรับจากลูกคานั้นๆ เพื่อลดความเสี่ยงของความผันผวน
ในดานอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของสตอคสินคา ไมไดทําใหหนี้สินในรูปของ T/R มี
จํานวนเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา
หนี้สินหมุนเวียนอื่นในป 2549 มีจํานวนทั้งสิ้น 34 ลานบาท ไดแก ภาษีเงินไดนิติบุคคล
และภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย จํานวน 10.3 ลานบาท คาไฟฟาและน้ําประปาคางจาย จํานวน 5.7 ลาน
บาท คานายหนา (สําหรับตัวแทนของบริษัทฯ ในตางประเทศ) จํานวน 5.65 ลานบาท คาใชจาย
เกี่ยวกับพนักงานคางจาย จํานวน 3.57 ลานบาท (คาภาษีหัก ณ ที่จาย, เงินประกันสังคมคางจาย
และอื่นๆ) และคาใชจายคางจายอื่นๆ จํานวน 8.78 ลานบาท
ในป 2549 การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในกําไรสะสมที่
เพิ่มมากขึ้นจากกําไรจากการดําเนินงานในป 2549 จํานวน 31.197 ลานบาท
หนี้สินจากงบการเงินของบริษัทฯ ไดแก หนี้สินในรูปของ T/R (Trust Receipt)
สําหรับการนําเขาวัตถุดิบและเครื่องจักรจากตางประเทศ สวนใหญอยูในรูปสกุลเงินบาท ดอลลาร
สหรัฐ และเยนญี่ปุน มีรายละเอียดดังนี้

จํานวนหนี้สินระยะสั้น(ลานบาท)
อัตราดอกเบี้ย
กําหนดชําระ
หลักประกัน
เงื่อนไขในกรณีละเมิดสัญญา

สถาบันการเงิน 1
110.99

สถาบันการเงิน 2
1.17

LIBOR+1.75

SIBOR+2.5

150 วัน
ที่ดินอาคารโรงงาน เครื่องจักร
เรียกชําระเงินคืนทั้งจํานวน พรอม
ดอกเบี้ย เมื่อพนกําหนด 3 วันจะ
ขายทรัพยสินทอดตลาดแลวนําเงิน
มาชําระ

150 วัน
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง
เรียกชําระเงินคืนทั้งจํานวน
พรอมดอกเบี้ย โดยคิดอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 14

