
 
 
 

 แบบ 56-1 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
 

ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
 
 
 

บริษทั ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 



 

1 
 

สารบญั 
 

  หน้า 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ  

 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 2-5 
 2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 5-14 
 3. ปจัจยัความเสีย่ง 14-15 
 4. ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ 16 
 5. ขอ้พพิาททางกฎหมาย 16 
 6. ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูส าคญัอื่น 16-17 
   
ส่วนท่ี 2   การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ  
 7. ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้ 18-19 
 8. โครงสรา้งการจดัการ 19-27 
 9. การก ากบัดแูลกจิการ 27-34 
 10. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 34-39 
 11. การควบคุมภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง 39-41 
 12. รายการระหว่างกนั 41-45 
   
ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  
 13. ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 46 
 14. การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝา่ยจดัการ 47-52 
   
การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 53 
   
เอกสารแนบ   

เอกสารแนบ 1  
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม
และเลขานุการบรษิทั 

54-64 

เอกสารแนบ 2  รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัยอ่ย - 
เอกสารแนบ 3  รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 64 
   
   
  



ส่วนท่ี 1 
การประกอบธรุกิจ 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
1.1 วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์เป้าหมายหรือกลยทุธใ์นการด าเนินงานของบริษทั 

 วสิยัทศัน์ : การเป็นผูน้ าในระดบัสากลของการผลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าทีม่คีุณภาพในทุก
ประเภทของผลติภณัฑ ์  

พนัธกจิ :  
- มุง่มัน่พฒันาธุรกจิและผลติภณัฑใ์หมเ่พื่อรองรบัความตอ้งการของตลาดในอนาคต 
- ยดึมัน่ในความพงึพอใจสงูสุดของลกูคา้ ทัง้ในดา้นคุณภาพ ราคา การจดัส่งและบรกิาร 
- มุง่สรา้งก าไรสงูสุดใหก้บัผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งทุกดา้น  
- พฒันาและยกระดบัความสามารถของพนกังานใหเ้ป็นแรงงานฝีมอืทีม่คีุณภาพ 

กลยทุธใ์นการด าเนินงานของบรษิทั 
- พฒันาการผลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าใหม้คีุณภาพ ในตน้ทุนการผลติทีน้่อยทีสุ่ด และเป็น

นโยบายทีพ่นกังานทุกคนตอ้งน าไปปฏบิตัเิพื่อใหเ้กดิผล 
- มุง่เน้นการผลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าทีม่มีลูค่าเพิม่ โดยเฉพาะแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าทีใ่ชใ้น

อุตสาหกรรมยานยนต ์
- เพิม่ช่องทางการจ าหน่ายโดยการแต่งตัง้นายหน้า/ตวัแทนในต่างประเทศ เพื่อเพิม่ยอดขาย

และช่วยสนบัสนุนดา้นบรกิารใหก้บัลกูคา้ในต่างประเทศของบรษิทัฯ 
- กระจายฐานลกูคา้ของบรษิทัฯ ออกไปในหลายๆ อุตสาหกรรม เพื่อลดความเสีย่งในกรณทีี่

เทคโนโลยีก่ารผลติของบรษิทัลกูคา้เปลีย่นแปลงไป หรอืการหดตวัของความตอ้งการใน
ผลติภณัฑแ์ต่ละชนิด 

- กระจายการขายไปยงัต่างประเทศโดยตรง เพื่อลดการแขง่ขนัดา้นราคาในตลาดภายใน 
ประเทศ 

- บรกิารหลงัการขายตอ้งรวดเรว็ทนัใจ และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ที่
เปลีย่นแปลงไปไดอ้ยา่งทนัท่วงท ี
 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 
 การเปลีย่นแปลงและการพฒันาการทีส่ าคญั ในส่วนทีเ่กีย่วกบัการประกอบธุรกจิและการ
บรหิารงาน   ตัง้แต่การก่อตัง้บรษิทัเป็นตน้มามดีงันี้ 
 

25 มกราคม 2532 จดทะเบยีนจดัตัง้เป็นบรษิทัจ ากดั 

พฤษภาคม 2532 
- กุมภาพนัธ ์2533 

ด าเนินการก่อสรา้งอาคารโรงงาน ทีส่วนอุตสาหกรรมบางกะด ี จงัหวดัปทุมธานี และ
ด าเนินการตดิตัง้เครือ่งจกัร 
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1 สงิหาคม 2533 
เริม่ด าเนินการผลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าประเภท     Single-sided  PCB   และDouble-
sided  PCB  ชนิด non-plate  through hole โดยเน้นการผลติประเภทแรกประมาณ   
90%  ของทัง้หมดการด าเนินการผลติในระยะแรกใชแ้รงงานคนเป็นหลกั 

กนัยายน  2535 
เพิม่ก าลงัการผลติสายที ่2 โดยการลงทุนทางดา้นเครือ่งจกัรเพิม่ขึน้ปรบัปรงุ การผลติ
เป็นลกัษณะ  Semi-automatic ซึง่ท าใหบ้รษิทัมกี าลงัการผลติเพิม่ขึน้ 

28 มถุินายน 2536 จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั 

16 พฤศจกิายน 
2537 

เริม่ท าการซือ้ขายหุน้ของบรษิทัฯในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

สงิหาคม 2538 
เพิม่ก าลงัการผลติสายที ่1 แบบอตัโนมตั ิโดยการลงทุนทางดา้นเครือ่งจกัรเพิม่ขึน้
ปรบัปรงุการผลติเป็นลกัษณะอตัโนมตั ิซึง่มปีระสทิธภิาพทัง้ในดา้นปรมิาณผลติและ
คุณภาพของแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าทีผ่ลติได ้

กนัยายน 2542 เพิม่ก าลงัการผลติสายที ่2 แบบอตัโนมตั ิ  

มถุินายน 2543 เพิม่ก าลงัการผลติสายที ่3 แบบอตัโนมตั ิโดยเน้นการผลติแบบ Double-sided PCB 

พฤษภาคม 2544 
 

ตดิตัง้เครือ่งจกัรส าหรบัการพมิพห์มกึ Silver paste เพื่อรองรบัการผลติแผ่นพมิพ์
วงจรไฟฟ้าแบบ Silver Through Hole PCB 

มกราคม 2545 
 

เริม่ด าเนินการผลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าแบบ Silver Through Hole PCB 

พฤศจกิายน 2545 
ไดร้บัใบรบัรองมาตรฐานคุณภาพ ISO/TS 16949 ส าหรบัการผลติชิน้ส่วนอุปกรณ์
รถยนต ์

ตุลาคม 2547 
ไดร้บัใบรบัรองมาตรฐานคุณภาพ ISO14001 (ใบรบัรองมาตรฐาน   คุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม) 

กนัยายน 2548 
ซือ้ทีด่นิในบรเิวณสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีขนาด 3 ไร ่ซึง่มพีืน้ทีต่ดิกบัพืน้ทีเ่ดมิของ
โรงงาน (ดา้นหลงั) เพื่อเตรยีมขยายการผลติในอนาคต 

เมษายน 2549 
เพิม่ก าลงัการผลติในเครือ่งจกัรส าหรบัการพมิพห์มกึ silver ส าหรบัการผลติแผ่นพมิพ์
วงจรไฟฟ้าแบบ Double-sided Silver Through Hole 

2550 
ซือ้ทีด่นิในบรเิวณสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีขนาด 3 ไร ่จากบรษิทั    วปิเทล จ ากดั ซึง่
มพีืน้ทีต่ดิกบัพืน้ทีเ่ดมิของโรงงาน (ดา้นขา้ง) เพื่อเตรยีมขยายการผลติในอนาคต 

2551 
ขยายก าลงัการผลติเพิม่ขึน้อกี 2 สายการผลติ และเพิม่กระบวนการผลติ Hot Air 
Leveling ทัง้ lead และ lead free 

19 มถุินายน 2551 
ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2551 มมีตอินุมตักิารแตกหุน้ หรอืเปลีย่นแปลงจ านวน
หุน้และมลูค่าหุน้สามญัทีต่ราไวข้องบรษิทัจากมลูค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นหุน้ละ 1.00บาท 
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17 กนัยายน 2551 
ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2551 มมีตอินุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัโครงการซือ้คนืหุน้ของบรษิทัฯ  ในจ านวนหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของหุน้ที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเพื่อการบรหิารทางการเงนิ 

ธนัวาคม 2551 
บรษิทัฯ มกีารซือ้หุน้คนืโดยวธิกีารเสนอซือ้ในกระดานหลกัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย จ านวนทัง้สิน้ 1,181,000 หุน้ 

สงิหาคม 2552 
บรษิทัฯ มกีารเพิม่กระบวนการผลติ ประเภท Dry Film Process  และ             
           แผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าชนิดทีม่เีสน้ลายวงจรขนาดเลก็กว่า 0.15 มม. 
 

กุมภาพนัธ ์2553 
ก่อสรา้งอาคารโรงงานเพิม่อกี 1 หลงั เพื่อรองรบัการผลติประเภทของแผ่นพมิพว์งจร 
ไฟฟ้าชนิดใหมเ่พิม่ขึน้ในอนาคต 

21 ตุลาคม 2554 
เกดิอุทกภยัขีน้ในประเทศไทย ท าใหเ้กดิน ้าท่วมในสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีซึง่เป็น
ทีต่ ัง้ของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ตอ้งหยดุการผลติตัง้แต่วนัที ่21 ตุลาคม 2554 เป็นตน้มา 

21 กุมภาพนัธ ์
2555 

เพิม่ทุนจ านวน 55.830 ลา้นหุน้แบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ใหแ้ก่บรษิทั 
ชนิพนู อนิดสัเตรยีล จ ากดั ในราคาหุน้ละ 5 บาท บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิเป็นจ านวนทัง้สิน้ 
279.15 ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในระหว่างการฟ้ืนฟูกจิการจากน ้าท่วม
และใชเ้ป็นเงนิลงทุนในผลติภณัฑใ์หม่ 

1 มถุินายน 2555 
บรษิทัฯ เริม่กลบัมาด าเนินการผลติ หลงัจากทีใ่ชเ้วลาในการฟ้ืนฟูโรงงาน 6 เดอืน จน
สามารถเปิดด าเนินงานไดเ้ป็นปกต ิ

 

ปจัจบุนั บรษิทั ด าเนินการผลติและจ าหน่ายแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้า (Printed Circuit Board หรอื PCB) 
ประเภท  Single-sided PCB   และ  Double-sided PCB  ทัง้ชนิด Silver Through Hole, Non Plate 
Through Hole, Copper Paste Through Hole และ Plate Through Hole ซึง่แผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าที่
ผลตินัน้ จะผลติตามลายวงจรไฟฟ้าของลกูคา้แต่ละราย ซึง่จะมลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนัตามแต่ที่ลกูคา้
จะออกแบบ 
 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้น 
รายละเอยีดเกีย่วกบักลุ่มผูถ้อืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป  ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง ทัง้หมด 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 มดีงันี้ 

2.  

 
ช่ือผูถื้อหุ้น/กลุ่มผูถื้อหุ้น 

 
สญัชาติ 

 
จ านวนหุ้น 

จ านวนหุ้นท่ีถือ คิดเป็น
ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมี
สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

1. กลุ่มนายวพิรรธ ์ เรงิพทิยา ไทย 56,887,800 26.36 
2. กลุ่มบรษิทั ชนิพนู อนิดสัเตรยีล จ ากดั* ไตห้วนั 95,221,000 44.12 

รวม  152,128,800 70.48 
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*จ านวนหุน้ของกลุ่มบรษิทั ชนิพนู อนิดสัเตรยีล จ ากดั ไดร้วมหุน้ของ Mr. Fred Shiau ซึง่เป็น 
concert party ของบรษิทั ชนิพนู อนิดสัเตรยีล จ ากดั 

 

1.4 ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ 
นายวพิรรธ ์ เรงิพทิยา ผูถ้อืหุน้ใหญ่ในบรษิทัฯ มธีุรกจิทีด่ าเนินงานในดา้นการใหค้ าแนะน าปรกึษาใน
เชงิธุรกจิชื่อบรษิทั วปิเทล จ ากดั ซึง่บรษิทัฯ ไดท้ าบนัทกึขอ้ตกลงให ้ บรษิทั วปิเทล จ ากดั เป็นที่
ปรกึษาการจดัการทางธุรกจิ  นอกจากนี้  บรษิทัฯ ไดท้ าบนัทกึขอ้ตกลงกบั บรษิทั ชนิพนู จ ากดั 
(Chin-Poon Industrial Co.,Ltd.)   ในการใหค้วามช่วยเหลอืทางดา้นเทคนิคและดา้นการตลาด โดย
สามารถศกึษาในรายละเอยีดไดใ้นหวัขอ้ที ่12 รายการระหว่างกนั 
 

2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
บรษิทั ดราโก ้พซีบี ี จ ากดั (มหาชน)  ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าหรอืแผ่น
พมิพว์งจรอเีลคโทรนิคส ์ (Printed Circuit Board หรอื PCB) ซึง่เป็นวงจรไฟฟ้ายอ่ส่วนอยูบ่นแผ่น
ฉนวนเคลอืบทองแดง (Copper Clad Laminate) ขนาดเลก็ ท าหน้าทีเ่ป็นฐานส าหรบัยดึชิน้ส่วนอเีลค
โทรนิคสต่์าง ๆ เขา้ดว้ยกนั   เพื่อเชื่อมโยงวงจรไฟฟ้าระหว่างส่วนประกอบต่างๆ และเป็น
ส่วนประกอบขัน้พืน้ฐานทีส่ าคญัในผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้าและสนิคา้อเีลคโทรนิคสต่์างๆ เครือ่งเสยีง
ตดิรถยนต ์  มอเตอร ์ เครือ่งมอืสื่อสารโทรคมนาคมเกอืบทุกชนิด และแผงหน้าปทัมค์วบคุมของ
รถยนต ์
นอกจากนี้ เพื่อใหบ้รษิทัฯ มคีวามสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดค้รบทุก
ผลติภณัฑข์องแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้า บรษิทัฯ จงึด าเนินธุรกจิซือ้มา-ขายไป ส าหรบัแผ่นพมิพ์
วงจรไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ทีบ่รษิทัฯ ไมส่ามารถผลติได ้ ซึง่เป็นแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าประเภท Multi-
layer PCB โดยจ าหน่ายใหก้บัลกูคา้ในปจัจบุนัของบรษิทัฯ ทีม่ปีรมิาณค าสัง่ซือ้ไมม่ากนกั โดยบรษิทั
จะสัง่ซือ้แผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าประเภทน้ีจากผูผ้ลติในประเทศไตห้วนั และจากการด าเนินธุรกจิใน
ลกัษณะน้ี ท าใหเ้มือ่บรษิทัฯ ประสบภาวะน ้าท่วม ไมส่ามารถด าเนินการผลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าเอง
ได ้บรษิทัฯ มช่ีองทางการตดิต่อกบัผูผ้ลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้ารายอื่นๆ อยู ่จงึท าใหบ้รษิทัฯ สามารถ
ด าเนินธุรกจิในลกัษณะน้ีในระหว่างทีบ่รษิทัฯ ก าลงัอยู่ในช่วงการฟ้ืนฟูอาคารโรงงานและเครือ่งจกัรใน
การผลติต่างๆ โดยแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าเหล่าน้ี เมือ่มาส่งถงึบรษิทัฯ จะมหีน่วยงานตรวจสอบ
คุณภาพท าหน้าทีต่รวจสอบคุณภาพใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ ก่อนทีจ่ะน าส่งใหก้บัลกูคา้ของ
บรษิทัฯ ต่อไป อตัราก าไรของธุรกจิประเภทนี้ อยู่ในระดบัสงูกว่าการผลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าของ
บรษิทัฯ เลก็น้อย 
ในปี 2556 บรษิทัฯ ยงัคงมรีายไดจ้ากธุรกจิซือ้มา-ขายไปอยูใ่นอตัราส่วนรอ้ยละ 26.1 ของยอดรายได้
รวมจากการขายของบรษิทัฯ  
 

2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑ ์
ในปี 2556 บรษิทัด าเนินการผลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้า 5 ประเภท คอื Single-sided PCB, Double-
sided PCB ชนิด Silver Paste Through Hole, Double-sided Non Plate Through Hole, Double-
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sided Copper Paste Through Hole และ Double-sided Plate-through-hole ซึง่แผ่นพมิพ์
วงจรไฟฟ้าทัง้ 5 ประเภทมลีกัษณะแตกต่างกนั ดงันี้ 

1. Single-sided PCB เป็นแผ่นพมิพว์งจรทีม่แีผ่นทองแดงเคลอืบเพยีงดา้นเดยีว มขี ัน้ตอน
การผลติทีไ่มซ่บัซอ้นน ามาใชเ้ป็นส่วนประกอบของเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเีลคโทรนิคสท์ัว่ๆไป 
เช่น Sub board ในโทรทศัน์ จอคอมพวิเตอร ์รโีมทคอนโทรล Inverter เป็นตน้ 

2. Double-sided PCB ชนิด Silver Paste Through Hole เป็นแผ่นพมิพว์งจรทีม่ ี
วงจรไฟฟ้าสองดา้นและมตีวัน ากระแสไฟฟ้าคอืเงนิ (Silver paste) น ามาใชก้บัเครือ่งใชไ้ฟฟ้า
และอเิลคโทรนิคสบ์างประเภท เช่น โทรทศัน์ LCD, LED, คยีบ์อรด์คอมพวิเตอร,์ DVD, แผง
หน้าปดัรถยนต,์ เครือ่งเสยีงตดิรถยนต,์ ตูชุ้มสายโทรศพัทข์นาดเลก็, Power supply ทีใ่ชก้บั
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าต่างๆ และเครือ่งมอืสื่อสาร (โทรศพัทบ์า้นแบบไรส้าย) ซึง่จ าเป็นจะตอ้งมเีน้ือที่
จ ากดัและตอ้งการ ความเทีย่งตรงสงู  

3. Double-sided PCB ชนิด Non Plate Through Hole เป็นแผ่นพมิพว์งจรทีม่วีงจรไฟฟ้า
สองดา้นแต่ไมม่ตีวัน ากระแสไฟฟ้า ซึง่จะน ามาใชก้บัชิน้ส่วนอุปกรณ์เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลค
โทรนิคสบ์างประเภท เช่น มอเตอรส์ าหรบัเครือ่งปรบัอากาศ มอเตอรส์ าหรบัตูเ้ยน็ เป็นตน้ 

4. Double-sided PCB ชนิด Copper Paste Through Hole เป็นแผ่นพมิพว์งจรทีม่ ี
วงจรไฟฟ้าสองดา้นและมตีวัน ากระแสไฟฟ้าคอืทองแดง (Copper paste) น ามาใชก้บั
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลคโทรนิคสบ์างประเภท มลีกัษณะใกลเ้คยีงกบั Double-sided PCB 
ชนิด Silver Paste Through Hole เหมาะส าหรบัการผลติเครือ่งเสยีงตดิรถยนต์ ซึง่ให้
คุณภาพของเสยีงดกีว่า และมรีาคายอ่มเยากว่า 

5. Double-sided PCB ชนิด Plate-through-hole เป็นแผ่นพมิพว์งจรทีม่วีงจรไฟฟ้าสอง
ดา้น และมตีวัน ากระแสไฟฟ้าคอืทองแดง โดยวธิกีาร plate ดว้ยกระแสไฟฟ้าและสารเคม ีซึง่
น ามาใชก้บัชิน้ส่วนอุปกรณ์เครือ่งใชไ้ฟฟ้า และอเิลคโทรนิคสท์ีม่คีวามสลบัซบัซอ้นของลาย
วงจร และมอุีปกรณ์ชิน้ส่วนประกอบทีม่คีวามหนาแน่นมาก เช่น ระบบน าทางรถยนต ์ แผง
ควบคุมระบบไฟฟ้าในรถยนต ์เป็นตน้ 

 

ในปี 2556 ทีผ่่านมา บรษิทัผลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าประเภท Single-sided PCB เป็นส่วนใหญ่ โดย
มสีดัส่วนการผลติประมาณรอ้ยละ 67 ของทัง้หมด ส่วนการผลติ Double-sided PCB ทุกประเภท มี
สดัส่วนการผลติอยูป่ระมาณรอ้ยละ 33  
 