4.ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
อุตสาหกรรมแผนพิมพวงจรไฟฟาในประเทศไทย จําเปนตองมีการปรับตัวเพื่อความอยู
รอดในสภาวะตลาดปจจุบันอยางมาก จากการที่ราคาน้ํามันในตลาดโลกยังคงมีราคาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
และไมมีทาทีที่จะลดลงได ซึ่งปญหานี้ยอมสงผลกระทบโดยตรงตอผูบริโภคทั่วโลก รวมทั้งบริษัทผูผลิต
ผลิตภัณฑปโตรเคมีอยางหลีกเลี่ยงไมได และผลกระทบที่เปนลูกโซอยางตอเนื่องที่มีตอผูผลิตแผนพิมพ
วงจรไฟฟาประเภท Single-sided ทุกราย คือการขึ้นราคาของแผนเคลือบทองแดง (Copper Clad
Laminate) ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟา (แผนเคลือบทองแดงจะมีฟนัล เรซิน
กระดาษ ทองแดง และสารเคมีตางๆ ซึ่งโดยสวนใหญเปนผลิตภัณฑปโตรเคมีเปนวัตถุดิบในการผลิต) ใน
ขณะเดียวกัน ผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเลคโทรนิคสตางตองการลดตนทุนการผลิต เนื่องจากกําลังซื้อ
ของผูบริโภคลดนอยลง และการแขงขันก็ทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะการเขามาตลาดโลกของผูผลิตฯ
จากประเทศจีน ทําใหราคาสินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเลคโทรนิคสชนิดตางๆ มีราคาถูกลงกวาปที่ผานๆ
มาอยางมาก ดังนั้น ผูผลิตสินคาเครื่องใชไฟฟาเหลานี้จึงตองดําเนินการ 2 วิธี คือ
1.ขอลดราคาวัตถุดิบในการผลิตและแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภท Single-sided ก็เปนวัตถุดิบหลักสวน
หนึ่งของสินคาประเภทนี้ดวยเชนกัน เพื่อพรอมที่จะตอสูกับการแขงขันดานราคา
2.ในป 2548 การพัฒนาในเทคโนโลยี่ใหมๆ เพื่อผลิตสินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเลคโทรนีคสใหมๆ ซึ่ง
แผนพิมพวงจรไฟฟาที่ใชเปนแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภท Multi-layer ทําใหปริมาณความตองการ
แผนพิมพวงจรไฟฟาประเภท Single-sided ลดลง แตในป 2549 บริษัทผูผลิตสินคาเครื่องใชไฟฟาและ
อิเลคโทรนิคสใหมๆ ตางพยายามพัฒนาเทคโนโลยี่ใหทันสมัย จนสามารถใชแผนพิมพวงจรไฟฟา
ประเภท Double-sided Silver Through Hole เพื่อชวยลดตนทุนการผลิต และในอนาคตอันใกลนี้
เครื่องใชไฟฟาและอิเลคโทรนิคสใหมๆ นี้ก็จะสามารถใชแผนพิมพวงจรไฟฟาแบบ Single-sided ได
ดวยเชนกัน
นอกจากนี้ การเกิดการคาเสรีกับประเทศตางๆ ยังมีสวนทําใหผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาในประเทศตอง
เผชิญกับการแขงขันดานราคาจากผูผลิตในตางประเทศ เนื่องจากการยกเลิกภาษีอากรขาเขาสําหรับแผน
พิมพวงจรไฟฟา ทําใหผูผลิตแผนพิมพฯ ในตางประเทศที่มีกําลังผลิตมาก พยายามเขามาตัดราคาขาย เพื่อ
ไดรับคําสั่งซื้อกลับไปปอนสายการผลิตในตางประเทศ
ถึงแมวาราคาขายที่ผูผลิตแผนพิมพฯใน
ตางประเทศจะขาดทุน แตก็เพื่อใหมีคําสั่งซื้อสําหรับปอนสายการผลิตและครอบคลุมคาใชจายคงที่ที่มีอยู
แตผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาในประเทศก็มีขอไดเปรียบในเรื่องของคุณภาพและการใหบริการ เนื่องจาก
ปญหาดานคุณภาพของในการผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเลคโทรนิคสอาจจะเกิดจากแผนพิมพวงจรไฟฟา
ที่ไมไดคุณภาพ และถาการสั่งซื้อจากประเทศจีน (จําเปนตองสั่งซื้อคราวละมากๆ เพื่อประหยัดคาขนสง)
ในครั้งนั้นเกิดปญหาในดานคุณภาพ
สายการผลิตทั้งหมดก็จะตองหยุดชะงัก
และกวาแผนพิมพ

วงจรไฟฟาใหมจะเขามาก็จะเสียเวลาในการผลิตนานขึ้น ผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาในประเทศจึงยังคงมี
ศักยภาพในการแขงขันกับผูผลิตในตางประเทศไดถาสามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑของตัวเอง และ
เนนการใหบริการหลังการขายที่รวดเร็ว และทันตอเหตุการณ
ในปจจุบัน ผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภท Single-sided จึงจําเปนตองปรับตัวอยางมาก
เนื่องจากสินคาเครื่องใชไฟฟา สินคาอิเลคโทรนิคส ตางๆ มีการพัฒนาไปอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปน
โทรศัพทบานแบบไรสาย (Wireless Telephone), DVD-RW หรือทีวีจอแบน (Flat Screen TV,
Plasma TV, LCD TV, Digital TV) เทคโนโลยี่ใหมๆ ตางเขามามีสวนในชีวิตมากขึ้น แผนพิมพ
วงจรไฟฟาประเภท Single-sided ที่มีเสนลายวงจรใหญๆ ไมอาจจะตอบสนองเทคโนโลยี่ใหมๆ เหลานี้
ได ดังนั้น การพัฒนาเทคโนโลยี่ในการผลิตใหสามารถพิมพลายวงจรที่มีขนาดเล็กได จึงเปนสิ่งที่จะตอง
ทําอยางเรงดวน เนื่องจากปจจัยดานราคาของสินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเลคโทรนิคสเปนตัวชี้นําที่ทําให
ผูผลิตสินคาเหลานี้ตองพยายามลดตนทุน ในขณะเดียวกันก็จะตองตอบสนองเทคโนโลยี่ใหมๆ ที่
ผูบริโภคตองการ ดังนั้น การเปลี่ยนการใชแผนพิมพวงจรไฟฟาแบบ Multi-layer มาเปนแบบ Doublesided Silver Through Hole หรือ Single-sided จึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได
ในระยะเวลา 2-3 ปที่ผานมา การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตในประเทศไทย
เพิ่มสูงขึ้นมาก นอกจากนี้ การพัฒนาทางดานเทคโนโลยี่ใหมๆ ทําใหการใชแผนพิมพวงจรไฟฟาเปลี่ยน
จากแบบ Multi layer PCB มาเปนแบบ Double-sided Silver Through Hole PCB รวมทั้ง
Double-sided Copper Paste Through Hole เพิ่มมากขึ้น เพื่อเปนการลดตนทุนผลิต โดยอาศัยเทค
โนโลยี่ชั้นสูงใสลงใน IC แทน จึงเปนโอกาสอันดีสําหรับอุตสาหกรรมแผนพิมพวงจรไฟฟาประเภท
Double-sided Silver Through Hole และ Double-sided Copper Paste Through Hole ใน
ประเทศไทยที่จะเจริญเติบโตตามไปดวย และจากการที่ระยะเวลาในการผลิตสินคาประเภทอิเลคโทร
นิคสตางๆ มีระยะเวลาสั้นลง เทคโนโลยี่ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และแผนพิมพวงจรไฟฟาที่มีคุณภาพ
ดีของผูผลิตในประเทศเอง
ทําใหบริษัทขามชาติซึ่งเปนผูผลิตสินคาอิเลคโทรนิคสตางๆ
รวมทั้ง
บริษัทผูผลิตชิ้นสวนอุปกรณรถยนตเหลานี้ ไดเล็งเห็นความสําคัญในการสั่งซื้อแผนพิมพวงจรไฟฟาใน
ประเทศมากยิ่งขึ้น
เพื่อทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ
ทั้งยังเปนการลดความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนซึ่งสามารถนําไปสูตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นมากอีกดวย อนาคตสําหรับแผนพิมพวงจรไฟฟา
ประเภทนี้ จึงยังคงสดใสอยู ปจจุบันคูแขงในตลาดแผนพิมพวงจรไฟฟาแบบ Double-sided Silver
Through Hole และ Double-sided Copper Paste Through Hole ในประเทศยังมีจํานวนไมมากนัก
บริษัทฯ จึงคาดวาการผลิต สินคาที่มีมูลคาเพิ่มนี้ จะทําใหบริษัทฯ มีกําไรเพียงพอและสามารถแขงขัน
ดานราคากับผูผลิตแผนพิมพประเภทนี้ในตางประเทศได แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังเล็งเห็นความสําคัญ
และจําเปนในการประหยัดตนทุนการผลิตและเนนในดานคุณภาพของแผนพิมพวงจรไฟฟาเปนสําคัญ

ในปจจุบัน ผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาจากตางประเทศ (จีน,มาเลเซียและอินโดนีเซีย เปนตน)
ไดรับคําสั่งซื้อไมถึงครึ่งหนึ่งของกําลังการผลิต เนื่องจากผูผลิตเหลานี้ไดลงทุนในเครื่องจักรและมีกําลัง
การผลิตเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดภาวะ Over supply จึงพยายามเขามาตัดราคาขายกับผูผลิตในประเทศ
ซึ่งทําใหการแขงขันดานราคาอยางตอเนื่อง และในบางครั้งราคาขายที่ผูผลิตจากตางประเทศเสนอขายเปน
ราคาขายที่ขาดทุน ในป 2549 จํานวนคูแขงขันในตลาดแผนพิมพวงจรไฟฟาแบบ Single-sided เริ่มมี
จํานวนลดลง หลายบริษัทประกาศยกเลิกการผลิต ลดกําลังการผลิต ซึ่งบางแหงก็ประกาศปดโรงงาน ซึ่ง
ในป 2550 นี้ บริษัทฯ คาดวาปรากฎการณนี้จะทําใหบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาที่เหลืออยูมีสวน
แบงการตลาดที่เพิ่มขึ้น และมีความสามารถในการตอรองราคากับลูกคาไดดีขึ้น
บริษัทไดตระหนักถึงภาวะอุตสาหกรรมที่กลาวมาเปนอยางดี ดังจะเห็นไดจากในป 2549 ที่ผาน
มา บริษัทฯ จึงมุงเนนไปยังตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศในยุโรป ซึ่งการแขงขันดานราคา
ยังมีไมมากนัก เนื่องจากลูกคาเหลานี้จะตัดสินใจซื้อผานตัวแทนที่มีความนาเชื่อถือ โดยกอนที่จะ
ตัดสินใจซื้อ ก็จะตองมีการตรวจสอบคุณภาพของผูผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟาตามมาตรฐานของลูกคา
เหลานี้กอนดังที่ไดกลาวมาแลว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจําเปนที่จะตองพยายามลดตนทุนการผลิต
ตลอดจนเพิ่มสัดสวนยอดขายของแผนพิมพวงจรไฟฟาที่มีมูลคาเพิ่ม เชน แผนพิมพแบบ Double Sided
Silver Through Hole และ Double-sided Copper Paste Through Hole เพื่อเพิ่มยอดขายตลอดจน
กําไรใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานที่วางไว
13. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
(ไมมี)