โครงสร้างรายได้ 
 เนื่องจากบรษิทัฯ ประสบภาวะน ้าท่วม ในเดอืนตุลาคม 2554 ท าใหไ้มส่ามารถด าเนินการผลติได้
ตัง้แต่ตน้ปี 2555 เป็นตน้มา และหลงัจากทีฟ้ื่นฟูบรษิทัส าเรจ็ จ าเป็นตอ้งใชเ้วลาในการเริม่ผลติแผ่น
พมิพว์งจรไฟฟ้าใหก้บัลกูคา้ของบรษิทัฯ โดยลกูคา้แต่ละรายจะตอ้งด าเนินการตรวจสอบมาตรฐาน
คุณภาพการผลต่ิของบรษิทัฯ ก่อน ซึง่ถา้ผ่านการตรวจสอบกจ็ะเริม่สัง่ซือ้แผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าของ
บรษิทัฯ ได ้โดยปกตจิะใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืนส าหรบัลกูคา้รายเดมิ และใชเ้วลาไมต่ ่ากว่า 1 
ปีส าหรบัลกูคา้รายใหม ่ เนื่องจากตอ้งมกีารผลติแผ่นพมิพต์วัอยา่ง เพื่อใหลู้กคา้รายใหมน่ าไปท าการ
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ทดสอบในดา้นต่างๆ รายไดใ้นช่วงไตรมาสแรกของปี 2556 จงึมจี านวนไมม่ากนกั แต่ยอดขายเริม่
เพิม่สงูขึน้ในไตรมาสสอง ต่อเนื่องไปจนถงึสิน้ปี  
อยา่งไรกต็าม ถงึแมบ้รษิทัฯ จะเริม่กลบัมาด าเนินการผลติไดแ้ลว้ แต่กม็คี าสัง่ซือ้บางส่วนทีเ่ป็นค า
สัง่ซือ้ของแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าชนิดทีบ่รษิทัฯ ยงัไมส่ามารถผลติได ้จ าเป็นตอ้งส่งใหบ้รษิทัผูผ้ลติแผ่น
พมิพว์งจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer ในประเทศไตห้วนัผลติให ้จงึท าใหธุ้รกจิซือ้มา-ขายไปของบรษิทั
ในปี 2556 ยงัคงมยีอดขายจากธุรกจิประเภทนี้อยู ่ ในส่วนของรายไดจ้ากการผลติ จะยงัคงแบ่งเป็น 2 
ลกัษณะ คอื Single-sided PCB และ Double-sided PCB ซึง่ประกอบดว้ย Double-sided ทุก
ประเภทรวมกนั ซึง่ไดแ้ก่แผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าสองดา้น ชนิด Silver Through Hole, Non Plate 
Through Hole, Copper Paste Through Hole และ Plate-through-hole  
มลูค่าการจ าหน่ายของผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา เป็นดงันี้ 
 

 2554 2555 2556 
 ล้าน

บาท 
% ล้าน

บาท 
% ล้าน

บาท 
% 

การซือ้มา-ขายไป 141.92 10.80 236.95 61.83 218.87 27.32 
       
มลูค่าการจ าหน่ายในประเทศ       
     จ าแนกตามผลติภณัฑ ์       
     Single-sided PCB 22.56 1.72 4.99 1.30 28.35 3.54 
     Double-sided PCB 43.06 3.28 5.16 1.35 19.35 2.42 
รวมมลูค่าการจ าหน่ายในประเทศ 65.62 5.00 10.15 2.65 47.70 5.95 
       

มลูค่าการจ าหน่ายต่างประเทศ**       
     จ าแนกตามผลติภณัฑ ์       
     Single-sided PCB 744.07 56.65 90.84 23.70 358.82 44.79 
     Double-sided PCB 361.87 27.55 45.29 11.82 175.74 21.94 
รวมมลูค่าการจ าหน่ายต่างประเทศ 1,105.94 84.20 136.13 35.52 534.56 66.72 
       

มลูค่าการจ าหน่ายรวม       
การซือ้มา-ขายไป 141.92 10.80 236.95 61.83 218.87 27.32 
     จ าแนกตามผลติภณัฑ ์       
     Single-sided PCB 766.63 58.37 95.83 25.01 387.17 48.33 
     Double-sided PCB 404.93 30.83 50.45 13.16 195.09 24.35 
รวมมลูค่าการจ าหน่ายในและ
ต่างประเทศ 

1,313.48 100.00 383.23 100.00 801.13 100.00 

อตัราเพิม่(ลด)ของมลูค่าการจ าหน่าย 
(%) 

-3.55  -70.82  109.05  
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*  ไมร่วมรายไดจ้ากการขายแมพ่มิพ ์(mold) และการท าตวัอยา่งแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้า ในปี 2554, 
2555 และ 2556 จ านวน 56.79, 24.05 และ 47.18 ลา้นบาทตามล าดบั  
** การจ าหน่ายต่างประเทศ มลีกัษณะเป็นการส่งออกทัง้ทางตรง (direct export) และ
ทางออ้ม (indirect export) ซึง่เป็นการจ าหน่ายใหแ้ก่บรษิทัขา้มชาตภิายในประเทศทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ
การลงทุนทีต่ ัง้โรงงานอยูใ่นประเทศไทย  
 

2.2 การตลาดและการแข่งขนั 
 การตลาดและการจ าหน่าย 
 การผลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าในประเทศไทยส่วนใหญ่ เป็นการผลติเพื่อส่งออกทัง้ทางตรง
และทางออ้ม (direct & indirect export)  ฐานลกูคา้ของบรษิทัฯ จะไดแ้ก่ผูใ้ชแ้ผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าที่
เป็นผูผ้ลติเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลคโทรนิคสท์ีใ่ชภ้ายในบา้น และอุตสาหกรรมการผลติชิน้ส่วนอุปกรณ์
รถยนต ์ ซึง่ปจัจบุนัมกีารน าเขา้แผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าจากต่างประเทศลดลง เนื่องจากผูผ้ลติแผ่นพมิพ์
วงจรไฟฟ้าในประเทศมคีุณภาพดขีึน้ และราคาถูกกว่าการน าเขา้จากต่างประเทศ แต่อยา่งไรกต็าม 
ภาวะการแขง่ขนัดา้นราคา ท าใหบ้รษิทัฯ ยงัคงตอ้งพยายามหาตลาดใหม่ๆ  ในต่างประเทศ เนื่องจาก
ไมต่อ้งการเขา้รว่มสงครามตดัราคากบัคู่แขง่รายอื่นๆ 
 เน่ืองจากธุรกจิผูผ้ลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าทัง้ในและต่างประเทศมชีื่อเสยีงและเป็นทีรู่จ้กัใน
ตลาดจ านวนไมม่ากนกั การด าเนินการดา้นการตลาดสามารถด าเนินการได ้ดงันี้ 
1. โดยการแนะน าจากลกูคา้ของบรษิทัฯ ในปจัจบุนั ลกูคา้ของบรษิทัฯ หลายรายเป็นผูร้บัจา้ง
ประกอบชิน้สว่นอเิลคโทรนิคส ์ (Assembly House) ใหก้บัผูผ้ลติเครือ่งใชไ้ฟฟ้าอเิลคโทรนิคส ์ และ
ผูผ้ลติอุปกรณ์ชิน้ส่วนประกอบรถยนต ์ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นลกูคา้ทีต่ ัง้โรงงานอยูใ่นประเทศ เมือ่บรษิทั
ลกูคา้เชื่อมัน่ในคุณภาพการผลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าของบรษิทัฯ กจ็ะแนะน าใหผู้ผ้ลติ
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าอเิลคโทรนิคสแ์ละอุปกรณ์ชิน้ส่วนประกอบรถยนต ์ สัง่ซือ้แผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าจาก
บรษิทัฯ เพื่อใหแ้น่ใจว่าชิน้ส่วนอุปกรณ์ทีป่ระกอบลงบนแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าแลว้ จะไมม่ปีญัหาดา้น
คุณภาพ 
2. โดยการแนะน าจากบรษิทั ชนิพนู อนิดสัเตรยีล จ ากดั เนื่องจากตน้ทุนการผลติแผ่นพมิพ์
วงจรไฟฟ้าในประเทศไตห้วนัสงูกว่าประเทศไทยมาก ดงันัน้ เมือ่มลีกูคา้ของบรษิทั ชนิพนูฯ ตอ้งการ
แผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าทีม่รีาคาถูกลง (เพื่อแขง่ขนัดา้นราคาของสนิคา้ของตนเอง) แต่ยงัคงมคีุณภาพ
ด ี ทางบรษิทั ชนิพนูฯ กจ็ะแนะน าใหฝ้า่ยการตลาดของบรษิทัฯ ตดิต่อกบับรษิทัลกูคา้นัน้ๆ หรอื
อาจจะมกีารโอนค าสัง่ซือ้ของลกูคา้รายนัน้ๆ ใหบ้รษิทัฯ ผลติแทน โดยลกูคา้นัน้จะตอ้งเขา้มา
ตรวจสอบคุณภาพการผลติของบรษิทัฯ ก่อน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าของบรษิทัฯ มี
คุณภาพดตีามทีเ่คยสัง่ซือ้ผ่านบรษิทั ชนิพนูฯ และเมือ่ผ่านการตรวจสอบแลว้จงึส่งค าสัง่ซือ้มาให้
บรษิทัฯ โดยตรง 
3. โดยการแต่งตัง้ตวัแทนจ าหน่ายในต่างประเทศ ซึง่วธินีี้ตวัแทนจ าหน่ายในต่างประเทศจะมคีวาม
รอบรูใ้นตลาดแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าในประเทศของตนเอง ท าใหก้ารเขา้ถงึกลุ่มลกูคา้ทีต่อ้งการใช้
แผนพมิพว์งจรไฟฟ้าท าไดง้า่ยและรวดเรว็กว่าการทีบ่รษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีฝ่า่ยการตลาดไปตดิต่อ
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เองโดยตรง ซึง่อาจจะมปีญัหาในดา้นภาษาทีใ่ชใ้นการสื่อสาร (นอกเหนือจากภาษาองักฤษ) เช่น 
ภาษาสเปน เป็นตน้  
 ตวัแทนของบรษิทัฯ ในประเทศต่างๆ เช่น สหรฐัอเมรกิา มาเลเซยี อนิโดนีเซยี และเกาหล ี
เพื่อทีจ่ะสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดท้นัเวลาและมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี้ ใน
กรณทีีล่กูคา้ในต่างประเทศมปีญัหาดา้นคุณภาพของแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้า ตวัแทนจ าหน่ายกส็ามารถ
ใหบ้รกิารแกไ้ขปญัหาเบือ้งตน้ ณ ทีท่ าการของบรษิทัลกูคา้ได ้ หรอืในบางครัง้ ลกูคา้ตอ้งการพฒันา
ผลติภณัฑใ์หม่ๆ  ตวัแทนของบรษิทัฯ ในประเทศนัน้ๆ กส็ามารถเขา้ถงึลกูคา้ไดโ้ดยทนัท ีซึง่ช่วยท า
ใหก้ารใหบ้รกิารกบัลกูคา้ในต่างประเทศเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเรว็ ซึง่ตวัแทนจ าหน่ายเหล่านี้ 
จะไดร้บัผลตอบแทนจากบรษิทัฯ ในรปูแบบของค่านายหน้า โดยจะคดิเป็นอตัราส่วนของยอดขาย
ตามทีต่กลงกนัไว ้

 

 กลุ่มลกูคา้เป้าหมายของบรษิทัในปจัจบุนั คอืกลุ่มบรษิทัผูผ้ลติชิน้ส่วนอุปกรณ์รถยนต ์ เน่ืองจาก
เป็นกลุ่มลกูคา้ทีแ่ผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าไมม่กีารเปลีย่นแปลงลายวงจรบ่อยมากนกั ท าใหก้ารผลติมี
ประสทิธภิาพ คอืสามารถผลติล่วงหน้าไวก่้อนไดใ้นแต่ละครัง้ของการผลติ นอกจากนี้การแขง่ขนักไ็ม่
สงูมาก เพราะลกูคา้กลุ่มนี้กใ็หค้วามส าคญักบัเรือ่งคุณภาพเป็นพเิศษ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ทีเ่กีย่วกบั
รถยนตซ์ึง่มผีลต่อชวีติและทรพัยส์นิของผูบ้รโิภค คุณภาพจงึเป็นปจัจยัแรกในการพจิารณาหาผูผ้ลติ
แผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้า จงึมผีลท าใหต้น้ทุนการผลติสงูกว่าแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าส าหรบัชิน้ส่วนอุปกรณ์
อื่น หรอืส าหรบัเครือ่งใชไ้ฟฟ้าประเภทอื่นๆ  
 

    การจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 ในปี 2556 รายไดจ้ากการขายของบรษิทัฯ สามารถแบ่งการจ าหน่ายเป็น 2 ประเภทดงันี้ 
 1. การจ าหน่ายภายในประเทศ เป็นการจ าหน่ายในลกัษณะ  Indirect  Export  คอื   บรษิทั
จะจ าหน่ายแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าแก่บรษิทัผูผ้ลติสนิคา้ส าเรจ็รปู ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นบรษิทัต่างชาตทิี่
เขา้มาขยายฐานธุรกจิในประเทศไทย  เช่น  SONY, SAMSUNG, World, Panasonic, Mitsubishi, 
Toshiba เป็นตน้ นอกจากนี้ ยงัมกีารจ าหน่ายใหก้บัผูป้ระกอบชิน้ส่วนส าหรบัเครือ่งใชไ้ฟฟ้าอเิลคโทร
นิคสแ์ละชิน้ส่วนประกอบรถยนต ์ เช่น KATATA, KAGA เป็นตน้ ในปี 2556 บรษิทัฯ จ าหน่าย
ผลติภณัฑใ์หก้บัลกูคา้ในกลุ่มนี้ประมาณรอ้ยละ 60 ของมลูค่าการจ าหน่ายทัง้หมด  โดยมกี าหนดการ
ช าระเงนิประมาณ  30-60 วนั  ขึน้อยูก่บัลกูคา้แต่ละราย   
 

 2.  การจ าหน่ายในต่างประเทศ หรอืการจ าหน่ายในลกัษณะ Direct Export* ปจัจบุนับรษิทัฯ 
มสี่งออกผลติภณัฑ ์ โดยจ าหน่ายใหก้บัลกูคา้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา สเปน มาเลเซยี อนิเดยี 
เวยีตนามและประเทศจนี ซึง่ไดแ้ก่ Bosch –Malaysia, Sony – Malaysia, Nidec - Vietnam, Brother 
– Vietnam เป็นตน้ โดยมสีดัส่วนการจ าหน่ายประเภท Direct export คดิเป็นมลูค่า ประมาณรอ้ยละ 
40 ของมลูค่าการจ าหน่ายทัง้หมด  
*หมายเหต ุDirect Export ในทีน้ี่หมายถงึการขายแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าโดยการส่งออกไปยงัผูซ้ือ้ใน
ต่างประเทศโดยตรง  
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ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 
  อุตสาหกรรมแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าในประเทศไทย เป็นอุตสาหกรรมการผลติเพื่อส่งออกและ
เป็นอุตสาหกรรมทีก่่อใหเ้กดิการพฒันาอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ  โดยเป็น Supporting Industries 
ของอุตสาหกรรมการผลติเครือ่งใชไ้ฟฟ้าอเีลคโทรนิคส ์ อุตสาหกรรมชิน้ส่วนอุปกรณ์ตดิรถยนต ์ และ
เครือ่งมอืสื่อสาร โทรคมนาคมประเภทต่างๆ ทีใ่ชแ้ผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าเป็นชิน้ส่วนประกอบพืน้ฐาน
ส าคญั และจะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมการผลติสนิคา้ส าเรจ็รปูกบัอุตสาหกรรมการผลติ
ชิน้ส่วนอเีลคโทรนิคสใ์นประเทศเขา้ดว้ยกนั  
 

 การทีแ่ผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบพืน้ฐานทีส่ าคญั ในการผลติเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและ 
อเีลคโทรนิคส ์ หรอือุตสาหกรรมใดๆ ทีใ่ชแ้ผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าเป็นวตัถุดบิในการผลติ ผูผ้ลติแผ่น
พมิพว์งจรไฟฟ้าจงึควรมสีถานทีต่ ัง้โรงงานอยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีงกบัลกูคา้ผูส้ ัง่ซือ้ผลติภณัฑ ์ เพื่อ
ความสะดวกในการขนส่งและตอบสนองระบบการผลติแบบ JIT (Just In Time) ซึง่จะช่วยอ านวย
ความสะดวกในกรณมีกีารเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขแบบลายวงจรต่างๆ ของลกูคา้ เนื่องจากการ
ออกแบบของบรษิทัลกูคา้ในระยะแรกยงัอยูใ่นขัน้การทดลอง (pilot run) อาจจะมกีารปรบัเปลีย่น
เสน้ลายวงจร การทีบ่รษิทัผูผ้ลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าตัง้โรงงานอยูใ่กลก้จ็ะช่วยท าใหก้ารเปลีย่นแปลง
ใดๆ ท าไดง้า่ยและใชเ้วลาน้อย เกดิความคล่องตวัในการเปลีย่นแปลงลายวงจรในระยะของการทดลอง
ก่อนจะผลติจรงิ นอกจากน้ี ยงัช่วยแกไ้ขปญัหาในดา้นคุณภาพของแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าหรอืใน
สายการผลติของลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็  
 

 ความตอ้งการใชแ้ผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าภายในประเทศในปี 2556 ลดลง เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกจิของประเทศในกลุ่มประชาคมยโุรป (EU) ยงัไมฟ้ื่นตวั รวมทัง้เศรษฐกจิของสหรฐัอเมรกิา
ดว้ย ซึง่ทัง้ 2 ตลาดนี้เป็นตลาดส่งออกทีส่ าคญัของผูผ้ลติเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อเิลคโทรนิคสใ์น
ประเทศไทย ซึง่แน่นอนว่าการแขง่ขนัดา้นราคากม็มีากขึน้ เนื่องจากความตอ้งการแผ่นพมิพ์
วงจรไฟฟ้าลดลง 
 

 โครงสร้างของอตุสาหกรรมแผน่พิมพว์งจรไฟฟ้า 
 ลกัษณะโครงสรา้งของอุตสาหกรรมผูผ้ลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้า เป็นอุตสาหกรรมทีอ่าศยัเทค
โนโลยีก่ารผลติไมส่งูมากนกั ปจัจบุนั การผลติส่วนใหญ่จะใชเ้ครือ่งจกัรระบบอตัโนมตัใินการผลติ  ซึง่
ผูผ้ลติแต่ละรายในอุตสาหกรรมนี้สามารถลงทุนซือ้เครือ่งจกัรระบบอตัโนมตันิี้ได ้  สิง่ส าคญัคอืการ
ควบคุมคุณภาพในการผลติ เน่ืองจากในแต่ละแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าจะมเีสน้ลายวงจรทีม่ขีนาดเลก็หรอื
ใหญ่แตกต่างกนัไปตามการออกแบบลายวงจรของแต่ละลกูคา้   การควบคุมคุณภาพในการผลติ
จ าเป็นตอ้งอาศยัประสบการณ์ เพื่อแกไ้ขปญัหาในการผลติ โดยเฉพาะแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าทีม่ ี
เสน้ลายวงจรขนาดเลก็มาก ซึง่จะน าไปสู่อตัราการสญูเสยีในกระบวนการผลติใหน้้อยทีสุ่ด     

จากการประเมนิของบรษิทัฯ คาดว่าความตอ้งการ (Demand) ของแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าใน
ประเทศไทยในปี 2556 มปีระมาณ 100,000-130,000 ตารางเมตรต่อเดอืน ลดลงกว่ารอ้ยละ 20 ของ
ความตอ้งการในปีทีผ่่านมา เนื่องจากสภาพเศรษฐกจิโลกกไ็ดร้บัผลกระทบจากเศรษฐกจิของ
สหรฐัอเมรกิาและประเทศในยโุรป ทีย่งัไมฟ้ื่นตวั ท าใหอ้ านาจซือ้ลดลง ส่งผลใหผู้้ผลติสนิคา้

ราคาแผ่นเคลือบทองแดง

0

20

ปี ฑ.ศ.