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน
ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจา
ขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ได
แสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงิน
สดของบริษัทและบริษัทยอยแลว
(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อให
แนใจวา
บริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตอง
ครบถวนแลวรวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3)
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและ
ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุม
ภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึง
ขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมี
ผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ในการนี้
เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความ
ถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมายให นายเฉิน จุง คุน เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไว
ทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายเฉิน จุง คุน กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่
ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว
ชื่อ
1.นางลักษณา สําราญทิวาวัลย

ชื่อ
ผูรับมอบอํานาจ
นายเฉิน จุง คุน

ตําแหนง
ผูอํานวยการฝายบัญชีและ
การเงิน
ตําแหนง
ผูจัดการทั่วไป

ลายมือชื่อ

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

ลายมือชื่อ
....................................

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว
และดวยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน
เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวา เอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบ
ทานแลว และไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวนเปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือ
ขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให นายเฉิน จุง คุน เปนผูลงลายมือชื่อกํากับ
เอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายเฉิน จุง คุน กํากับไว ขาพเจาจะถือวา
ไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ
1.นายวิพรรธ เริงพิทยา

ตําแหนง
ประธานกรรมการ

ลายมือชื่อ
....................................

2.นายเฟรด ชวง

กรรมการ
....................................

(Fred Shiau)

3.นางพิไลจิตร เริงพิทยา

กรรมการ
....................................

4.นายกนก สุริยสัตย

กรรมการ
....................................

5.นายวินแลนด ฮวง

กรรมการ
....................................

(Vincent Huang)

6.นายหลิน พี จี

กรรมการ
....................................

(Lin Pi Chi)

7.ดร. อดุล อมตวิวัฒน

กรรมการอิสระและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

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

ชื่อ
8.นาย อองทุน

ชื่อ
ผูรับมอบอํานาจ
นายเฉิน จุง คุน

ตําแหนง
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
ตําแหนง
ผูจัดการทั่วไป

ลายมือชื่อ
....................................

ลายมือชื่อ
....................................

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
ชื่อ-สกุล/

อายุ

คุณวุฒิทาง

ตําแหนง

(ป)

การศึกษา

นายวิพรรธ
เริงพิทยา*

68

Imperial
College of
Science and
Technology
London
University
UK.

(เปนกรรมการผู
มีอํานาจลงนาม
ผูกพันของ
บริษัทฯ)
นายเฟรด ชวง
(เปนกรรมการผู
มีอํานาจลงนาม
ผูกพันของ
บริษัทฯ)
ดร. อดุล
อมตวิวัฒน

ปริญญาเอก
ดานวิศวกรรม

56

ปริญญาตรี
สาขา Nuclear

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)

ความสัมพัน
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ธทาง
ครอบครัว ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
ระหวาง
ผูบริหาร
บมจ. ดราโก พีซีบี
17.99 % คูสมรสของ 2532 – ประธาน
นางพิไลจิตร ปจจุบนั
กรรมการ
เริงพิทยา
บริษัท วิปเทล จํากัด
2526ประธาน
(บริษัทที่ปรึกษา)
ปจจุบัน กรรมการ

1.84 %

Engineering
National
Tsing-Hua
University
Taiwan

68

ปริญญาเอก
ดานวิศวกรรม

57

ปริญญาโท
สาขานิติศาสตร

บมจ. ดราโก พีซีบี

2540 – ประธาน
ปจจุบัน

Hiller Aircraft (USA)

2540 – กรรมการ
บมจ. ดราโก พีซีบี
ปจจุบัน อิสระ และ
ประธาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
2536 –
กรรมการ
บมจ. ดราโก พีซีบี
ปจจุบัน อิสระและ
กรรมการ
ตรวจสอบ

0.125 %

University
of London
UK.