US$
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เครือ่งใชไ้ฟฟ้าอเิลคโทรนิคสใ์นประเทศไทย ตอ้งลดปรมิาณการผลติลงดว้ยเช่นกนั นอกจากนี้ อ านาจ
ซือ้ของผูบ้รโิภคภายในประเทศลดลง ปญัหาค่าครองชพีทีส่งูขึน้ และปญัหานโยบายการซือ้รถยนตค์นั
แรกทีท่ าใหผู้ซ้ือ้รถยนตไ์มม่เีงนิเหลอืเพยีงพอทีจ่ะจบัจา่ยใชส้อย เนื่องจากตอ้งผ่อนเงนิค่ารถยนตท์ี่
ซือ้ตัง้แต่ปี 2555  

ปจัจบุนั ผูผ้ลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าแบบ Single sided ทีผ่ลติป้อนตลาดในประเทศแบ่งได้
เป็น 2 กลุ่ม คอื 

 

 ผูผ้ลติภายในประเทศ (Local Suppliers) ซึง่มผีูผ้ลติรายใหญ่ๆ ทีส่ าคญัอยู ่ 4 บรษิทั (รวม
บรษิทั ดราโก ้ พซีบี ี จ ากดั (มหาชน) ดว้ย)  ความสามารถในการผลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้า
ป้อนตลาดประมาณ 170,000–200,000 ตารางเมตรต่อเดอืน   

 ผูผ้ลติจากต่างประเทศ (Oversea Suppliers) เป็นผูผ้ลติในประเทศอนิโดนีเซยี มาเลเซยีและ
สาธารณรฐัประชาชนจนี เป็นส่วนใหญ่ ซึง่เป็นบรษิทัลกู (Subsidiary company) ของบรษิทั
แม ่ (Parent company) สญัชาตญิีปุ่น่ทีข่ยายการลงทุนไปยงัประเทศเหล่าน้ี มกี าลงัการผลติ
เพื่อป้อนตลาดประมาณ 200,000-250,000 ตารางเมตรต่อเดอืน แต่เนื่องจากทัง้ประเทศ
อนิโดนีเซยี และมาเลเซยี ต่างกป็ระสบปญัหาความตอ้งการแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าแบบ Single 
Sided และแบบ Double Sided Silver Through Hole  ลดลง ผูผ้ลติเหล่านี้จงึพยายามเขา้มา
แยง่ตลาดในประเทศไทย เนื่องจากท าเลอยูใ่กลก้ว่าลกูคา้ในประเทศจนี ตลอดจนปรมิาณ
ความตอ้งการแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าของประเทศไทยยงัคงมสีงูกว่าในประเทศของตนเอง  

 

2.3 การจดัการผลิตภณัฑ ์
 ข้อมลูเกีย่วกบัวตัถดิุบ 
 วตัถุดบิของบรษิทั ประกอบดว้ย Copper Clad Laminates, น ้าหมกึ และสารเคมอีื่น ๆ โดยมี
สดัส่วนการซือ้จากต่างประเทศ : ในประเทศ เท่ากบั 85 : 15 โดยเฉพาะแผ่นฉนวนเคลอืบทองแดง 
(Copper Clad Laminate) ซึง่เป็นวตัถุดบิหลกั มมีลูค่ากว่ารอ้ยละ 60 ของตน้ทุนการผลติทัง้หมด 
ปจัจบุนัมบีรษิทัผลติแผ่นฉนวนเคลอืบทองแดงในประเทศไทยเพยีงรายเดยีวทีบ่รษิทัฯ สามารถใชเ้ป็น
วตัถุดบิในการผลติได ้ 

ในปจัจบุนั ผูผ้ลติและผูบ้รโิภคทุกคนรณรงคก์ารผลติทีม่กีารอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม บรษิทัต่างๆ 
ทัว่โลกค านึงถงึการผลติผลติภณัฑใ์ดๆ กต็ามที่ปลอดสารพษิ/สารเคมทีีจ่ะส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
การผลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้ากเ็ช่นเดยีวกนั บรษิทัผูผ้ลติเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลคโทรนิคสโ์ดยส่วน
ใหญ่ มกีารผลติเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลคโทรนิคสท์ีป่ลอดสารตะกัว่ (Lead free process) ปลอดสารฮา
ลอน (Halogen Free) หรอืปลอดสารเคมใีดๆ ทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม เพื่อส่งออกไปขายยงั
ประเทศในประชาคมรว่มยโุรป สหรฐัอเมรกิา เป็นตน้ ปจัจบุนัแผ่นเคลอืบทองแดงประเภทน้ีจงึมกีาร
ผลติเป็นวตัถุดบิหลกั ราคามกีารปรบัลดลงจนมรีาคาใกลเ้คยีงกบัแผ่นเคลอืบทองแดงแบบเก่า 
เนื่องจากปรมิาณการผลติแผ่นเคลอืบทองแดงประเภทน้ีมเีพิม่มากขึน้ จนท าใหเ้กดิการประหยดัต่อ
ขนาด (Economy of scale) 
 ในตลาดโลกมผีูผ้ลติแผ่นเคลอืบทองแดงอยูเ่ป็นจ านวนมาก (ในทีน่ี้จะขอกล่าวถงึเฉพาะจาก
ประเทศในแถบ เอเชยีเท่านัน้) ทัง้จากประเทศญีปุ่น่ เกาหล ี ไตห้วนั มาเลเซยี รวมทัง้ไทย (ซึง่เป็น
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บรษิทัขา้มชาตจิากประเทศญีปุ่น่ทีม่าขยายฐานการผลติในประเทศไทย) ซึง่ผูผ้ลติแผ่นเคลอืบทองแดง
ของแต่ละประเทศ แต่ละบรษิทัผูผ้ลติจะมคีุณภาพคุณสมบตั ิรวมทัง้ราคาจ าหน่ายทีแ่ตกต่างกนั   เช่น 

- แผ่นเคลอืบทองแดงของญีปุ่น่มคีุณภาพด ี คุณสมบตัสิามารถทนทานต่อกระแสไฟไดด้ ี 
แต่มรีาคาแพง ปรมิาณความตอ้งการลดลงเรือ่ยๆ เนื่องจากราคาสงู 

- แผ่นเคลอืบทองแดงจากประเทศเกาหล ีมคีุณภาพปานกลาง คุณสมบตั-ิ พอใช ้มรีาคาถูก
กว่าผูผ้ลติจากประเทศไตห้วนัเลก็น้อย แต่มกัจะมปีญัหาในการส่งสนิคา้เน่ืองจากปรมิาณ
การผลติของผูผ้ลติเกาหลมีไีมส่ม ่าเสมอ และในหลายๆ ครัง้ บรษิทัฯ พบว่าผูผ้ลติเกาหลี
เองมปีญัหาการขาดแคลนวตัถุดบิประเภท copper foil ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมคี าสัง่ซือ้ให้
ผูผ้ลติแผ่นเคลอืบทองแดงจากเกาหลตีามความตอ้งการของลกูคา้ของบรษิทัฯ เท่านัน้ 

- แผ่นเคลอืบทองแดงจากประเทศไตห้วนั ซึง่แผ่นเคลอืบทองแดงจากประเทศไตห้วนักม็ี
ผูผ้ลติเป็นจ านวนมาก  มทีัง้คุณภาพปานกลาง , คุณสมบตั ิ – ด,ี มรีาคาปานกลาง เป็น
วตัถุดบิทีบ่รษิทัฯ สัง่ซือ้มากทีสุ่ด  

- ผูผ้ลติแผ่นเคลอืบทองแดงจากประเทศจนี ซึง่เป็นผูผ้ลติแผ่นเคลอืบทองแดงจากประเทศ
ไตห้วนัทีข่ยายฐานการผลติไปยงัประเทศจนี คุณภาพและคุณสมบตัมิตีัง้แต่ต ่า-ปานกลาง 
ราคาถูก เป็นวตัถุดบิทีบ่รษิทัฯ จะเสนอเฉพาะผูผ้ลติแผ่นเคลอืบทองแดงทีม่คีุณภาพปาน
กลาง เป็นทางเลอืกใหก้บัลกูคา้ในกรณทีีบ่รษิทัลกูคา้ตอ้งการแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าใน
ราคาถูก ปรมิาณการสัง่ซือ้ไมม่ากนกั 
 

การเลอืกใชแ้ผ่นเคลอืบทองแดงจากประเทศใด ผูผ้ลติรายใด  โดยส่วนใหญ่ลกูคา้ของบรษิทัฯ 
จะเป็นการระบุว่ามคีวามตอ้งการแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าทีใ่ชแ้ผ่นเคลอืบทองแดงจากผูผ้ลติรายใด ซึง่ใน
วงการการผลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าน้ี จะมผีูผ้ลติแผ่นเคลอืบทองแดงทีล่กูคา้ยอมรบัในคุณภาพอยู่
จ านวนไมม่ากรายนกั เนื่องจากลกูคา้ของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่จะใหค้วามส าคญักบัราคาและคุณสมบตัิ
ของแผ่นเคลอืบทองแดงว่าจะตรงกบัความตอ้งการในการผลติสนิคา้ของตนเองหรอืไม ่   
 

โดยปกต ิ เมือ่บรษิทัฯ เขา้ไปตดิต่อธุรกจิกบัลกูคา้รายใหม ่  สิง่ทีจ่ าเป็นตอ้งทราบจากลกูคา้ คอื    
สนิคา้ส าเรจ็รปูทีล่กูคา้ผลติและจะตอ้งใชแ้ผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้านัน้เป็นสนิคา้ประเภทใด  ลกูคา้มกีาร
ระบุผูผ้ลติแผ่นเคลอืบทองแดงหรอืไม ่  ถา้ไมร่ะบุ บรษิทัฯ กจ็ะใหค้ าแนะน า รวมทัง้การเสนอราคา
แผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าโดยใชแ้ผ่นเคลอืบทองแดงจากผูผ้ลติตัง้แต่ 2 รายเพื่อใหเ้ป็นทางเลอืกแก่บรษิทั
ลกูคา้ และเพื่อป้องกนัปญัหาสนิคา้ขาดแคลนหรอืสนิคา้ขึน้ราคาจากผูผ้ลติแผ่นเคลอืบทองแดงรายใด
รายหน่ึง  การระบุผูผ้ลติแผ่นเคลอืบทองแดงทีแ่ตกต่างกนั กจ็ะเป็นตวัแปรส าคญัทีจ่ะท าใหร้าคาขาย
ของบรษิทัฯ แตกต่างกนัออกไป นอกจากนี้ ถา้ลกูคา้ระบุเฉพาะเจาะจงว่าจะใชแ้ผ่นเคลอืบทองแดง
จากบรษิทัใดบรษิทัหน่ึง และถา้เกดิปญัหาในการส่งวตัถุดบิ บรษิทัฯ กจ็ะตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัลกูคา้ทราบ
ก่อน เพื่อใหล้กูคา้เลอืกผูผ้ลติแผ่นเคลอืบทองแดงจากผูผ้ลติรายอื่น  ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึคาดว่าจะไมม่ี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ แต่อยา่งใด 
 

การซือ้แผ่นเคลอืบทองแดงของบรษิทัฯ จะเป็นการสัง่ซือ้เป็นจ านวนมากในแต่ละครัง้ ซึง่สามารถท า
ใหบ้รษิทัฯ ต่อรองขอซือ้ในราคาพเิศษได ้โดยปกต ิการซือ้แผ่นเคลอืบทองแดงกบัผูผ้ลติแต่ละราย จะ
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เป็นการออกใบสัง่ซือ้เป็นครัง้ๆ ไป ไมม่สีญัญาการซือ้วตัถุดบิ หลงัจากออกใบสัง่ซือ้แลว้ กจ็ะมกีาร
เปิด L/C  ใหก้บัผูผ้ลติรายนัน้ เมือ่ใกลจ้ะถงึเวลาส่งแผ่นเคลอืบทองแดงมาให้ 
 

ในปี 2556 ราคาแผ่นเคลอืบทองแดงซึง่เป็นวตัถุดบิหลกัในการผลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้ายงัไมม่กีาร
เปลีย่นแปลง เนื่องจากปรมิาณความตอ้งการแผ่นเคลอืบทองแดงลดลง (จากสาเหตุทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้) 
ราคาทองแดงในตลาดโลกไมเ่ปลีย่นแปลงมากนกั นอกจากนี้ราคาของน ้ามนั, ฟินลั, เรซนิ และ
กระดาษ ซึง่เป็นวตัถุดบิหลกัในการผลติแผ่นเคลอืบทองแดงกม็รีาคาไมเ่ปลีย่นแปลงอยา่งเป็น
สาระส าคญั  
 

  ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
 ในกระบวนการผลติทีจ่ าเป็นตอ้งมกีารใชส้ารเคมแีละน ้า สารเคมแีละน ้าทีเ่ป็นของเสยีผ่าน
จากกระบวนการผลติ  จะตอ้งไดร้บัการบ าบดัก่อนทีจ่ะมกีารปล่อยน ้าออกจากโรงงาน โดยภายในสวน
อุตสาหกรรมบางกะดไีดก้ าหนดใหบ้รษิทัทีต่ ัง้อยูภ่ายในสวนอุตสาหกรรม จะตอ้งมรีะบบบ าบดัน ้า
ภายในบรษิทัเองเสยีก่อน แลว้จงึปล่อยน ้าผ่านเขา้ไปยงัระบบบ าบดัน ้ารวมของสวนอุตสาหกรรมเพื่อ
ท าการบ าบดัอกี เป็นครัง้ทีส่อง ก่อนทีจ่ะปล่อยน ้านัน้ไปสู่สาธารณะ 
 

 ค่าของน ้าเสยีตามทีก่ฎหมายก าหนด คอื ค่า PH สงูสุดไมเ่กนิ 9 และต ่าสุดไมเ่กนิ 5  ซึง่
ค่าน ้าเสยีของบรษิทัฯ ในระหว่างปีทีผ่่านมาจะอยูท่ีร่ะดบัค่า PH = 7  ซึง่เป็นระดบัค่าของน ้าทีม่คีวาม
สมดลุไมเ่ป็นกรดหรอืด่าง  และบรษิทัฯ ไมเ่คยมปีระวตักิารกระท าผดิเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม  เนื่องจาก 

- ขอ้ก าหนดภายในสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี ทีก่ าหนดใหทุ้กบรษิทัทีต่ ัง้โรงงานอยูใ่นสวน
อุตสาหกรรมนี้จ าเป็นตอ้งรกัษาระดบัค่า PH ของน ้ามใิหเ้กนิ 8  ก่อนทีจ่ะปล่อยลงสู่ระบบ
บ าบดัน ้าส่วนกลาง 

- บรษิทัฯ ไดร้บัใบรบัรองคุณภาพสิง่แวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO 14001 ซึง่มขีอ้ก าหนด
เรือ่งการควบคุมและรกัษาสภาพแวดลอ้ม โดยก าหนดใหม้กีารตรวจวดัคุณภาพของน ้าทิง้ 
น ้าในท่อระบายน ้า คุณภาพอากาศทีป่ล่อยออกจากโรงงาน อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ และ
บรษิทัฯ กไ็ดด้ าเนินการตามมาตรฐานทีก่ าหนดไวอ้ยา่งเครง่ครดั 

- บรษิทัฯ มกีารลงทุนในระบบบ าบดัน ้าเสยีทีม่คีุณภาพ มขีนาดการลงทุนทีส่งู ซึง่สารเคมทีี่
ใชใ้นการบ าบดัน ้าเสยีจากการผลติ ไดแ้ก่ 
1.เฟอรคิคลอไรด ์จะเป็นตวัแยกตะกอนในขัน้ตน้ 
2.โซเดยีมเปอรซ์ลัเฟต เป็นตวั Control ค่า PH 

   3.สารโพลเิมอร ์จะเป็นตวัแยกสารหนกัใหต้กตะกอน   
 

 น ้าทีม่สีารเคมบีางชนิดเจอืปนนัน้  วธิกีารบ าบดัจะท าใหเ้กดิตะกอนตกคา้งในระบบบ าบดั
น ้าเสยีของบรษิทัฯ  ซึง่ในปจัจบุนั จะมบีรษิทัภายในประเทศเขา้มารบัซือ้กากตะกอนทีต่กคา้งส่งไป
ประเทศจนี เพื่อน าไปแยกทองแดงทีม่อียูใ่นกากตะกอนนัน้ เพื่อในไปใชป้ระโยชน์อื่นๆ ต่อไป ซึง่ท า
ใหบ้รษิทัฯ ประหยดัค่าใชจ้า่ยในการบ าบดักากตะกอนน้ีได้ และในขณะเดยีวกนักเ็ป็นการเพิม่รายได้
ใหก้บับรษิทัฯ ในแต่ละปีเป็นเงนิจ านวนมาก เนื่องจากในกากตะกอนนัน้มทีองแดงปะปนอยูจ่ านวน
หนึ่ง 
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 ในแต่ละปี บรษิทัฯ มคี่าใชจ้า่ยเพื่อการบ าบดัน ้าเสยีในแต่ละปี ตัง้แต่ปี 2553-2555 ดงันี้ 
 ปี 2554  ค่าใชจ้า่ยทัง้สิน้เป็นจ านวน  6.032 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.5 ของยอดขาย 
 ปี 2555  ค่าใชจ้า่ยทัง้สิน้เป็นจ านวน  1.323 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.9 ของยอดขาย 
 ปี 2556  ค่าใชจ้า่ยทัง้สิน้เป็นจ านวน  6.866 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.8 ของยอดขาย 
 ในส่วนของกระป๋องหมกึหรอืเศษผา้ปนเป้ือนสารเคม ี บรษิทัฯ จะน าส่งใหบ้รษิทั เบตเตอร์
เวลิด์ กรนี จ ากดั (มหาชน) เป็นผูร้บัไปบ าบดัโดยการฝงักลบ  

 

3. ปัจจยัความเส่ียง 
บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการบรหิารความเสีย่งอนัเน่ืองมาจากภาวะอุตสาหกรรมและการแขง่ขนั โดย
จดัใหม้กีารประเมนิดแูลและตดิตามอยา่งใกลช้ดิ เพื่อวางแผนและออกมาตรการบรหิารความเสีย่งที่
อาจจะเกดิขึน้ในอนาคตไดอ้ยา่งเหมาะสม และเกดิผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทัใหน้้อยทีสุ่ด 
อยา่งไรกต็าม บรษิทัประเมนิว่าปจัจยัความเสีย่งทัง้ภายในและภายนอกทีอ่าจเกดิขึน้โดยไมส่ามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าและมผีลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัทีส่ าคญัคอื 
 1. ความเสีย่งของอุตสาหกรรม  ในอุตสาหกรรมการการผลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าใชเ้งนิ
ลงทุนไมส่งูนกั ท าใหอุ้ตสาหกรรมประเภทนี้มผีูผ้ลติจ านวนมากราย แต่สิง่ส าคญัของการผลติคอื
คุณภาพ ซึง่จ าเป็นตอ้งอาศยัประสบการณ์ เพื่อพฒันาและควบคุมคุณภาพการผลติใหเ้กดิของเสยีใน
กระบวนการผลติใหเ้กดิขึน้น้อยทีสุ่ดเพื่อรกัษาระดบัตน้ทุนและก าไรไว ้ เมือ่เป็นเช่นนี้จะพบว่าใน
ปจัจบุนัอุตสาหกรรมผูผ้ลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าประเภท Single layer หรอื Double layer ไดปิ้ด
กจิการลงเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากปญัหาคุณภาพการผลติซึง่มผีลต่อตน้ทุนการผลติ ความตอ้งการ
ของลกูคา้เกีย่วกบัรายละเอยีดของแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าทีก่ าหนดไว ้ ตลอดจนการแขง่ขนัดา้นราคา
จากผูผ้ลติดว้ยกนัเอง นอกจากนี้ในอุตสาหกรรมนี้ มอีตัราก าไรค่อนขา้งต ่า การรกัษาระดบัก าไรจงึ
อาศยัปรมิาณค าสัง่ซือ้ทีม่จี านวนมาก เพื่อท าใหเ้กดิการประหยดัต่อขนาด (economy of scale) ดงันัน้ 
ความเสีย่งของอุตสาหกรรมนี้คอืการควบคุมคุณภาพและตน้ทุน ตลอดจนยอดค าสัง่ซือ้ในปรมิาณสงู 
เพื่อใหส้ามารถแขง่ขนักบัคู่แขง่ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศได ้ 
 2. ความเสีย่งดา้นวตัถุดบิ   เน่ืองจากการผลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าในประเทศไทยเป็น
ธุรกจิทีต่อ้งพึง่พงิวตัถุดบิจากต่างประเทศเป็นหลกั และมจี านวนผูผ้ลติในประเทศเพยีงรายเดยีวเมือ่
เทยีบกบัประเทศมาเลเซยี ไตห้วนั อนิโดนีเซยี หรอืสาธารณรฐัประชาชนจนี ท าใหบ้รษิทัฯ จ าเป็น
ตอ้งสต๊อควตัถุดบิไวใ้หเ้พยีงพอกบัปรมิาณการผลติอยา่งน้อย 1-2 เดอืน ในขณะทีคู่่แขง่ทีเ่ป็นผูผ้ลติ
แผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าจากประเทศจนี มาเลเซยี อนิโดนีเซยี หรอืไตห้วนั ส่วนใหญ่มผีูผ้ลติวตัถุดบิ 
(แผ่นเคลอืบทองแดง) อยูใ่นประเทศ ท าใหไ้มจ่ าเป็นตอ้งสต๊อควตัถุดบิไวเ้ป็นจ านวนมาก จงึท าให้
ไดเ้ปรยีบในดา้นตน้ทุนวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าจะน าเขา้จากต่างประเทศเป็นส่วน
ใหญ่ จงึอาจจะเกดิความล่าชา้ หรอืการขาดแคลนวตัถุดบิขึน้ได ้   นอกจากน้ี ปจัจยัราคาทองแดงใน
ตลาดโลกกจ็ะมผีลกระทบต่อตน้ทุนการผลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้า เน่ืองจากเป็นวตัถุดบิหลกัทีส่ าคญั  
 3.ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น  บรษิทัมกีารใชเ้งนิตราสกุลต่างประเทศ คอื เงนิสกุล    
ดอลล่ารส์หรฐัเป็นหลกั ในปจัจบุนั บรษิทัฯ ไดร้บัช าระเงนิจากลกูคา้ต่างประเทศเป็นเงนิสกุลดอลล่าร์
สหรฐั และบรษิทัฯ จะน าเงนิน้ีมาช าระค่าสนิคา้ทีเ่ป็น L/C และ TR เนื่องจากปรมิาณการน าเขา้
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วตัถุดบิ(แผ่นเคลอืบทองแดง) มปีรมิาณสงูกว่าปรมิาณการขายส่งออกไปต่างประเทศ แต่ในปจัจบุนั
ลกูคา้ของบรษิทัทีเ่ป็นผูส้่งออกสนิคา้เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลคโทรนิคส ์ ตอ้งการป้องกนัปญัหาความ
ผนัผวนของค่าเงนิบาท ดงันัน้ จงึมกีารตกลงก าหนดราคาขายแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้ากบับรษิทัฯเป็นเงนิ
สกุลดอลล่ารส์หรฐั และก าหนดอตัราแลกเปลีย่นเป็นระยะๆ ในขณะทีบ่รษิทักม็ตีน้ทุนการผลติ
บางส่วนทีเ่ป็นตน้ทุนในประเทศ เช่น ตน้ทุนการผลติในดา้นโสหุย้การผลติ สารเคมทีีใ่ชใ้น
กระบวนการผลติ ค่าแรง ค่าไฟฟ้า ค่าน ้า เป็นตน้  กจ็ะไดร้บัผลกระทบจากการแขง็ค่าของค่าเงนิบาท 
ในการค านวณตน้ทุนของแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าของลกูคา้เหล่าน้ีดว้ยเช่นกนั (การแขง็ค่าหรอือ่อนค่า
ของเงนิบาทจะมผีลกระทบโดยตรงต่อตน้ทุนโสหุย้การผลติ และสารเคมทีีใ่ชใ้นกระบวนการผลติที่
ส ัง่ซือ้จากภายในประเทศ) 
  4.ความเสีย่งดา้นการเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลยีข่องผลติภณัฑใ์หม่ๆ  ในปจัจบุนัจะพบว่า
สนิคา้เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลคโทรนิคสท์ีม่ปีระสทิธภิาพดขีึน้กว่าอดตี ซึง่เป็นการใชแ้ผ่นพมิพว์งจร 
ไฟฟ้าแบบ Multilayer (Plate Through Hole) ปรมิาณการใช ้  Double-sided Silver Through Hole  
หรอืแบบ Single-sided มแีนวโน้มลดลงเรือ่ยๆ ซึง่ในอนาคตอนัใกลน้ี้ บรษิทัฯ คาดเดาว่าเทคโนโลยี่
ของสนิคา้เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลคโทรนิคสใ์หม่ๆ  จ าเป็นจะตอ้งใชแ้ผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าแบบ 
Multilayer ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึเลง็เหน็ความจ าเป็นทีจ่ะมกีารปรบัปรงุเทคโนโลยีแ่ละกระบวนการผลติ
ต่างๆ ตลอดจนการวางแผนการขยายการลงทุนในการผลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าประเภทใหม่ๆ  เพื่อ
รองรบัเทคโนโลยีใ่หมใ่นอนาคตตลอดเวลา 
  5.ความเสีย่งดา้นสถานทีต่ ัง้โรงงาน จากการเกดิอุทกภยัในประเทศไทยในปี 2554 ทีผ่่าน
มา ท าใหผู้ป้ระกอบการเริม่ใหค้วามส าคญัต่อการวางแผนท าเลทีต่ ัง้ของกจิการ ซึง่รวมถงึการเลอืก
ท าเลทีต่ ัง้โรงงานใหม ่ จงัหวดัปทุมธานีตัง้อยูใ่นพืน้ทีร่าบลุ่มแมน่ ้าเจา้พระยา ดงันัน้ เมือ่เกดิน ้าท่วมก็
มกัจะไดร้บัผลกระทบดว้ยเช่นกนั ในอดตีปญัหาน ้าท่วมไดส้่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิของ
บรษิทัฯ ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ไมเ่พยีงแต่การผลติหยดุชะงกั แต่ส่งผลถงึความเสยีหายของ
เครือ่งจกัร อาคารโรงงาน ตลอดจนค าสัง่ซือ้ของลกูคา้ ห่วงโซ่อุปทานโดยรวมของธุรกจิต่างๆ 
เสยีหายอยา่งมาก ท าใหบ้รษิทัฯ ต่างๆ เริม่หนัมาพจิารณาความเสีย่งในเรือ่งนี้มากขึน้  
  จากสภาวะโลกรอ้นซึง่มผีลต่อสภาพภมูอิากาศโลก การเกดิปรากฎการณ์ธรรมชาตต่ิางๆ 
ไมว่่าจะเป็นเอลนินโญหรอืลานินญา ยอ่มส่งผลต่อสภาพอากาศของโลกเป็นอยา่งมาก ซึง่ตัง้แต่ปี 
2555 บรษิทั สวนอุตสาหกรรมบางกะด ี จ ากดั ซึง่เป็นผูจ้ดัการและบรหิารสวนอุตสหากรรมได้
ก าหนดใหม้กีารสรา้งก าแพงลอ้มรอบสวนอุตสาหกรรมบางกะดทีีม่ขีนาดสงู 5 เมตร (สงูกว่า
ระดบัน ้าทะเล 5 เมตร) เพื่อป้องกนัน ้าทีอ่าจจะท่วมอกีและแลว้เสรจ็ในไตรมาสที ่ 3 ของปี 2556  
นอกจากนี้ บรษิทัฯ มกีารตดิตัง้เครือ่งจกัรหลกัและส าคญัๆ ไวบ้นชัน้ 2 ของอาคารโรงงานใหม ่ เพื่อ
ป้องกนัมใิหไ้ดร้บัผลกระทบจากสภาวะน ้าท่วมทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต แต่เมือ่ถงึฤดฝูน บรษิทัต่างๆ 
ทีเ่คยไดร้บัผลกระทบจากน ้าท่วมในปี 2554 ต่างกห็วาดผวาว่าจะเกดิน ้าท่วมเช่นนัน้อกีหรอืไม่ 
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4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
ท่ีดิน อาคารส านักงาน และโรงงาน 
 บรษิทัเป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ อาคารส านกังานและโรงงานตัง้อยูเ่ลขที ่ 152 หมู ่  5   
สวนอุตสาหกรรมบางกะด ี  ถนนตวิานนท ์  ต าบลบางกะด ี  อ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี  บนเนื้อที ่
20 ไร ่3 งาน พืน้ทีใ่ชส้อยทัง้สิน้ 33,500  ตารางเมตร   โดยแบ่งเป็นพืน้ทีข่องอาคารโรงงาน 17,430 
ตารางเมตร  และอาคารส านกังาน 1,518 ตารางเมตร โดยทีต่ ัง้ส านกังานและโรงงานอยูใ่นบรเิวณ
เดยีวกนั ส่วนเครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นการผลติเครือ่งจกัรแบบอตัโนมตั ิมจี านวน 3 สายการผลติ  
 ในเดอืนมถุินายน 2556 บรษิทัฯ ไดซ้ือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งบนทีด่นิในเขตสวน
อุตสาหกรรมบางกะดเีพิม่โดยมขีนาดเนื้อที ่ 7 ไร ่ 88 ตารางวา เพื่อรองรบัการขยายก าลงัการผลติใน
อนาคต ปจัจบุนัทีด่นิแปลงน้ียงัมไิดด้ าเนินการผลติแต่อยา่งใด 

มลูค่าของทรพัยส์นิแต่ละประเภท สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นรายละเอยีด ดงันี้ 
 

 
ประเภท/ลกัษณะทรพัยสิ์น 

ลกัษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่า 
(ล้านบาท) 

 
ภาระผกูพนั 

1. ทิด่นิ 4 แปลง รวมเนื้อที ่ 
28 ไร ่1 งาน 49 ตารางวา 

เป็นเจา้ของ 82.56 ทีด่นิแปลงที ่1&2 ขนาด 
13 ไร ่2 งาน 17 ตารางวา 
มภีาระตดิจ านองอยู่
สถาบนัการเงนิ 

2. อาคารส านกังาน 3 ชัน้ เป็นเจา้ของ 0.642  
3. อาคารส านกังาน 2 ชัน้ เป็นเจา้ของ 20.965  
4. อาคารโรงงาน เป็นเจา้ของ 98.17  
5.อาคารระหว่างก่อสรา้ง เป็นเจา้ของ 84.83  
6. เครือ่งจกัรเครือ่งมอืในการผลติ 
เครือ่งจกัรเครือ่งมอืในระหว่างการ
ตดิตัง้ 

เป็นเจา้ของ 322.91 
22.82 

 

7. อื่น ๆ เป็นเจา้ของ 69.25  
 

5.  ข้อพิพาททางกฏหมาย 
-ไมม่-ี 

6. ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส าคญัอ่ืน 
ข้อมลูทัว่ไป 

ชือ่บรษิทั: บรษิทั ดราโก ้พซีบี ีจ ากดั (มหาชน) 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ: ผูผ้ลติและจ าหน่ายแผน่พมิพว์งจรไฟฟ้า  

แบบ Single-sided และ Double-sided PCB 
ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่: 152 หมู ่5  สวนอตุสาหกรรมบางกะด ีถนนตวิานนท ์ 

ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืง จงัหวดัปทมุธานี 12000 
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เลขทะเบยีนบรษิทั: 0107536000561 
โทรศพัท:์ 02-501-1241-6, 02-963-7851-5   
โทรสาร: 02-501-1248-9   
Home Page: www.dracopcb.com 
ทนุจดทะเบยีน: 240,000,000 บาท (หุน้สามญั 240,000,000 หุน้  

มลูคา่หุน้ละ 1.00 บาท)  
ทนุช าระแลว้: 215,830,000 บาท (หุน้สามญั 215,830,000 หุน้  

มลูคา่หุน้ละ 1.00 บาท) 
นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

62 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
ถนนรชัดาภเิษก เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 
โทรศพัท:์ 02-2292800, 02-6545599 
โทรสาร: 02-3591259 

ผูส้อบบญัช:ี นายสนัต ิพงคเ์จรญิพทิย ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4623 
บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 
ชัน้ 50-51 เอม็ไพรท์าวเวอร ์ 
195 ถนนสาทรใต ้ทุง่มหาเมฆ สาทร กรงุเทพฯ 10120 
โทรศพัท:์ 02-6772000 
โทรสาร: 02-6772222 

ทีป่รกึษาภายใตส้ญัญาการจดัการ: บรษิทั วปิเทล จ ากดั 
20 หมู ่1 ถนนสขุมุวทิ ต าบลบางเมอืง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
โทรศพัท:์ 02-7578532 
โทรสาร: 02-7578536 

ทีป่รกึษาภายใตส้ญัญาการใหค้วาม
ชว่ยเหลอืทางเทคนิค: 

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

 
ขอัมลูส าคญัอ่ืน 
-ไมม่-ี 
 
 



ส่วนท่ี 2 
การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

1. ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น 
7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
(1) หลกัทรพัยข์องบริษทัฯ ทุนจดทะเบยีน  ณ  วนัที ่ 31  ธนัวาคม  2556  จ านวน 240 ลา้นบาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญั จ านวน  240,000,000 ลา้นหุน้  มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ทุนทีเ่รยีกช าระ
แลว้   จ านวน 215.83 ลา้นบาท   แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 215,830,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 
1.00 บาท 

การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญัในส่วนทีเ่กีย่วกบักลุ่มผูถ้อืหุน้ ตัง้แต่รอ้ยละ 5 ขึน้ไป ของ
จ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด ณ วนัสิน้สุดของแต่ละปี ส าหรบัระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา (พ.ศ. 
2552-2556) คดิเป็นอตัรารอ้ยละของทุนจดทะเบยีน ณ สิน้ปี ไดแ้ก่ 

 

 2552 2553 2554 2555 2556 
1.  กลุ่มนายวพิรรธ ์ เรงิพทิยา 29.43 32.41 33.36 26.36 26.36 
2.  บรษิทั ชนิพนู จ ากดั 23.45 23.45 23.45 43.25 43.25 
3.  กลุ่มนายวเิชยีร จริะกรานนท ์ 8.78 10.00 10.00 7.93 6.62 
4  อื่น ๆ 37.72 34.14 33.19 22.46 23.63 
5  บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 0.62 0.00 0.00 0.00 0.14 
                      รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
ทุนเรยีกช าระแลว้ (ลา้นบาท) 160.00 160.00 160.00 215.83 215.83 
  

7.2 ผูถ้ือหุ้น 
รายชื่อของผูถ้อืหุน้ 10 รายแรกของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดในปีทีผ่่านมา สิน้สุด ณ วนัที ่
17 มนีาคม 2557 คดิเป็นอตัรารอ้ยละของทุนจดทะเบยีน มดีงันี้  

 (หน่วย : หุน้) 
1.  บรษิทั ชนิพนู จ ากดั** 93,355,000 
2.  นายวพิรรธ ์ เรงิพทิยา 29,513,000 
3.  นางพไิลจติร  เรงิพทิยา 15,234,000 
4.  นายวเิชยีร จริะกรานนท ์ 14,283,000 
5.  นส. ชญาพร เรงิพทิยา 9,503,500 
6. ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 6,366,400 
7. Mr. Kenneth Rudy Kamon 5,533,000 
8. นายศุภชยั สุทธพิงษ์ชยั 5,028,000 
9.  นายพรรษา เรงิพทิยา 2,637,300 
10. Mr. Peter Eric Dennis 2,583,200 
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** หมายเหตุ โปรดดรูายละเอยีดของบรษิทั ชนิพนู จ ากดั ซ่ึงเป็นนิติบคุคลได้ในหวัข้อ 12 รายการ
ทีเ่กีย่วโยงกนั 
ผูล้งทุนสามารถดขูอ้มลูผูถ้อืหุน้ไดจ้าก website ของบรษิทัฯ ก่อนการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
(www.dracopcb.com) 
7.3 การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 

- ไม่มี - 
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
จากการประชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่ 1/2557 วนัที ่ 27 กุมภาพนัธ ์ 2557 ทีป่ระชุม
คณะกรรมการของบรษิทัฯ จงึมมีตอินุมตักิารจา่ยเงนิปนัผลจากก าไรสะสมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราหุน้
ละ 0.10 บาท (สบิสตางค)์ ซึง่ก าหนดใหว้นัศุกรท์ี ่ 14 มนีาคม 2557 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ 
(Record Date) เพื่อสทิธใินการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 และรบัเงนิปนัผล โดยจะ
จา่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่ 23 พฤษภาคม 2557 และจะไดน้ าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา
เหน็ชอบในมตนิี้ต่อไป 
 

ในส่วนของนโยบายการจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทันัน้ จะขึน้อยูก่บัการพจิารณาของคณะกรรมการ
บรษิทัฯ โดยค านึงถงึผลการด าเนินงานของบรษิทัฯในปีทีผ่่านมา ประกอบกบัโครงการการลงทุนและ
ความตอ้งการใชเ้งนิของบรษิทัฯในอนาคต แลว้จงึก าหนดเป็นจ านวนเงนิทีจ่ะจา่ยเป็นเงนิปนัผลใหก้บั
ผูถ้อืหุน้ต่อไป  
ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมาบรษิทัฯ มกีารจา่ยเงนิปนัผล ดงัน้ี 

 

 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธต่ิอหุน้ (บาท) 0.31 (0.13)     0.11 
เงนิปนัผลจา่ยต่อหุน้ (บาท) 0.10 0.10 0.10 
อตัราการจา่ยเงนิปนัผล (%) 43.4 จา่ยจากก าไรสะสม 92.4 
8  

*อตัราการจา่ยเงนิปนัผลน้ียงัคงมคีวามเสีย่ง เน่ืองจากยงัมไิดผ้่านการอนุมตัจิากทีป่ระชุมใหญ่สามญั     
ผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2557 ซึง่จะประชุมในวนัที ่25 เมษายน 2557 ณ โรงแรมอมาร ีดอนเมอืง กรงุเทพ 
** การจา่ยเงนิปนัผลในปี 2557 น้ี เป็นการจา่ยเงนิปนัผลในปีน้ี เป็นการจา่ยเงนิปนัผลจากผลก าไร
จากผลการด าเนินงานในปี 2556  

 

2. โครงสร้างการจดัการ 
8.1 คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการของ  บรษิทั ดราโก ้พซีบี ีจ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย
กรรมการผูท้รงคุณวุฒทิัง้สิน้ 9 ท่าน ดงันี้ 
 

1. นายวพิรรธ ์ เรงิพทิยา ประธานกรรมการ (เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนบรษิทัฯ) 
2.   นายวนิแลนด ์ฮวง กรรมการ (เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนบรษิทัฯ) 
3. นายเฟรด ชวง  กรรมการ (เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนบรษิทัฯ) 
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4. นายอดุล อมตววิฒัน์ * กรรมการอสิระ  
5. นาย อ่อง ทุน * กรรมการอสิระ 
6.  นายสุรพล ปลืม้อารมย ์* กรรมการอสิระ     
7. นางพไิลจติร เรงิพทิยา กรรมการ (เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนบรษิทัฯ) 
8.  นายหลนิ พ ีจ ี กรรมการ (เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนบรษิทัฯ) 
9. นายเฉิน จงุ คุน** กรรมการ (เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนบรษิทัฯ) 
 

 โดยม ีนางลกัษณา  ส าราญทวิาวลัย ์ด ารงต าแหน่งเลขานุการบรษิทั 
 

* กรรมการผูท้รงคุณวุฒแิละเป็นบุคคลภายนอก กรรมการทัง้ 3 ท่าน มไิดเ้ป็นลกูจา้งหรอืพนกังานที่
ไดร้บัเงนิเดอืนจากบรษิทัหรอืบรษิทัในเครอื มอีสิระจากกลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ถอืหุน้ในบรษิทัไมเ่กนิ 
1%ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด และสามารถดแูลผลประโยชน์ของกลุ่มผูถ้อืหุน้รายยอ่ยได้ 
** นายเฉิน จงุ คุน ยงัด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัฯ อกีหนึ่งต าแหน่งดว้ย 
 

หมายเหตุ  
- ประธานกรรมการเป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ซึง่หุน้ของบรษิทัฯ อยูร่อ้ยละ 26.36 ของหุน้