นายมานพ
นาคทัต
(ลาออกจากการ
เปนกรรมการ
อิสระและ
กรรมการ
ตรวจสอบ เมื่อ
วันที่ 15 มีนาคม
2550)
นางพิไลจิตร
เริงพิทยา
(เปนกรรมการผู
มีอํานาจลงนาม
ผูกพันของ
บริษัทฯ)

2533 – กรรมการ
ปจจุบัน

ไมมี

Tulane
University
USA.

2540 –
ปจจุบัน

57

ปริญญาโท
สาขา
บริหารธุรกิจ
University
of
Wisconsin
USA.

9.52%

คูสมรสของ
ดร.วิพรรธ
เริงพิทยา

กรรมการ-ผูจัดการ

บริษัท เสรี มานพ แอนด ดอลย
จํากัด

2532 – กรรมการ
ปจจุบัน

บมจ. ดราโก พีซีบี

2517 – กรรมการปจจุบัน บริหาร

บริษัท อิตัลโฮลดิ้ง จํากัด

ชื่อ-สกุล/

อายุ

คุณวุฒิทาง

ตําแหนง

(ป)

การศึกษา

นายกนก สุริยสัตย

41

สัดสวน
การถือ
หุน
ในบริษัท
(%)

ปริญญาตรี
ไมมี
สาขา Painting,
Printmaking
&
Photography
Museum
School of
Fine Art USA

นายวินแลนด ฮวง

62

(เปนกรรมการผูมี
อํานาจลงนามผูกพัน
ของบริษัทฯ)
นาย หลิน พี จี
(เปนกรรมการผูมี
อํานาจลงนามผูกพัน
ของบริษัทฯ)
นาย ออง ทุน

ปริญญาตรี สาขา
วรรณกรรม
อังกฤษ

ไมมี

Chen Kong
University,
Taiwan

60

47

มัธยมศึกษา

ปริญญาตรี สาขา
Metallurgical
Engineering,
Imperial
College,
University of
London, UK.

ไมมี

ไมมี

ความสัมพั
นธทาง
ครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ชวงเวลา

ตําแหนง

2547 – กรรมการ
ปจจุบัน

ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ

บมจ. ดราโก พีซีบี

ปจจุบัน

ผูชวยรอง
ประธาน

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด จํากัด

ปจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม
จํากัด
บมจ. ดราโก พีซีบี

2532 – กรรมการ
ปจจุบัน
2521 – ประธาน
ปจจุบัน

Chin Poon Industrial
Co., Ltd.

2546ปจจุบัน

บมจ. ดราโก พีซีบี

กรรมการ

กรรมการ
2532ปจจุบัน
2543 – กรรมการ
ปจจุบัน อิสระและ
กรรมการ
ตรวจสอบ

Chin Poon Industrial
Co., Ltd
บมจ. ดราโก พีซีบี

บริษัท ไทยสแตรทีจิค โฮลดิ้ง
2541 – ประธาน
ปจจุบัน กรรมการบริห จํากัด
าร

ชื่อ-สกุล/

อายุ

ตําแหนง

(ป)

นายเฉิน จุง คุน

45

คุณวุฒิทาง

การศึกษา

สัดสวน
การถือ
หุน
ใน
บริษัท
(%)

ปริญญาตรี
ไมมี
สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล

ความสัมพันธ
ทาง
ครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

46

นายประชา
วิสุทธิวัฒน

43

นายเผด็จ
รักษาวงษ

46

นายนิกร
ชัยมงคล

60

นายชาติชาย
สรอยระยา

44

ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ

คูสมรสของ 2547 – ปจจุบัน
นางฮวง
เหมย หยุน 2543 – 2547

ผูจัดการทั่วไป

บมจ. ดราโก พีซีบี

ผูชวยรองประธาน
บริษัท

ACP Electronics Co.,
Ltd.