ทัง้หมด 
 

 จ านวนของคณะกรรมการท่ีมาจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
 เนื่องจากบรษิทัฯ มกีลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 2 กลุ่ม คอืกลุ่มบรษิทั ชนิพนู อนิดสัเตรยีล จ ากดั 
และกลุ่มของดร. วพิรรธ ์เรงิพทิยา แต่ละกลุ่มมกีรรมการทีม่าจากกลุ่มของตนเอง ดงันี้ 
 

- กลุ่มบรษิทั ชนิพนู อนิดสัเตรยีล จ ากดั มกีรรมการ 4 ท่าน คอื 
- นายเฟรด ชวง 
- นายวนิแลนด ์ฮวง 
- นายหลนิ พ ีจ ี
- นายเฉิน จงุ คุน 
  

- กลุ่มของดร. วพิรรธ ์เรงิพทิยา มกีรรมการ 2 ท่าน คอื 
- ดร. วพิรรธ ์เรงิพทิยา 
- นางพไิลจติร เรงิพทิยา 

 

* บรษิทั ดราโก ้พซีบี ี จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั ชนิพนู อนิดสัเตรยีล จ ากดั มกีรรมการรว่มกนั 3 
ท่าน คอืนายเฟรด ชวง นายวนิแลนด ์ฮวง และนายหลนิ พ ีจ ี
 

 ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั หมวดที ่ 4 เรือ่งคณะกรรมการ  ไดม้กีารก าหนดหลกัเกณฑใ์นการ
แต่งตัง้ และ ถอดถอนกรรมการไวด้งันี้ คอื 
 1. ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
 1.1 ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อเสยีงหน่ึง 
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 1.2 ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียูท่ ัง้หมดตาม 1.1 เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอื
หลาย คนเป็นกรรมการกไ็ด ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้
 1.3 บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่า
จ านวน กรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณทีีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบั
ถดัลงมาม ี คะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็น
ประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 
 

 2. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออก ตามวาระได้
ดว้ย คะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสีข่องจ านวนผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุ้น
นบัรวมกนัได ้ไมน้่อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหุน้ทีถ่อื โดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 
 

เนื่องจากบรษิทัฯ มขีนาดปานกลาง ดงันัน้คณะกรรมการจงึก าหนดใหม้คีณะกรรมการบรษิทั 
3 ชุด ดงันี้ คอื 

- คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 9 ท่าน 
- คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ จ านวน 3 ท่าน ซึง่ทัง้ 3 

ท่านน้ีเป็นกรรมการบุคคลภายนอกของคณะกรรมการบรษิทัฯ ดว้ยเช่นเดยีวกนั 
- คณะกรรมการสรรหา/ก าหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 3 

ท่าน 
1. คณะกรรมการบริษทั 

กรรมการของบรษิทัมจี านวน 9 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการทีไ่มใ่ช่ผูบ้รหิาร ซึง่มกีรรมการอสิระ 3 
ท่าน คณะกรรมการจะมกีารประชุมอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ โดยการประชุมแต่ละครัง้จะมกีารก าหนด
วาระการประชุมอยา่งชดัเจนและมกีารส่งรายละเอยีดประกอบวาระการประชุมใหค้ณะกรรมการได้
มเีวลาศกึษาและพจิารณาล่วงหน้า การพจิารณาวาระต่างๆ จะค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้
โดยเท่าเทยีมกนั 
ในการประชุมสามญัประจ าปี กรรมตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ซึง่กรรมการทีอ่อกจาก
ต าแหน่งตามวาระนัน้ สามารถกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีได้ 
 

หน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  ก าหนดใหม้กีารประชุมของคณะกรรมการบรษิทัฯ อยา่งน้อย       

ไตรมาสละ 1 ครัง้  ซึง่วนัและเวลาของการประชุมจะแจง้ใหค้ณะกรรมการทราบล่วงหน้าไมน้่อย
กว่า 14 วนั  อ านาจและหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัฯ  มดีงันี้ 

1. ก าหนดนโยบายและทศิทางการด าเนินงานของบรษิทัฯ ใหฝ้า่ยจดัการ  รวมทัง้การวาง
แผนการด าเนินงานในอนาคต  ตลอดจนการอนุมตัริายจา่ยเพื่อการลงทุน (capital 
investment) ทีม่มีลูค่าเกนิกว่า 50 ลา้นบาท ทัง้นี้ไมร่วมถงึรายการทีม่คีวามขดัแยง้หรอืมี
ส่วนไดเ้สยี รวมทัง้รายการทีต่อ้งขอความเหน็ชอบจากผูถ้อืหุน้ ตามขอ้ก าหนดของกลต.
และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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2. ก าหนดวสิยัทศัน์ กลยทุธ ์ เป้าหมายแผนธุรกจิและงบประมาณของบรษิทัฯ การบรหิาร
ความเสีย่งในดา้นต่างๆ ตลอดจนก ากบัดแูลใหฝ้า่ยจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผน
ธุรกจิทีว่างไว ้

3. พจิารณาและก ากบัดแูลผลประกอบการและการด าเนินงานของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปใน
แนวทางทีค่ณะกรรมการก าหนดนโยบายไว ้ และถา้ไมเ่ป็นไปตามทีป่ระมาณการไวก้จ็ะมี
การศกึษาหาสาเหตุและแนวทางเพื่อแกไ้ขต่อไป  

4. ก ากบัใหม้กีารปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สี าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีน และแนวทาง
ของกลต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

5. พจิารณาแต่งตัง้หรอือนุมตักิารลาออกของกรรมการ, กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัฯ 
6. ดแูลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่และผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย ตามสทิธอิยา่งเป็นธรรม 

รวมทัง้ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธใินการดแูลรกัษาผลประโยชน์ของตน และไดร้บัขา่วสาร
อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้นโปรง่ใส เปิดเผยและสามารถตรวจสอบได ้ นอกจากนี้ยงัพจิารณา
ก าหนดอตัราการจา่ยเงนิปนัผล การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั รวมทัง้ก าหนดวนัและ
เวลาในการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ หรอืถา้มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งขอมตจิากทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้โดยด่วน กจ็ะก าหนดวนัและเวลาในการจดัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ดว้ย 

7. พจิารณาแต่งตัง้กรรมการชุดยอ่ยเพื่อช่วยดแูลระบบบรหิารและการควบคุมภายในให้
เป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนด เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
คณะกรรมการสรรหา/ก าหนดค่าตอบแทน เป็นตน้ 

8. ดแูลและรบัผดิชอบจดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของ
บรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์
ของบรษิทั 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ ตลอดจน
สารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ าปี ซึง่งบการเงนิของบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้ตาม
มาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิยา่ง
สม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณการอยา่งระมดัระวงัในการจดัท า รวมทัง้มกีารเปิดเผย
ขอ้มลูส าคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 คณะกรรมการไดใ้หค้วามส าคญัของระบบการควบคุมภายในเพื่อใหม้ัน่ใจว่า การบนัทกึขอ้มลู
ทางบญัชมีคีวามถูกตอ้งครบถว้นและเพยีงพอทีจ่ะป้องกนัไมใ่หเ้กดิการทุจรติ หรอืการด าเนินงาน
ทีผ่ดิปกตอิยา่งมสีาระส าคญั ซึง่คณะกรรมการได้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบที่
ประกอบดว้ยกรรมการทีไ่มไ่ดด้ ารงต าแหน่งผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เป็นผูด้แูลรบัผดิชอบเกีย่วกบั
คุณภาพของรายงานทางการเงนิ ตลอดจนน าเสนอรายงานการตรวจสอบภายในของเจา้หน้าที่
ตรวจสอบภายในทีด่ าเนินการตลอดปี ซึง่คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าระบบการควบคุมภายในของ
บรษิทัฯ มกีารปรบัปรงุและพฒันาไปอยา่งต่อเนื่องเพื่อสรา้งความมัน่ใจใหก้บังบการเงนิของบรษิทั 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการไดก้ าหนดขอ้พงึปฏบิตัเิกีย่วกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ 
ฝา่ยจดัการและพนกังาน เพื่อใหย้ดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามความรบัผดิชอบของ
บรษิทัฯ ดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติและเทีย่งตรง ทัง้การปฏบิตัต่ิอบรษิทัฯ และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม 
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สาธารณชน และสงัคม โดยมกีารกล่าวย า้เป็นระยะในการประชุมทุกครัง้ไมว่่าจะเป็นการประชุม
พนกังานประจ าเดอืน การประชุมผูบ้รหิารประจ าเดอืน และการประชุมคณะกรรมการ ซึง่ทุกฝา่ยได้
ถอืปฏบิตัอิยา่งสม ่าเสมอ และบรษิทัฯ มกีารตดิตามการปฏบิตัติามแนวทางทีก่ าหนดไวเ้ป็นประจ า 
รวมทัง้ยงัมกีารก าหนดบทลงโทษทางวนิยัไวด้ว้ย 

 

8.2 ผูบ้ริหาร 
 

  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร 
   เจา้หน้าทีฝ่า่ยบรหิารของบรษิทั ณ วนัที ่ 31  ธนัวาคม 2556 มดีงันี้ 
  1. นายเฉิน จงุ คุน  กรรมการผูจ้ดัการ 
  2. นางลกัษณา ส าราญทวิาวลัย ์ ผูอ้ านวยการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 
  3.  นาง จติตมิา เนยทอง ผูจ้ดัการฝา่ยการตลาดและการขาย  
  4. นายชาตชิาย   สรอ้ยระยา้ ผูจ้ดัการอาวุโสฝา่ยทรพัยากรมนุษยแ์ละธุรการ 
  5. นายอนุชติ   พชิญธาดา ผูจ้ดัการโรงงานและวศิวกรรม 
  6. นาง ฮวง เหมย่ หยนุ ผูจ้ดัการฝา่ยจดัซือ้และคลงัสนิคา้  
  7. นางกานดา           โอภาศร ี ผูจ้ดัการฝา่ยผลติ 
  8. นายประมวล         ถอืซื่อ ผูจ้ดัการฝา่ยวางแผนการผลติ 
 

 คณุสมบติัผูบ้ริหาร 
 คณะกรรมการและเจา้หน้าทีฝ่า่ยบรหิารของบรษิทั เป็นผูม้คีุณสมบตัคิรบถว้นตาม
มาตรา68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535     และตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์    เรือ่งหลกัเกณฑ ์  เงือ่นไข    และวธิกีารในการขออนุญาต
เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละการอนุญาต  ฉบบัลงวนัที ่ 18 พฤษภาคม  2535 
 

 ประวติัการท าผิดตามกฎหมาย 
 คณะกรรมการ   และเจา้หน้าทีฝ่า่ยบรหิารของบรษิทั   ไมม่ผีูใ้ดมปีระวตัเิคยถูกไล่
ออกปลดออก ใหอ้อก หรอืถูกพพิากษาถงึทีสุ่ดใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย  หรอืตอ้งโทษเนื่องจากกระท า
ผดิเกีย่วกบัทรพัยโ์ดยทุจรติ หรอืกระท าผดิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ หรอื
มขีอ้พพิาท  หรอืการถูกฟ้องรอ้งทีอ่ยูร่ะหว่างการตดัสนิ 
 

 หน้ีสินผกูพนักบับริษทัและบริษทัในเครือ 
 คณะกรรมการและเจา้หน้าทีฝ่า่ยบรหิารของบรษิทั มไิดเ้ป็นหน้ีต่อบรษิทัและบรษิทัในเครอื 
 

 ส่วนได้เสียของผูบ้ริหารในบริษทัและในกิจการท่ีบริษทัเป็นคู่สญัญา 
 คณะกรรมการและเจา้หน้าทีฝ่า่ยบรหิารของบรษิทัจ านวน  18 ท่าน  ไมม่สี่วนไดเ้สยีไมว่่า
โดยทางตรงหรอืทางออ้มในกจิการใดๆ  ทีบ่รษิทัเป็นคู่สญัญากบัผูบ้รหิารดงักล่าว ยกเวน้           
นายวิพรรธ ์ เริงพิทยา   ประธานกรรมการ บรษิทั  ดราโก ้พซีบี ีจ ากดั  (มหาชน)     และประธาน
กรรมการของบรษิทั วปิเทล จ ากดั  ซึง่เป็นผูด้ าเนินการบรหิารงานใหก้บับรษิทั และ  นายวินแลนด ์



 

6 
 

ฮวง กรรมการบรษิทั และประธานกรรมการ บรษิทั ชนิพนู จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัทีม่บีนัทกึขอ้ตกลงการ
ใหค้วามช่วยเหลอืทางดา้นเทคนิคกบั บรษิทั  ดราโก ้พซีบี ีจ ากดั (มหาชน) 

 

8.3 เลขานุการบริษทั 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 ทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2551 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่14 สงิหาคม 2551 ไดม้มีตแิต่งตัง้นางลกัษณา 
ส าราญทวิาวลัย ์ด ารงต าแหน่งเลขานุการบรษิทัฯ  
 

คณุสมบติัของเลขานุการบริษทั 

1. มคีวามรูใ้นดา้นบญัชแีละเขา้ใจในธุรกจิของบรษิทั  
2. เขา้ใจบทบาทหน้าทีข่องเลขานุการบรษิทั 
3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจดา้นกฎหมาย กฎระเบยีบของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
4. ไมมุ่ง่หวงัผลประโยชน์ส่วนตวัจากโอกาสทางธุรกจิของบรษิทั รวมทัง้เกบ็รกัษาความลบัของบรษิทั
ไดเ้ป็นอยา่งด ี 
5. มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีมคีวามสามารถในการตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ภายในและ
ภายนอกบรษิทั 
6. มคีวามรูด้า้นภาษาองักฤษ 
 

บทบาทหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทั 

1. ปฏบิตัหิน้าทีข่องความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์ุจรติ เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
กฏหมายและกฏระเบยีบอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.  ใหข้อ้แนะน าเบือ้งตน้แก่กรรมการเกีย่วกบัขอ้กฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้
ควรปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องทางการ ระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ ตดิตามใหม้กีารปฏบิตัิ
ตามอยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ รวมถงึรายงานการเปลีย่นแปลงทีม่นียัส าคญัแก่กรรมการ  

3. ส่งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการ ใหข้อ้มลู และผลกัดนัคณะกรรมการ
ใหป้ฏบิตัติาม  

4. ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานทีก่ ากบัดแูลและสาธารณชน
อยา่งถูกตอ้งครบถว้นตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ รวมทัง้การตดิต่อ
ประสานงานกบัหน่วยงานทีก่ ากบัดแูล 

5. ดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการบรษิทั จดัใหม้กีารปฐมนิเทศ ใหค้ าแนะน าแก่กรรมการทีไ่ดร้บั
การแต่งตัง้ใหม ่ รวมทัง้ใหค้ าแนะน าแก่กรรมการเกีย่วกบัขอ้บงัคบัของบรษิทั และกฎระเบยีบ
ต่างๆ ของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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6. จดัการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบรษิทั และการประชุมผู้
ถอืหุน้ รวมทัง้ดแูลและประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบรษิทั มติ
คณะกรรมการ/ผูถ้อืหุน้ ตลอดจนขอ้ก าหนดทางดา้นกฎหมายและกฎระเบยีบอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

7.  จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสารต่างๆ ของบรษิทั ไดแ้ก่ ทะเบยีนกรรมการ หนงัสอืนดัประชุม 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ รายงานการประชุมผูถ้อื
หุน้ รายงานประจ าปีของบรษิทั เป็นตน้ 

8. เกบ็รกัษารายงานการมสี่วนไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทั รวมทัง้
จดัส่งส าเนารายงานดงักล่าวใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 
วนัท าการนบัแต่วนัทีบ่รษิทั ไดร้บัรายงานนัน้  

9. ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบรษิทัฯ ใหป้ฏบิตัติามมตคิณะกรรมการบรษิทั และ/
หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

10. ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ  

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปรง่ใส โดยก าหนดค่าตอบแทน
ประจ าเดอืน ซึง่ไดข้ออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้ ส่วนกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายใหม้หีน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบเพิม่มากขึน้ จะไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีเ่พิม่ขึน้ 
ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการในปี 2556 ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนประจ าเดอืนของคณะกรรมการ
บรษิทัฯ จ านวนทัง้สิน้ 9 ท่าน  คดิเป็นจ านวนเงนิ 2,520,000 บาทต่อปี โดยแยกรายละเอยีดไดด้งันี้ 

กรรมการตรวจสอบ จะไดร้บัค่าตอบแทนประจ าเดอืน ในอตัราเดอืนละ 20,000 บาท ไดแ้ก่ 
- ดร. อดุล อมตววิฒัน์ 
- นาย อ่อง ทุน 
- นายสุรพล ปลืม้อารมย ์

ประธานกรรมการคอืนายวพิรรธ ์ เรงิพทิยา จะไดร้บัค่าตอบแทนประจ าเดอืน ในอตัราเดอืนละ 
100,000 บาท 
กรรมการบรษิทัฯ จะไดร้บัค่าตอบแทนประจ าเดอืน ในอตัราเดอืนละ 10,000 บาท ไดแ้ก่ 

- นายวนิแลนด ์ฮวง 
- นางพไิลจติร เรงิพทิยา 
- นายเฟรด ชวง 
- นายหลนิ พ ีจ ี
- นายเฉิน จงุ คุน 
 



 

8 
 

ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร 
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร เป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการสรรหา/ก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นผูก้ าหนด ซึง่จะขึน้อยูก่บัผลประกอบการของบรษิทัฯ และผลการด าเนินงานของ
ผูบ้รหิารแต่ละท่าน ตลอดจนการส ารวจค่าตอบแทนของบรษิทัต่างๆ ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมถงึขนาดของบรษิทัทีใ่กลเ้คยีงกนั และบรษิทัทีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมอเิลคโทรนิคส์
อื่นๆ  อกีดว้ย 
ค่าตอบแทนรวมของผูบ้รหิาร ซึง่ไดแ้ก่ กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการทัว่ไป ผูอ้ านวยการ
ฝา่ยบญัชแีละการเงนิและผูจ้ดัการฝา่ยต่างๆ ไดร้บัค่าตอบแทนรวมทัง้สิน้ ส าหรบัรอบระยะเวลา 1 
ปีทีผ่่านมา ประกอบดว้ยเงนิเดอืน โบนสัประจ าปี ค่าเช่าบา้น โบนสัจากผลการด าเนินงาน ค่า
พาหนะ และอื่นๆ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 17,626,000 บาท 
อนึ่ง บรษิทัฯ คาดว่าในปี 2557 ประมาณการค่าตอบแทนรวมของผูบ้รหิาร จะมจี านวน 
19,000,000 บาท  

 

ค่าตอบแทนอ่ืน 
บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้เีงนิกองทุนส ารองเลีย้งชพี ซึง่ไดจ้ดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลกบักระทรวงการคลงั
ตามพระราชบญัญตักิองทุนส ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 ส าหรบัพนกังานของบรษิทัฯ สามารถ
สมคัรเป็นสมาชกิของกองทุนไดโ้ดยการสมคัรใจ สมาชกิและบรษิทัฯ จะจา่ยเงนิสะสมเป็นราย
เดอืนเขา้เงนิกองทุนฯ ในอตัรารอ้ยละ 3 ของเงนิเดอืนสมาชกิ ส าหรบัสมาชกิทีม่อีายงุานกบั
บรษิทัฯ น้อยกว่า 3 ปี ส าหรบัสมาชกิของกองทุนทีม่อีายงุานกบับรษิทัฯ ตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป สมาชกิ
และบรษิทัฯ จะจา่ยเงนิสะสมเขา้กองทุนฯ ในอตัรา  รอ้ยละ 5 ในปี 2556 บรษิทัฯ ไดจ้า่ยเงนิ
สะสมใหก้บัผูบ้รหิารเป็นเงนิรวมทัง้สิน้ 555,300 บาท และประมาณการเงนิสะสมทีบ่รษิทัฯ จะตอ้ง
จา่ยใหก้บัผูบ้รหิารในปี 2557 มจี านวนราว 575,000 บาท 

 

8.5 บคุคลากร 
บรษิทัมพีนกังานจ านวนทัง้สิน้ 499 คน (ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2556) บรษิทัท างาน สปัดาหล์ะ 5.5 
วนั  มกีารผลติ 2 กะ คอืกะเชา้ และกะบ่าย  