ปริญญาโท
ไมมี
สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
ปริญญาโท สาขา ไมมี
วิศวกรรม วิทยาลัย
เทคโนโลยี่พระ
จอมเกลา วิทยาเขต
ลาดกระบัง

2535 – ปจจุบัน

ผูอํานวยการ
ฝายบัญชีและ
การเงิน

บมจ. ดราโก พีซีบี

2550 - ปจจุบัน

ปริญญาตรี สาขา ไมมี
วิทยาศาสตรทั่วไป
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี สาขา ไมมี
วิศวกรรมเครื่องกล

2538 – ปจจุบัน

ผูจัดการโรงงาน
บมจ. ดราโก พีซีบี
ไดรับการแตงตั้ง
และมีผลตั้งแต
วันที่ 1มกราคม
2550ผูจัดการ
อาวุโสฝาย
วิศวกรรม
โรงงาน
ผูจัดการอาวุโสฝาย บมจ. ดราโก พีซีบี
ผลิต

Chicago
Technical
College USA.

ปจจุบัน

National
Central
University,
Taiwan

นางลักษณา
สําราญทิวาวัลย

ตําแหนง

ปริญญาโท สาขา
การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย สถาบัน
บัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร

ไมมี

2537 – 2549

2537 – 2549

2541 – ปจจุบัน

ผูจัดการอาวุโสฝาย บมจ. ดราโก พีซีบี
ซอมบํารุง
(เกษียณอายุเมื่อ
วันที่
23
กุมภาพันธ 2550)
ผูจัดการอาวุโสฝาย บมจ. ดราโก พีซีบี
ทรัพยากรบุคคล
และ
ธุรการ

ชื่อ-สกุล/

อายุ

ตําแหนง

(ป)

นายมณูญ
วรธงไชย

42

นายบุญชู
แสงหยกกุล

39

นางจิตติมา
เนยทอง

39

นางฮวง เหมย
หยุน

38

คุณวุฒิทาง

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ถือหุน
ทาง
การศึกษา
ในบริษัท
ครอบครัว
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อบริษัท/ประเภท
(%)
ระหวาง
ธุรกิจ
ผูบริหาร
ปริญญาตรี
สาขา ไมมี
2544
– ผูจัดการฝาย
บมจ. ดราโก พีซีบี
ควบคุมคุณภาพ
วิศวกรรมไฟฟา
อิเลค
ปจจุบัน
Thomson
โทรนิคส
Sr. MQA
Television
2542– 2544
มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
Thailand
ปริญญาโท
ไมมี
2549
– ผูจัดการฝายขอมูล บมจ. ดราโก พีซีบี
สาขาวิทยาศาสตร
ปจจุบัน
เพื่อการจัดการ
คอมพิวเตอร
2541 – 2548 ผูจัดการฝายขอมูล บริษัท ซีเคแอล อิเลค
สถาบันบัณฑิตพัฒน
โทรนิคส จํากัด
เพื่อการจัดการ
บริหารศาสตร
ปริญญาโท
ไมมี
2547
– ผูจัดการฝาย
บมจ. ดราโก พีซีบี
สาขาการตลาด
ปจจุบัน
การตลาด
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
บมจ. ดราโก พีซีบี
2541 – 2547 เจาหนาที่ฝาย
การตลาดอาวุโส
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขาวิทยาศาสตร
คอมพิวเตอร

ไมมี

Tamsui Oxford
College - Taiwan

นายอนุชิต
พิชญธาดา

38

ปริญญาโท สาขา วิศวกรรม
วิทยาลัย เทคโนโลยี่พระ
จอมเกลา วิทยาเขต
พระนครเหนือ

ไมมี

เปนคูสมรส
ของนาย
เฉินจุงคุน

2547
ปจจุบัน

– ผูจัดการฝาย
จัดซื้อ
ผูชวยผูจัดการฝาย
จัดซื้อ
– ผูจัดการฝาย
วิศวกรรม

บมจ. ดราโก พีซีบี

2544 – 2547

ACP Electronics
Co., Ltd.

2548
ปจจุบัน

บมจ. ดราโก พีซีบี

2547 – 2548

ผูจัดการฝาย
ผลิตภัณฑ

บริษัท มิลเลเนี่ยม
อินเทค จํากัด

2536 – 2545

วิศวกรอาวุโส

บริษัท เอลเลค แอนด
เอลเทค จํากัด