จ านวนพนกังานของบรษิทัฯ ซึง่แบ่งตามสายงานทีส่ าคญัๆ สามารถแบ่งออกเป็น 
 1. ฝา่ยผลติ มพีนกังานจ านวนทัง้สิน้ 269 คน 
 2. ฝา่ยควบคุมคุณภาพ มพีนกังานจ านวนทัง้สิน้ 74 คน 
 3. ฝา่ยวศิวกรรมการผลติ มพีนกังานจ านวนทัง้สิน้ 39 คน 
 4. ฝา่ยซ่อมบ ารงุ มพีนกังานจ านวนทัง้สิน้ 35 คน 
 5. ฝา่ยวางแผนและควบคุมการผลติ มพีนกังานจ านวนทัง้สิน้ 21 คน 
 6. ฝา่ยความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม มพีนกังานจ านวนทัง้สิน้ 2 คน 
 7. ฝา่ยส านกังาน มพีนกังานจ านวนทัง้สิน้ 40 คน 
 8. ฝา่ยการขายและการตลาด มพีนกังานจ านวนทัง้สิน้ 19 คน 
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ค่าตอบแทนของพนกังานส าหรบัรอบระยะเวลา 1 ปีทีผ่่านมาเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 116 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยเงนิเดอืน ค่าล่วงเวลา โบนสัประจ าปี ค่าอาหาร และผลประโยชน์อื่นๆ ของพนกังาน 
 

9 การก ากบัดแูลกิจการ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัของการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี เพื่อเพิม่ขดีความสามารถใน
การแขง่ขนัของกจิการ และยงัเป็นการเพิม่ความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุนและทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
คณะกรรมการของบรษิทัฯ จงึมกีารก าหนดนโยบายก ากบัดแูลกจิการไวด้งันี้ 
 ความมุง่หมายของบรษิทัฯ 
เป็นบรษิทัทีม่ ัน่คงในการด าเนินธุรกจิผูผ้ลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าทีป่ระสานผลประโยชน์ส่วนรวม และ
มสี่วนรว่มในการพฒันาสงัคมไทยใหด้ขีึน้ 
 วฒันธรรมองคก์ร 

- มุง่มัน่สู่ความเป็นเลศิในธุรกจิแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้า 
- เชื่อมัน่ในการสรา้งมลูค่าใหก้บัผูถ้อืหุน้, พนกังาน, คู่คา้ และสงัคม 
- มกีารพฒันาอยา่งต่อเนื่องและไมห่ยดุนิ่งอยูก่บัที่ 
- ตัง้ใจท างานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
- มรีะเบยีบวนิยัในทุกพืน้ที ่
- พรอ้มทีจ่ะเปลีย่นแปลง 
- ค านึงถงึความปลอดภยัในการท างาน 
- อนุรกัษ์สภาพแวดลอ้มของสงัคม 

 จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 
1. มุง่สรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่กจิการในระยะยาว มกีารบรหิารงานดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั 
เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหุน้ นอกจากน้ี ยงัจะดแูลไมใ่หเ้กดิปญัหาความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ 
2.  มกีารเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ อยา่งถูกตอ้ง ตรงต่อเวลาและชดัเจน  
3. มกีารด าเนินงานและการบรหิารงานอยา่งโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้ และเทีย่งธรรมต่อผูถ้อืหุน้
และสาธารณชน 
4. มกีารด าเนินธุรกจิโดยค านึงถงึความเสีย่งอยูเ่สมอ โดยมกีารควบคุมและบรหิารความเสีย่งที่
เหมาะสม 
5. ส่งเสรมิใหม้กีารปฏบิตังิานใหเ้กดิผลดแีก่บุคคลทุกฝา่ย โดยผลกัดนัใหทุ้กหน่วยงานพฒันาตนเอง 
เพื่อน าบรษิทัฯ ไปสู่ความเป็นเลศิ 
6. ด าเนินธุรกจิโดยค านึงถงึหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ตลอดจนประสานผลประโยชน์ส่วนรวมใหก้บั
ทุกฝา่ย ตลอดจนความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคม 
7. ต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่โดยยดึถอืเป็นคุณธรรมในการด าเนินธุรกจิ 
 

 ในการประชุมของคณะกรรมการของบรษิทัฯ จะเป็นการประชุมเพื่อพจิารณาผลการด าเนินงาน
ของบรษิทัในปจัจบุนั การวางแผนการด าเนินงานเพื่อฟ้ืนฟูบรษิทัจากการเกดิน ้าท่วมและการวาง
แผนการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในอนาคต การบรหิารความเสีย่งในดา้นต่างๆ การอนุมตักิารลงทุน
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เพื่อขยายงานในอนาคต ตลอดจนการดแูลผลประโยชน์ใหก้บัผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย เป็นตน้ การประชุม
ของคณะกรรมการของบรษิทัฯ มกีารก าหนดวาระชดัเจน และมวีาระพจิารณาตดิตามผลการ
ด าเนินงานเป็นประจ า นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสอืเชญิประชุมพรอ้มระบยีบวาระการประชุม
และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อใหค้ณะกรรมการไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูก่อนเขา้รว่มประชุม 
ซึง่โดยปกต ิการประชุมจะใชเ้วลาประมาณ 3-4 ชัว่โมงในแต่ละครัง้ 
 

 ในระหว่างปี 2556 ทีผ่่านมา คณะกรรมการของบรษิทัฯ มกีารประชุมทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดยการเขา้
รว่มประชุมของคณะกรรมการบรษิทัแต่ละท่านสรปุไดด้งันี้  
 

รายชื่อ การประชุม 
 การประชุมวาระปกต ิ รวม 
1. ดร.วพิรรธ ์เรงิพทิยา 4/4 4/4 
2. นายวนิแลนด ์ฮวง 4/4 4/4 

3. นายเฟรด ชวง 3/4 3/4 
4. ดร. อดุล อมตววิฒัน์ 3/4 3/4 
5. นาย อ่องทุน 4/4 4/4 
6. นายสุรพล ปลืม้อารมย ์ 4/4 4/4 
7. นางพไิลจติร เรงิพทิยา 4/4 4/4 
8. นายหลนิ พ ีจ ี 4/4 4/4 
9.นายเฉิน จงุ คุน  4/4 4/4 
 

ทัง้นี้ ไดม้กีารจดบนัทกึการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเกบ็รายงานการประชุมทีผ่่านการรบัรอง
จากคณะกรรมการพรอ้มใหค้ณะกรรมการและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตรวจสอบได้ 
 

9.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
 

บรษิทัฯ ถอืว่านโยบายดา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่นีัน้ เป็นส่วนหนึ่งขงอนโยบายการด าเนินธุรกจิ
ของบรษิทัฯ จงึใหค้วามส าคญัในหลกัการและแนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วกบัความรบัผดิชอบและเป็นธรรม
ต่อผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งทุกฝา่ย เช่น การเปิดเผยขอ้มลูอยา่งโปรง่ใส มรีะบบตรวจสอบและการแบ่งแยก
หน้าทีร่บัผดิชอบของแต่ละส่วนงาน มกีารบรหิารความเสีย่งทีร่ดักุม เพื่อสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
บนพืน้ฐานแห่งประโยชน์สุขอยา่งสมดุลและยัง่ยนื 
 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ยกรรมการ 3 

ท่าน 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดแ้ก่ ดร. อดุล อมตววิฒัน์ 
- กรรมการตรวจสอบ ไดแ้ก่ นาย อ่อง ทุน และนายสุรพล ปลืม้อารมย ์ 
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วาระการด ารงต าแหน่งมวีาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 3 ปี และเมือ่ครบก าหนดออกตามวาระก็
อาจไดร้บัการพจิารณาแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งต่อไปอกีได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านเป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์การสอบทานงบการเงนิ
ของบรษิทัฯ ทุกท่าน 

หน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ดราโก ้พซีบี ีจ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่3/2555 เมือ่วนัที ่9 พฤษภาคม 
2555  ไดม้มีตแิต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ และก าหนดขอบเขต หน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไวแ้ลว้ ดงันี้ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถูกตอ้งและเพยีงพอ 

2. สอบทานให้บรษิัทฯ มรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการ

ตรวจสอบ (Internal Audit) ภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ พจิารณาความเป็น

อสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ 

โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชี

ของบรษิทัฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบ

บญัชโีดยไมม่ฝีา่ยจดัการเขา้รว่มประชุมดว้ยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พจิารณารายการเกี่ยวโยงกนัหรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้

เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการ

ดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัฯ 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั 

ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้อง

ประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งน้อยดงัต่อไปนี้ 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกบัความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถอืได้ของรายงานทางการเงนิ

ของบรษิทัฯ 

(ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ 

(ค) ความเห็นเกี่ยวกบัการปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

(จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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(ฉ) จ านวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของ

คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าที่

ตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ซ) รายการอื่นที่เหน็ว่าผู้ถอืหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ

ความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ 

7. ด าเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้ร ับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีพบ

พฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จ ัดการ หรือบุคคลซื่งร ับผิดชอบในการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ ได้กระท าความผิดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบ

ในเบื้องต้นให้แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยแ์ละ

ผูส้อบบญัชภีายในสามสบิวนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัช ี

8. สอบทานใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

9. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีก่ฎหมายก าหนดหรอืคณะกรรมการบรษิทัจะมอบหมาย 
 

ทัง้นี้ การปฏบิตัหิน้าทีภ่ายใตข้อบเขตดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบ
ต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยตรง และคณะกรรมการบรษิทัยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการ
ด าเนินงานของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก โดยขอบเขต หน้าที ่ ความรบัผดิชอบทีเ่ปลีย่นแปลงใหม่
ดงักล่าวใหม้ผีลตัง้แต่        23 เมษายน  2552 เป็นตน้ไป และในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ
มกีารประชุมทัง้สิน้ 4 ครัง้  
 

2. คณะกรรมการสรรหา/ก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหา/ก าหนดค่าตอบแทนของบรษิทั ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2556 

ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน 
- ประธานกรรมการสรรหา/ก าหนดค่าตอบแทน ไดแ้ก่ นายวนิแลนด ์ฮวง 
- กรรมการสรรหา/ก าหนดค่าตอบแทน ไดแ้ก่ ดร.อดุล อมตววิฒัน์และดร. วพิรรธ ์ เรงิ

พทิยา 
วาระการด ารงต าแหน่งมวีาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 3 ปี และเมือ่ครบก าหนดออกตามวาระก็

อาจไดร้บัการพจิารณาแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งต่อไปอกีได้ 
ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหา/ก าหนดค่าตอบแทน มกีารประชุม 1 ครัง้ ซึง่เป็นการ

พจิารณาการก าหนดค่าตอบแทนใหก้บัผูบ้รหิารสงูสุดของบรษิทัฯ 
หน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหา/ก าหนดค่าตอบแทน 

ขอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มดีงันี้ 
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1. ก าหนดคุณสมบตัขิองบุคคลทีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั และก าหนดกระบวนการสรร
หากรรมการบรษิทัเพื่อแทนกรรมการทีค่รบวาระ โดยพจิารณาสรรหากรรมกาทีม่คีุณสมบตัิ
หลากหลายทัง้ในดา้นทกัษะ ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะดา้น 
2. มหีน้าทีใ่นการสรรหาและคดัเลอืกบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ตลอดจนผูบ้รหิาร
ระดบัสงูของบรษิทัฯ 
3. น าเสนอนโยบายผลตอบแทน และวธิกีารจา่ยค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ส าหรบั
คณะกรรมการของบรษิทั กรรมการในคณะกรรมการยอ่ย ตลอดจนผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ 
4. ประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารระดบัสงู เพื่อก าหนดค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัผล
การด าเนินงานของบรษิทั เป็นการสรา้งแรงจงูใจในการบรหิารงานใหเ้จรญิกา้วหน้า 
5. พจิารณาทบทวนโครงสรา้งและระบบการจา่ยค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั รวมทัง้อตัรา
ค่าตอบแทนส าหรบักรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารใหเ้หมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบสอดคลอ้ง 
กบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และภาวะตลาด 
6. ปฏบิตัหิน้าทีใ่นเรือ่งอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมกาบรษิทัมอบหมาย 

 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูสดุ 
การสรรหาบุคคลเพื่อเขา้เป็นกรรมการ  
คณะกรรมการสรรหา/ก าหนดค่าตอบแทน จะพจิารณาคดัเลอืกบุคคลเขา้เป็นกรรมการบรษิทั โดย
พจิารณาจากคุณสมบตัใินดา้นต่างๆ ความเหมาะสมดา้นคุณวุฒ ิ ประสบการณ์ เนื่องจากธุรกจิ
ผูผ้ลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้ามไิดเ้ป็นธุรกจิทีแ่พรห่ลายในประเทศไทย ความรูใ้นดา้นเทคโนโลยี่
การผลติ การใชเ้ครือ่งจกัรทีเ่หมาะสมในการผลติ การควบคุมตน้ทุนค่าใชจ้า่ย และกลยทุธใ์นการ
ด าเนินธุรกจิแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้า เป็นตน้ ซึง่ประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้เป็นความรูท้ีส่ าคญัใน
การใหข้อ้มลูกบัฝา่ยบรหิารจดัการ เพื่อช่วยในการพจิารณาตดัสนิใจในการลงทุนในดา้นต่างๆ 
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ยงัไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิองผูท้ีจ่ะเป็นกรรมการบรษิทัจาก
ผูเ้ชีย่วชาญในหลากหลายสาขาวชิาชพี เป็นบุคคลทีไ่มม่ปีระวตัเิคยถูกไล่ออกปลดออก ใหอ้อก 
หรอืถูกพพิากษาถงึทีสุ่ดใหเ้ป็นบุคคล  ลม้ละลายหรอืตอ้งโทษเนื่องจากกระท าผดิเกีย่วกบัทรพัย์
โดยทุจรติ หรอืกระท าผดิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ หรอืมขีอ้พพิาท
หรอืการถูกฟ้อง รอ้งทีอ่ยูร่ะหว่างการตดัสนิ รวมถงึผลการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการบรษิทัใน
ช่วงเวลาทีผ่่านมา และน าเสนอใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรว่ม
ประชุมและพจิารณาความเหมาะสม    
การสรรหาบุคคลเพื่อเขา้เป็นผูบ้รหิารระดบัสงูสุด 
เน่ืองจากธุรกจิผูผ้ลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าเป็นธุรกจิทีม่ลีกัษณะเฉพาะตวัมาก ผูบ้รหิารระดบัสงู
ของบรษิทัฯ จ าเป็นตอ้งมคีวามรูใ้นเรือ่งแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าเป็นอยา่งด ี เพื่อสามารถพบปะ
ผูบ้รหิารของบรษิทัลกูคา้ และตอบขอ้สงสยัของลกูคา้ไดใ้นทุกดา้น คณะกรรมการสรรหา/ก าหนด
ค่าตอบแทน จงึจ าเป็นตอ้งพจิารณาจากคุณสมบตัขิองบุคคลทีจ่ะมาด ารงต าแหน่งผู้บรหิารระดบั
สงูสุดอยา่งละเอยีด รอบคอบ โดยจะทาบทามและคดัเลอืกจากบุคคลทีเ่คยท างานในธุรกจิแผ่น
พมิพว์งจรไฟฟ้ามาก่อน หรอือาจจะเป็นธุรกจิอื่นทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้า 
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(ทัง้ในและต่างประเทศ) แลว้จงึน าเสนอชื่อบุคคลนัน้ในทีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เพื่อพจิารณาต่อไป 
  

9.4 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
- บรษิทัฯ ไมม่บีรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม - 

 

9.5 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 
บรษิทัฯ ไดม้กีารแจง้ใหผู้บ้รหิารในระดบัตัง้แต่ผูจ้ดัการขึน้ไปทราบถงึกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ เกีย่วกบัการเปิดเผยการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไปซึง่หลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 แลว้ โดยระบุใหต้อ้งมกีารรายงานต่อส านกังานกลต. ภายใน 
3 วนัท าการหลงัจากไดม้กีารท ารายการเกดิขึน้ นอกจากนี้ยงัหา้มไมใ่หผู้บ้รหิารหรอืหน่วยงานทีไ่ดร้บั
ทราบขอ้มลูภายในเปิดเผยขอ้มลูภายในแก่บุคคลภายนอกหรอืบุคคลทีไ่มม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้ง และไมซ่ือ้
ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในช่วง 1 เดอืน ก่อนทีง่บการเงนิจะเผยแพรต่่อสาธารณชน ซึง่ทีผ่่านมา         
ผูบ้รหิารทุกท่านกป็ฏบิตัติามโดยเครง่ครดั นอกจากนี้บรษิทัฯ ยงัมนีโยบายก าหนดใหผู้บ้รหิารรายงาน
การซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ทุกครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงโดย
จดัท าเป็นรายงานน าส่ง ส าหรบัขอ้มลูเกีย่วกบังบการเงนิและขอ้มลูอื่นๆ ทีจ่ะมผีลกระทบต่อราคาของ
หุน้สามญัของบรษิทัฯ ก่อนทีจ่ะเปิดเผยต่อสาธารณชน จะมเีพยีงผูบ้รหิารระดบัสงูเท่านัน้ทีท่ราบ 
 

9.6 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
ในปี 2556 บรษิทัฯ มกีารเปลีย่นแปลงผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทัฯ จากบรษิทั อารเ์อส

เอม็ ออดทิ เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นบรษิทั เคพเีอม็จ ี ภมูไิชย ออดทิ จ ากดั ซึง่เป็น
บรษิทัผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัอนุมตัแิละเหน็ชอบจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ เนื่องจากบรษิทั ชนิพนู อนิดสัเตรยีล จ ากดั ซึง่
เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ขอใหบ้รษิทัฯ ใชผู้ส้อบบญัชเีดยีวกนั เพื่อความสะดวกในการรายงาน และมี
มาตรฐานการท างานเดยีวกนั 

 

ในปี 2556 นี้ บรษิทั เคพเีอม็จ ี ภมูไิชย ออดทิ จ ากดั คดิค่าตอบแทนจากการสอบบญัชใีน
อตัรา 1,100,000 บาทต่อปี โดยแบ่งออกเป็น 

 ค่าสอบบญัชรีายไตรมาส ไตรมาสละ 150,000 บาท รวมทัง้สิน้ 3 ไตรมาส 
 ค่าสอบบญัช ีรายปี ปีละ 650,000 บาท 

บรษิทัมไิดใ้ชบ้รกิารอื่นใดกบับรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย ออดทิ จ ากดั นี้ และบรษิทัผูส้อบบญัชนีี้มไิดม้ี
ส่วนเกีย่วขอ้งกบักรรมการ หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัแต่อยา่งใด จงึไมม่ลีกัษณะของการควบคุมหรอื
การมอีทิธพิลต่อบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย ออดทิ จ ากดั แห่งนี้ 
 

9.7 การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเรื่องอ่ืนๆ 
สิทธิของผูมี้ส่วนได้เสีย 
สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
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คณะกรรมการไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัและใหค้วามคุม้ครองแก่ผูถ้อืหุน้ทุกรายใหไ้ดร้บัสทิธพิืน้ฐาน
โดยเท่าเทยีมกนัดงันี้ 

 1. สทิธทิีจ่ะไดร้บัสารสนเทศทีเ่พยีงพอ ทนัเวลาและในรปูแบบทีเ่หมาะสมในการตดัสนิใจที่มี
ผลกระทบต่อบรษิทัฯ และตนเอง 
 2. สทิธเิขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อตดัสนิใจในการ
เปลีย่นแปลงนโยบายทีส่ าคญัของบรษิทัฯ และสทิธใินการเลอืกตัง้และถอดถอนกรรมการและใหค้วาม
เหน็ชอบในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชอีสิระ 
 3. สทิธกิารไดร้บัหนงัสอืเชญิประชุมและสารสนเทศเกีย่วกบัสถานที ่ เวลา วาระ และเรือ่งทีต่อ้ง
พจิารณา โดยมรีะยะเวลาในการพจิารณาอยา่งเพยีงพอ 
 

การประชุมผูถื้อหุ้น, สิทธิของผูถื้อหุ้นและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น 
 ในปี 2556 บรษิทัฯ มกีารประชุมผูถ้อืหุน้ทัง้สิน้ 1 ครัง้โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
การประชุมสามญัประจ าปี 2556 จดัใหม้ขีึน้ทีโ่รงแรมมริาเคลิ แกรนด ์ คอนเวนชัน่ มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่ม
ประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจ านวน 29 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้157,058,800 หุน้ บรษิทั
ไดจ้ดัส่งหนงัสอืเชญิประชุมทีม่วีาระการประชุม พรอ้มทัง้รายงานประจ าปีให้แก่ผูถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า
ก่อนวนัประชุม 7 วนัท าการ รวมทัง้การเผยแพรข่อ้มลูประกอบวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าไวใ้น 
website ของบรษิทัก่อนทีเ่อกสารจะไปถูกจดัส่งไปยงัผูถ้อืหุน้ ซึง่ในแต่ละวาระจะมคีวามเหน็ของ
คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบ และมกีารบนัทกึการประชุมถูกตอ้ง ครบถว้น เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถ
ตรวจสอบและซกัถามได ้  ทัง้นี้ บรษิทัไดเ้ริม่ด าเนินการเพิม่ทางเลอืกใหก้บัผูถ้อืหุน้โดยใหก้รรมการ
อสิระ เป็นผูร้บัมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมไดต้ัง้แต่ปี 2546 
เป็นตน้มา 
 

 บรษิทัฯ มไิดจ้ดัใหผู้ถ้อืหุน้ส่งค าถามเขา้มายงับรษิทัเป็นการล่วงหน้า เนื่องจากโดยปกต ิบรษิทัฯ 
มกัจะไดร้บัโทรศพัทจ์ากท่านผูถ้อืหุน้เขา้มาสอบถามในเรือ่งต่างๆ อยูเ่ป็นประจ า บรษิทัฯ จงึไดเ้รยีน
เชญิท่านผูถ้อืหุน้เหล่านัน้เขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อบรษิทัฯ จะสามารถตอบค าถามในเรือ่งต่างๆ 
ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกท่านอยา่งทัว่ถงึ มไิดเ้ป็นการตอบขอ้ซกัถามกบัผูถ้อืหุน้ท่านใดท่านหน่ึงเป็นการ
เฉพาะ นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดม้กีารเตรยีมการแถลงผลการด าเนินงานในปีทีผ่่านมาอยา่งละเอยีดและ
ผูบ้รหิารระดบัสงูกเ็ขา้รว่มการประชุมเพื่อตอบค าถามท่านผูถ้อืหุ้นในทุกขอ้ซกัถาม 
 

 ในการประชุมผูถ้อืหุน้ในปี 2556 มคีณะกรรมการเขา้รว่มประชุมทัง้สิน้ 6 ท่าน ซึง่รวมถงึ
คณะกรรมการตรวจสอบ  นอกจากนี้ยงัมผีูบ้รหิาร 2 ท่านเขา้รว่มประชุมดว้ย คอืนายเฉิน จงุ คุน 
กรรมการผูจ้ดัการ (เขา้ประชุมในฐานะกรรมการบรษิทัดว้ยเช่นกนั) และนางลกัษณา ส าราญทวิาวลัย ์
ผูอ้ านวยการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ โดยประธานในทีป่ระชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธอิยา่งเท่า
เทยีมกนัในการตรวจสอบการด าเนินงานของบรษิทัฯ มกีารลงคะแนนเสยีงดว้ยวธิกีารยกมอืพรอ้มทัง้
ส่งบตัรลงคะแนนใหก้บัผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมดว้ย มกีารลงคะแนนเสยีงเพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการที่
ออกตามวาระแยกเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมมกีารซกัถามขอ้สงสยัในเรือ่ง
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ต่างๆ และแสดงความคดิเหน็ตลอดจนเสนอขอ้เสนอแนะต่างๆ รวมทัง้ไดบ้นัทกึประเดน็ซกัถามไวใ้น
รายงานการประชุมแลว้ 
 

 บรษิทัฯ มไิดจ้ดัใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยเพิม่วาระการประชุมก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ เนื่องจากในอดตี
ทีผ่่านมา การประชุมผูถ้อืหุน้บรษิทัฯ มกัจะมวีาระการประชุมคลา้ยๆ กนัทุกครัง้ และผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้
รว่มประชุมดว้ยตนเองมจี านวนไมม่ากนกั จงึไมม่วีาระพเิศษเพิม่เตมิ ในทางตรงกนัขา้ม บรษิทัฯ ก็
มไิดเ้พิม่วาระการประชุมโดยไมแ่จง้ใหถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า เพราะบรษิทัฯ เขา้ใจในความเท่าเทยีมกนั
ของผูถ้อืหุน้ทีจ่ะรบัทราบและศกึษาขอ้มลูต่างๆ อยา่งพอเพยีงก่อนการประชุม แต่อยา่งไรกต็าม ใน
กรณทีีต่อ้งมกีารเพิม่วาระ (ซึง่ไมเ่คยปรากฏมาก่อน) บรษิทัฯ จะถอืว่าเป็นวาระสุดทา้ย (วาระอื่นๆ) 
เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมไดเ้พิม่วาระในขณะประชุมไดท้นัท ีนอกจากนี้ บรษิทัฯ มไิด้
จดัใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยมโีอกาสเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ เน่ืองจากธุรกจิแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้า
เป็นธุรกจิเฉพาะทีต่อ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในอุตสาหกรรมประเภทนี้ หรอือุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
อุตสาหกรรมนี้เป็นอยา่งด ี เพื่อทีจ่ะสามารถช่วยแนะน า ก าหนดแนวทาง และวางกลยทุธท์างธุรกจิ 
เพื่อใหก้จิการสามารถแขง่ขนัและอยูร่อดไดใ้นตลาดโลกปจัจบุนั  
 

ความสมัพนัธก์บัผูล้งทุน 
 คณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ ทัง้ทีเ่กีย่วกบั
การเงนิและขา่วสารอื่นๆ ซึง่ขอ้มลูเหล่านี้มผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนของนกัลงทุนและผูถ้อืหุน้ จงึ
ก าหนดใหผู้บ้รหิารของบรษิทัฯ ด าเนินการในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูทีค่รบถว้น ตรงเวลา 
เชื่อถอืได ้ อยา่งสม ่าเสมอและทนัเวลา โดยผ่านระบบออนไลน์ของตลาดหลกัทรพัย ์ ซึง่ไดแ้ก่ งบ
การเงนิของบรษิทัฯ รายไตรมาส/รายปี ค าอธบิายผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ทีเ่ปลีย่นแปลงไป
จากไตรมาส/ปี เดยีวกนักบัปีทีผ่่านมา ซึง่ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัและยดึถอืปฏบิตัิ
ตลอดมา   
 ในส่วนงานดา้นผูล้งทุนสมัพนัธน์ัน้ บรษิทัฯ ยงัมไิดจ้ดัตัง้หน่วยงานส่วนนี้ขึน้ แต่ไดม้อบหมาย
ใหก้รรมการผูจ้ดัการ และผูอ้ านวยการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ ท าหน้าทีต่ดิต่อสื่อสารกบัผูล้งทุนสถาบนั 
ผูถ้อืหุน้ ตลอดจนนกัวเิคราะหแ์ละภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง เนื่องจากกจิกรรมในเรือ่งดงักล่าวยงัมไีมม่ากนกั 
นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมกีารเปิดเผยขอ้มลูงบการเงนิ จดหมายเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ รายชื่อผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ของบรษิทัฯ ไวใ้น website ของบรษิทัฯ ซึง่สามารถเขา้ชมไดท้ี ่www.dracopcb.com 
 

10 ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
  คณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากผูถ้อืหุน้ และไดป้ฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สี าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีนตาม
แนวทางทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดจ้ดัท าขึน้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัฯ ยงัไดม้กีาร
ก าหนดแนวปฎบิตัใินเรือ่ง CSR (Corporate Social Responsibility)โดยแบ่งไดเ้ป็น 8 หวัขอ้ ดงันี้ 

1. การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 
2. การต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
3. การเคารพสทิธมินุษยชน 

http://www.dracopcb.com/
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4. การปฏบิตัต่ิอแรงงานอยา่งเป็นธรรม 
5. ความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค 
6. การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
7. การรว่มพฒันาชุมชนหรอืสงัคม 
8. การมนีวตักรรมและเผยแพรน่วตักรรมซึง่ไดจ้ากการด าเนินงานทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 

สิง่แวดลอ้ม และผูม้สี่วนไดเ้สยี 
 

1. การประกอบธรุกิจด้วยความเป็นธรรม 
 บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัคู่คา้ของบรษิทัฯ โดยถอืเสมอืนหน่ึงเป็นหุน้ส่วนของบรษิทัฯ ดว้ย
เช่นกนั เนื่องจากบรษิทัฯ เชื่อว่าความส าเรจ็ทีเ่กดิขึน้กบับรษิทัฯ ส่วนหน่ึงจะเกดิจากความรว่มมอื
อยา่งดจีากคู่คา้ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึถอืปฏบิตัต่ิอคู่คา้/เจา้หนี้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม ไมเ่อารดัเอา
เปรยีบ โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมทัง้สองฝา่ย 
 นอกจากนี้ บรษิทัฯ มนีโยบายทีป่ฏบิตัต่ิอคู่แขง่ทางการคา้ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสากล ซึง่ใน
บางครัง้ทีคู่่แขง่ของบรษิทัฯ ประสบปญัหาขาดแคลนวตัถุดบิ (วตัถุดบิบางชนิดทีน่ าเขา้มาจาก
ต่างประเทศไมส่ามารถมาถงึไดท้นัเวลา) และตดิต่อขอยมืวตัถุดบิของบรษิทัฯ ก่อน ซึง่บรษิทัฯ จะ
พจิารณาว่าวตัถุดบิทีต่อ้งการขอยมืนัน้ บรษิทัฯ มเีพยีงพอในการผลติในขณะนัน้หรอืไม ่ ถา้เพยีงพอ
และสามารถใหย้มืได ้ บรษิทัฯ กจ็ะใหคู้่แขง่ทางการคา้ยมืวตัถุดบินัน้ได ้ แต่จะตอ้งส่งคนืบรษิทัฯ 
ภายในระยะเวลาทีต่กลงกนัไวโ้ดยเครง่ครดั และเนื่องจากการแขง่ขนัของผูผ้ลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้า
ของผูผ้ลติภายในประเทศ ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความสมัพนัธท์ีด่ ี ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมนีโยบายไม่
ท าลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ทางการคา้ทัง้ภายในและภายนอกประเทศดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย  
 

2. การต่อต้านการทุจริต 
บรษิทัฯ มนีโยบายในการด าเนินธุรกจิอยา่งโปรง่ใส มคีุณธรรม ตามจรรยาบรรณของการด าเนินธุรกจิ
ทีก่ าหนดไว ้ นอกจากน้ี ยงัชกัชวนและใหค้วามรูก้บัพนกังานทุกฝา่ยทีจ่ะปฏบิตังิานตามนโยบาย
ต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ ดงันี้ 

- กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร พนกังานทุกคนตอ้งไมเ่ขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งคอรร์ปัชัน่ ไมว่่าโดย
ทางตรงหรอืทางออ้ม 

- พนกังานทุกคนตอ้งไมล่ะเลยหรอืเพกิเฉย เมือ่พบเหน็การกระท าใดๆ ทีเ่ขา้ขา่ยทุจรติ 
คอรร์ปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบทราบ และให้
ความรว่มมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 

- บรษิทัฯ จะใหค้วามคุม้ครองแก่พนกังานทีแ่จง้เรือ่งคอรร์ปัชัน่ และใหค้วามเป็นธรรมแก่
พนกังานทีถู่กกล่าวหา ในระหว่างการพสิจูน์หลกัฐานของการคอรร์ปัชัน่นัน้จะเสรจ็สิน้ 

- ผูท้ีท่ าการคอรร์ปัชัน่ เป็นการกระท าทีผ่ดิจรรยาบรรณของบรษิทัฯ ซึง่จ าเป็นจะตอ้งถูกพจิารณา
ทางวนิยัตามระเบยีบของบรษิทัฯ ทีก่ าหนดไว ้ นอกจากนี้อาจจะได้รบัโทษตามกฎหมายหาก
การกระท านัน้ผดิกฎหมาย 

- บรษิทัฯ ไดเ้น้นย า้ทีจ่ะสรา้งและรกัษาวฒันธรรมองคก์รในอนัทีจ่ะยดึมัน่ว่าคอรร์ปัชัน่เป็นสิง่ที่
ยอมรบัไมไ่ดท้ัง้การท าธุรกรรมกบัภาครฐัและเอกชนดว้ยกนัเอง 



 

18 
 

 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บรษิทัฯ เน้นย า้ต่อหน่วยงานภายในองคก์รทุกหน่วย งานมใิหม้กีารละเมดิสทิธมินุษยชน โดยก าหนด
หลกัเกณฑไ์วด้งันี้ 

- ส่งเสรมิและดแูลดา้นความเป็นอยูข่องพนกังานทัง้ทางดา้นสุขภาพรา่งกาย อาชวีอนามยั ความ
ปลอดภยัในการท างาน การไดร้บัค่าตอบแทนและเงนิชดเชย รวมถงึการพฒันาดา้นบุคคลากร
และการเกษยีณจากการท างาน 

- ปฏบิตักิฎหมายแรงงานอยา่งเครง่ครดั ไมเ่อาเปรยีบพนกังาน นอกจากนี้ยงัมกีารจดังานรืน่เรงิ
ประจ าปีและกจิกรรมกฬีาสใีหก้บัพนกังานทุกปี โดยใหพ้นกังานส่งตวัแทนของแต่ละหน่วยงาน
วางแผนการจดังาน 

- สนบัสนุนใหพ้นกังานมเีสรภีาพในการเจรจาต่อรอง หรอืเสนอขอ้รอ้งเรยีน ในเรือ่งต่างๆทีเ่ป็น
ขอ้ขอ้งใจของพนกังาน เสรมิสรา้งใหม้สีมัพนัธอ์นัดรีะหว่างผูบ้รหิารกบัพนกังาน หวัหน้างานกบั
พนกังาน และพนกังานกบัผูร้ว่มงานดว้ยกนัเอง 

- หา้มการบงัคบัพนกังานใหท้ างานล่วงเวลา โดยมกีารก าหนดใหพ้นกังานทีต่อ้งการจะท างาน
ล่วงเวลา จะตอ้งมกีารลงชื่อว่าจะเป็นผูท้ างานล่วงเวลาโดยสมคัรใจ ก่อนเวลาท างานจรงิ เพื่อให้
พนกังานมเีวลาพกัผ่อนหรอืท ากจิกรรมส่วนตวัไดต้ามความตอ้งการ และพนกังานทีท่ างาน
ล่วงเวลา กจ็ะไดร้บัค่าตอบแทนการท างานล่วงเวลาตามทีก่ฎหมายก าหนด 

- หา้มการใชแ้รงงานเดก็ โดยบรษิทัฯ จะไมร่บัพนกังานทีม่อีายตุ ่ากว่า 18 ปีเขา้ท างาน 
- หา้มเลอืกปฏบิตัต่ิอพนกังาน บรษิทัฯ มกีารว่าจา้งแรงงานโดยพจิารณาจากความเหมาะสมกบั

ต าแหน่งงานทีต่อ้งการรบั ไมม่กีารแบ่งแยกเพศ ศาสนา หรอืเชือ้ชาต ิ 
- ป้องกนัมใิหข้องเสยีจากโรงงานทีเ่กดิจากการผลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้า ไปก่อใหเ้กดิผลกระทบ

ต่อชุมชน ไมว่่าจะเป็นน ้าเสยีจากการบ าบดัแลว้ หรอืกลิน่ของสารเคม ี ซึง่บรษิทัฯ ให้
ความส าคญักบัเรือ่งนี้เป็นอยา่งมาก มกีารแต่งตัง้หน่วยงานทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการดแูลรกัษา
สิง่แวดลอ้มขึน้โดยเฉพาะ และประสานงานอยา่งใกลช้ดิกบับรษิทัสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี ใน
การดแูลสอดส่องเรือ่งการหกรัว่ไหลของมลพษิทีจ่ะมผีลกระทบต่อชุมชนรอบต าบลบางกะด ี

- ต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ในทุกรปูแบบ ทัง้การเรยีกรบัเงนิจากคู่คา้ การตดิสนิบนเจา้หน้าทีข่องรฐั 
รวมทัง้การใชข้อ้มลูภายในของผูบ้รหิารหรอืกรรมการ เพื่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัฯ 

  

4. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
เนื่องจากในกระบวนการผลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้า จ าเป็นจะตอ้งอาศยัพนกังานการผลติทีม่ ี     
คุณภาพ เพื่อผลติสนิคา้ทีม่คีุณภาพส่งใหก้บัลกูคา้  ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึเลง็เหน็ความส าคญัของการ
ฝึกอบรมและพฒันาพนกังานของบรษิทั โดยมกีารจดัท าแผนการฝึกอบรมประจ าปี ซึง่รวบรวมจาก
ความตอ้งการของฝา่ยต่างๆ ในบรษิทั เช่น ฝา่ยผลติ ฝา่ยควบคุมคุณภาพ ฝา่ยวศิวกรรมการผลติ 
ฝา่ยจดัซือ้ เป็นตน้ ไมว่่าจะเป็นความรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยีก่ารผลติใหม่ๆ  การน าหลกัสถติมิาใชใ้นการ
ผลติ การเพิม่ประสทิธภิายในการท างานในดา้นต่างๆ ฯลฯ โดยเฉพาะอยา่งยิง่มกีารฝึกอบรมซ ้าใหก้บั
พนกังานฝา่ยตรวจสอบคุณภาพทุกๆ 6 เดอืน เพื่อกระตุน้เตอืนวธิกีารตรวจสอบแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้า 
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และขอ้ก าหนดใหม่ๆ  ที ่  ลกูคา้ของบรษิทัฯ ใหค้วามส าคญั  นอกจากนี้ ยงัมกีารฝึกอบรมพนกังานใน
ระดบัหวัหน้างาน, ระดบัผูจ้ดัการใหม้กีารพฒันาทกัษะในการบรหิารงานพนกังานใต้บงัคบับญัชาของ
แต่ละฝา่ย เพื่อสามารถปฏบิตังิานใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ ตลอดจนช่วยลดความขดัแยง้ที่
อาจจะเกดิขึน้จากสื่อสารทีไ่มช่ดัเจนดว้ย  นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัใหค้วามรว่มมอืกบัสถานศกึษาต่างๆ 
ในบรเิวณจงัหวดัปทุมธานีและจงัหวดัอื่นๆ ทีจ่ะรบันกัศกึษาเขา้ฝึกงานในภาคฤดรูอ้น เพื่อเพิม่ความรู้
ความเขา้ใจใหก้บันกัเรยีน นกัศกึษาในการปฏบิตังิานจรงิ ทัง้ในดา้นการผลติ วศิวกรรมการผลติ 
วศิวกรรมการซ่อมบ ารงุ ตลอดจนการบรหิารงานบุคคลและบญัช ี  บรษิทัฯ จะเป็นผูใ้หค้ะแนนกบั
นกัศกึษาทีเ่ขา้มาปฏบิตังิานกบับรษิทัฯ และส่งรายงานต่างๆ ใหก้บัสถานศกึษาตน้สงักดัของนกัศกึษา
คนนัน้ๆ เพื่อเป็นคะแนนเรยีนของวชิานัน้ๆ 
 

 นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัใหค้วามส าคญัต่อสุขภาพพลานามยัของพนกังาน โดย 
- จดัใหม้รีะเบยีบความปลอดภยัในการท างานใหพ้นกังานยดึถอืปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั เช่น 
สวมหน้ากากป้องกนักลิน่ของสารเคมหีรอืฝุน่ ใส่สายรดัหลงั ในการปฏบิตัยิกของหนกั เพื่อ
ป้องกนัการยดึตวัของแผ่นหลงั สวมรองเทา้หุม้สน้ในการท างาน สวมรองเทา้ Safety ใน
บรเิวณและลกัษณะงานทีม่คีวามเสีย่ง ตลอดจนสวมใส่ทีอุ่ดหหูรอือุปกรณ์ป้องกนัเสยีง
ส าหรบัการปฏบิตังิานในบรเิวณทีม่เีสยีงดงั  

- ก าหนดใหม้บีรษิทัผูเ้ชีย่วชาญดา้นความปลอดภยั เกีย่วกบัการระเหยของสารเคมเีขา้มา
ตรวจสอบระดบัการระเหยของสารเคมทีีใ่ชใ้นกระบวนการผลติเป็นประจ าทุก 6 เดอืน เป็น
ตน้ 

- ก าหนดใหม้บีรษิทัผูเ้ชีย่วชาญดา้นแสงสว่าง เขา้มาตรวจสอบระดบัของแสงสว่างในแต่ละ
พืน้ทีข่องโรงงาน เพื่อปรบัปรงุสภาพการท างานใหม้แีสงสว่างทีพ่อเหมาะ และไมเ่ป็น
อนัตรายต่อสายตาของพนกังาน 

- มกีารตรวจสุขภาพพนกังานประจ าปี เพื่อใหพ้นกังานมพีลานามยัทีแ่ขง็แรง สมบรูณ์อยู่
เสมอ และเพื่อใหพ้นกังานมคีวามมัน่ใจว่าบรษิทัฯ ห่วงใยในสุขภาพของพนกังาน  
 

5. ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 
บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่ต่ีอผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ  ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมี
นโยบายทีจ่ะสนองความตอ้งการของลกูคา้ทัง้ในดา้นคุณภาพ การจดัส่งและการบรหิารหลงัการขาย 
โดยมกีารก าหนดเป็นนโยบายต่างๆ ไดด้งันี้ 

- มกีารส่งมอบสนิคา้ทีม่คีุณภาพ และทนัตามเวลาทีล่กูคา้ตอ้งการ 
- ใหค้วามช่วยเหลอืและบรกิารต่างๆ แก่ลกูคา้โดยมติอ้งรอใหล้กูคา้รอ้งขอ 
- จดัใหม้รีะบบและกระบวนการทีเ่ปิดโอกาสใหล้กูคา้ของบรษิทัฯ รอ้งเรยีนเกีย่วกบัคุณภาพ 
การจดัส่งของผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ โดยมกีารก าหนดหน่วยงานรบัผดิชอบโดยตรง 
- รกัษาความลบัของลกูคา้โดยเครง่ครดั 
 

6. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 
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บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัชุมชนและสงัคม โดยใหค้วามส าคญัอยา่งยิง่ต่อสิง่แวดลอ้มทีจ่ะมผีลกระทบ
ต่อชุมชนใกลเ้คยีง ถงึแมว้่าบรษิทัฯ จะตัง้อยูใ่นสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี ทีม่ขีอ้ก าหนดของการดแูล
และจดัการสิง่แวดลอ้มอยา่งเขม้งวด เนื่องจากบรษิทัฯ ตระหนกัดวี่าธุรกจิการผลติแผ่นพมิพ์
วงจรไฟฟ้าจะมขีองเสยีจากการผลติทีเ่ป็นวตัถุมพีษิ  ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึปฏบิตัติามกฎหมายและ
กฎระเบยีบขอ้บงัคบัของกระทรวงอุตสาหกรรมอยา่งเครง่ครดั มกีารบ าบดักากของเสยีมพีษิโดยผ่าน
บรษิทัทีไ่ดร้บัอนุญาตด าเนินกจิการจากกระทรวงอุตสาหกรรม เช่น กระป๋องหมกึพมิพ ์ เศษผา้ที่
ปนเป้ือนหมกึพมิพ ์ เป็นตน้ ซึง่ท าใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานสิง่แวดลอ้ม ISO14001 ยอ่ม
เป็นหลกัประกนัถงึความใส่ใจและห่วงใยต่อคุณภาพของสิง่แวดลอ้ม ทีจ่ะเป็นผลกระทบต่อสงัคม 
นอกจากนี้บรษิทัฯ ยงัก าหนดใหม้หีน่วยงานทีด่แูลรบัผดิชอบเรือ่งสิง่แวดลอ้มโดยเฉพาะ เพื่อใหม้ัน่ใจ
ว่าการผลติของบรษิทัฯ จะไมม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มของชุมชนและสงัคมใกลเ้คยีง 
 

7. การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 
ในปี 2556 ทัง้บรษิทัฯ และบรษิทัอื่นๆทีต่ ัง้อยูใ่นเขตอุตสาหกรรมบางกะด ี ต่างอยูใ่นช่วงของการเปิด
ด าเนินกจิการหลงัจากฟ้ืนฟูสภาพโรงงานจากภาวะน ้าท่วมโรงงาน ท าใหใ้นปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ และ
บรษิทัอื่นๆ ในสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี มไิดจ้ดักจิกรรมทีจ่ะช่วยพฒันาชุมชนและสงัคมในระแวก 
สวนอุตสาหกรรมบางกะด ี แต่ไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมพฒันาชุมชนและสงัคมผ่านเทศบาลต าบลบางกะด ี
โดยมกีารบรจิาคเงนิเพื่อเป็นทุนการศกึษานกัเรยีน นิสติ นกัศกัษาทีม่ถีิน่ทีอ่ยูใ่นต าบลบางกะด ี ที่
เรยีนด ี แต่ขาดแคลนทุนทรพัย ์ โดยผูบ้รหิารของแต่ละบรษิทัในบางกะด ี จะเป็นผูม้อบทุนการศกึษา
ใหก้บัเดก็นกัเรยีนทีม่คีุณสมบตัติรงตามทีก่ าหนดไว ้
 

8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานท่ีมีความรบัผิดชอบต่อ
สงัคม ส่ิงแวดล้อม และผูมี้ส่วนได้เสีย 

บรษิทัฯ ไดใ้หก้ารสนบัสนุนหน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์ร ใหม้กีารตื่นตวัในเรือ่งแนวความคดิเพื่อ
การพฒันาปรบัปรงุขัน้ตอนในกระบวนการการผลติ รวมถงึการลดการใชว้สัดุสิน้เปลอืง วสัดุจ าเป็น
ต่างๆ ทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติ โดยเหน็ว่า “นวตักรรม” ทีพ่นกังานประดษิฐค์ดิขึน้ จะเป็นสิง่ทีช่่วยให้
บรษิทัฯ สามารถลดตน้ทุนการผลติ และมผีลใหบ้รษิทัฯ เตบิโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื ซึง่ยอ่มส่งผลอนั
เป็นประโยชน์ต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม และคู่คา้ของบรษิทัฯ 
 

บรษิทัฯ จะมกีารมอบรางวลัใหก้บันวตักรรมใหม่ๆ  ทีพ่นกังานของบรษิทัฯ ประดษิฐค์ดิขึน้ และมกีาร
ประกาศเกยีรตคิุณในบอรด์ประกาศภายในบรษิทัฯ เพื่อใหพ้นกังานคนอื่นๆ รูส้กึอยากจะเป็นผูค้ดิคน้
นวตักรรมใหม่ๆ  เพิม่มากขึน้ ตวัอยา่งสิง่ใหม่ๆ  ทีค่ดิคน้ขึน้ของพนกังาน เช่น การน าแปรงปดัแผ่น
เคลอืบทองแดงในกระบวนการพมิพล์ายวงจรทีเ่สื่อมสภาพ (ขนแปรงสัน้กว่าขนาดมาตรฐานที่
ก าหนด) มากลงึขนแปรงใหม้คีวามยาวเสมอกนัทัง้แปรง แลว้น าไปใชเ้ป็นแปรงปดัแผ่นเคลอืบ
ทองแดงทีม่กีารพมิพห์มกึเคลอืบทองแดงแลว้ ช่วยลดปรมิาณการสัง่ซือ้แปรงปดัประเภทน้ีลงไดร้อ้ย
ละ 50 ซึง่โดยปกตติอ้งสัง่และน าเขา้จากต่างประเทศ เป็นตน้ 
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จากการทีบ่รษิทัฯ ส่งเสรมิใหพ้นกังานใหค้วามส าคญักบัการพฒันานวตักรรมต่างๆ ภายใน
กระบวนการผลติ เพื่อปรบัปรงุการท างาน รวมถงึคุณภาพของแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้า เป็นการ
เสรมิสรา้งใหพ้นกังานไดใ้ชค้วามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ และมกีารระดมความคดิจากหน่วยงานต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้ง จนท าใหเ้กดิวธิกีารท างานใหม่ๆ  ทีม่ปีระสทิธภิาพ และช่วยลดตน้ทุนการผลติอยา่งมี
นยัส าคญั และบรษิทัฯ กเ็ปิดโอกาสใหต้วัแทนของกลุ่มทีไ่ดร้บัรางวลัไดม้โีอกาสน าเสนอผลงานให้
พนกังานทุกคนทราบ เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีจ่ะน าไปเป็นตวัอยา่งกบัหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป ซึง่เป็น
การรวมพลงัเพื่อสรา้งสรรคส์ิง่ดีๆ  ในสงัคมจากคนกลุ่มเลก็ๆ เพื่อมุง่ไปสู่การพฒันาองคก์รใหม้ัน่คง
และยัง่ยนืต่อไป 
 

11 การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
 การควบคมุภายใน 
 บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการควบคุมภายในทัง้ในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตังิาน จงึได้
ก าหนดอ านาจการด าเนินการของผูป้ฎบิตังิานและผูบ้รหิารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน มกีาร
แบ่งแยกหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน ผูต้ดิตามควบคุมและประเมนิผลออกจากกนั เพื่อใหเ้กดิการถ่วงดุลและ
ตรวจสอบกนัอยา่งเหมาะสม มกีารก าหนดดชันีวดัผลการปฏบิตังิาน (KPI) ในทุกฝา่ยงานอยา่งชดัเจน
และวดัผลไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม เพื่อเป็นเครือ่งมอืในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงาน 
นอกจากนี้ยงัมกีารควบคุมภายในทีเ่กีย่วกบัระบบการเงนิ โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารจดัท า
งบประมาณประจ าปีและจดัใหม้รีะบบรายงานทางการเงนิเสนอผูบ้รหิารสายงานทีร่บัผดิชอบ ซึง่จะมี
การรายงานผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอเป็นประจ า มกีารจดัประชุมผูบ้รหิารเป็นประจ าทุกเดอืน 
ส าหรบัการรายงานผลการด าเนินงานในแต่ละเดอืนทีผ่่านมาไมว่่าจะเป็นในดา้นคุณภาพ การตลาด 
การผลติ ตลอดจนตน้ทุนการผลติต่อหน่วยทีผ่ลติ  เพื่อปรบัปรงุการด าเนินงาน ตลอดจนควบคุม
คุณภาพและค่าใชจ้า่ยใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์มากขึน้ รวมถงึการวางแผนส าหรบัการด าเนินงาน
ในเดอืนต่อไป 
บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึน้ ตัง้แต่ปี 2549 โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะขึน้
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มกีารประชุมรายงานผลการตรวจสอบตามทีว่างแผนไวใ้หก้บั
คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส รวมทัง้มกีารตดิตามผลหลงัจากการตรวจสอบ
แลว้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าขอ้ผดิพลาดทีพ่บไดร้บัการแกไ้ข และยงัคงรกัษาไวซ้ึง่ระบบทีแ่กไ้ขนัน้ๆ 
 

 บรษิทัฯ ไดม้กีารจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการจากบุคคลภายนอก
จ านวน 3 ท่าน แต่ละท่านไมไ่ดเ้ป็นเจา้หน้าทีห่รอืลกูจา้งของบรษิทัฯ   
 ในระหว่างปี 2556 ทีผ่่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประชุมรวม 4 ครัง้ โดยได้
พจิารณาเรือ่งต่างๆ ดงันี้ 

- พจิารณาสอบทานงบการเงนิประจ าปี 2556 ไตรมาสที ่1/2556, 2/2556 และ 3/2556 
ก่อนน าเสนอใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่ออนุมตั ิ

- พจิารณาความเหมาะสมและเพยีงพอในแผนงานการตรวจสอบในปีทีผ่่านมาและมอบ 
หมายใหเ้จา้หน้าทีฝ่า่ยตรวจสอบภายใน จดัท าแผนงานการตรวจสอบภายใน ส าหรบั
ปี 2557 
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- พจิารณารายงานการตรวจสอบภายในทีด่ าเนินการโดยเจา้หน้าทีฝ่า่ยตรวจสอบ
ภายใน เพื่อน าเสนอใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบ 

- พจิารณาและทบทวนระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม
และมปีระสทิธภิาพ 

- สอบทานการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละระบบการควบคุมภายในของบรษิทั 
- พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้

เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการ
ดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นผลประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั 

- มกีารประเมนิการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั 
- พจิารณาเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2557 และค่าตอบแทนการตรวจสอบ 
- สอบทานใหม้รีะบบรายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิตาม

มาตรฐานการบญัชทีีก่ าหนดโดยกฎหมาย อยา่งถูกตอ้ง โปรง่ใส เพยีงพอ และเชื่อถอื
ได ้

 

และในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประชุมกบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ คอืนายสนัต ิพงค์
เจรญิพทิย ์ เพื่อสอบถามความเหน็และขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชใีนเรือ่งต่างๆ ของบรษิทัฯ ใน
สายตาของผูส้อบบญัช ี และไดน้ าขอ้เสนอแนะต่างๆ เสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อ
พจิารณาปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะทีส่ าคญัๆ ของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ต่อไป 
 

 จากรายงานการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถสรปุสาระส าคญัไดด้งันี้ คอื 
คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในปี 2556 ทีผ่่านมา มกีาร
ด าเนินงานภายใตก้ารควบคุมภายในและการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละเหมาะสม มกีารจดัการความ
เสีย่งทีพ่อเพยีง และการด าเนินงานของบรษิทัฯ ไมพ่บขอ้บกพรอ่งทีเ่ป็นสาระส าคญัหรอืรายการที่
เกีย่วโยงกนัอนัอาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มกีารปฎบิตัติามขอ้ก าหนด  กฎเกณฑ์
ภาครฐัอยา่งถูกตอ้งครบถว้น มกีารเปิดเผยขอ้มลูทีม่คีวามส าคญัต่อผูถ้อืหุน้อยา่งครบถว้น เท่าเทยีม
กนัและทนัเวลา มกีารจดัท ารายงานทางการเงนิตามมาตรฐานการบญัช ี กฎหมายและประกาศของ
กลต.และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และไมพ่บขอ้บกพรอ่งอนัเป็นสาระส าคญัในระบบควบคุม
ภายในดา้นต่างๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ 
 

การบริหารความเสีย่ง 
คณะกรรมการของบรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส าคญัในการบรหิารความเสีย่งเป็นอยา่งยิง่ ในการ
ประชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ทุกครัง้ ไดม้กีารปรกึษาหารอืและประเมนิความเสีย่งของบรษิทัฯ 
โดยไดร้บัทราบความเคลื่อนไหว ตลอดจนความเป็นไปในเรือ่งเกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิแผ่นพมิพ์
วงจรไฟฟ้าในตลาดต่างประเทศจากกรรมการผูม้ปีระสบการณ์ซึง่เป็นผูแ้ทนของบรษิทั ชนิพนู อนิดสั
เตรยีล จ ากดั เพื่อเป็นขอ้มลูในการบรหิารความเสีย่งทีอ่าจจะมขีึน้ของบรษิทัฯ  เนื่องจากบรษิทั ชนิ
พนู อนิดสัเตรยีล จ ากดั คอืเป็นผูผ้ลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าทุกประเภท และด าเนินธุรกจิอยูใ่นประเทศ
ไตห้วนั (เป็นผูผ้ลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าครบวงจรทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 1 ในประเทศไตห้วนั) ทีม่ ี
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ผูผ้ลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าอยูเ่ป็นจ านวนมาก ตลอดจนมกีารด าเนินธุรกจิในหลายประเทศทัว่โลก 
เช่น ประเทศจนี ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศในแถบประชาคมยโุรป เป็นตน้ ซึง่สามารถใหข้า่วสาร 
ขอ้มลูภาวะตลาดต่างๆ ตลอดจนสภาพการแขง่ขนัในตลาดโลกทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการบรหิารความ
เสีย่งของบรษิทัฯ ทัง้ในดา้นอุตสาหกรรมโดยรวม ราคาวตัถุดบิในตลาดโลก ลกูคา้กลุ่มใหม่ๆ  ทีม่ ี
ความตอ้งการแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้า รวมทัง้เทคโนโลยีก่ารผลติใหม่ๆ  เป็นตน้  นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงั
ไดม้กีารจดัท าคู่มอืในการบรหิารความเสีย่งในดา้นต่างๆ ไว ้ เพื่อใชเ้ป็นหลกัในการด าเนินงานของ
บรษิทัฯ ในกรณทีีอ่าจจะเกดิความเสีย่งใดดา้นต่างๆ ขึน้ มกีารก าหนดแผนการด าเนินงานส าหรบั 5 ปี 
และ 10 ปี เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกจิในอนาคตและป้องกนัความเสีย่งทีเ่กดิจากการ
เปลีย่นแปลงของผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้าอเิลคโทรนิคสท์ีใ่ชแ้ผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าเป็นวตัถุดบิหลกัใน
การผลติ 
 

12 รายการระหว่างกนั 
บคุคลท่ีมีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกนั 
บรษิทั ดราโก ้พซีบี ี จ ากดั (มหาชน) มบีรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัในลกัษณะของกลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่กลุ่ม
เดยีวกนัดงันี้ 
   

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ ทุนท่ีเรียกช าระ
แล้ว 

(ล้านบาท) 

ความสมัพนัธท่ี์เก่ียวข้องกนั 

บรษิทั วปิเทล 
จ ากดั 

- จ าหน่ายเคมภีณัฑ ์
- ใหเ้ช่าอาคาร 
- บรกิารใหค้ าปรกึษา 

5.00 - บรษิทั ดราโก ้พซีบี ีจ ากดั 
(มหาชน)  ท าบนัทกึขอ้ตกลงให ้
บรษิทั วปิเทล จ ากดั   เป็นที่
ปรกึษาการจดัการทางธุรกจิ 
- มกีรรมการรว่มกนั 2 ท่าน 

 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ ทุนท่ีเรียกช าระ
แล้ว 

(ล้านบาท) 

ความสมัพนัธท่ี์เก่ียวข้องกนั 

บรษิทั ชนิพนู 
จ ากดั 

ผลติแผ่นพมิพ์
วงจรไฟฟ้า (PCB) 
ทุกประเภท 

NT$ 3,975 - ถอืหุน้ในบรษิทั ดราโก ้พซีบี ี
จ ากดั (มหาชน) 43.25% 
- บรษิทั ดราโก ้พซีบี ีจ ากดั 
(มหาชน) ไดร้บัความช่วยเหลอืดา้น
เทคนิค  และดา้นการตลาดจาก
บรษิทั ชนิพนู จ ากดั 
- มกีรรมการรว่มกนั 3 ท่าน 
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รายการระหว่างกนั  
ข้อมลูเก่ียวกบับริษทั วิปเทล จ ากดั 

  บรษิทั วปิเทล จ ากดั เป็นบรษิทัทีใ่หค้ าปรกึษาในดา้นธุรกจิในทุกๆ แขนงแก่บรษิทัทัว่ไป  
ธุรกจิหลกัของบรษิทั วปิเทล จ ากดั ไดแ้ก่ การใหบ้รกิารใหค้ าปรกึษาการคา้ทางธุรกจิ การขาย
ผลติภณัฑเ์คม ีและอื่นๆ   

รายชื่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่  ไดแ้ก่ 
1.นายวพิรรธ ์เรงิพทิยา    49.99% 
2.นางพไิลจติร เรงิพทิยา    49.99% 
3.อื่นๆ       0.02% 
 

รายชื่อกรรมการ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ 
1.นายวพิรรธ ์เรงิพทิยา 
2.นางพไิลจติร เรงิพทิยา 
3.นายขตัยิา ไกรกาญจน์ 

  4.นายพรรษา เรงิพทิยา 
 

ในรอบระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา (พ.ศ. 2554-2556) บรษิทัมกีารช าระค่าบรกิารใหแ้ก่
บรษิทั วปิเทล จ ากดั เป็นจ านวนเงนิ 0.78 ลา้นบาทต่อปี ซึง่แบ่งเป็นการช าระค่าบรกิารการ
ใหค้ าปรกึษาทางธุรกจิรายเดอืน เดอืนละ 15,000 บาท และรายปี ปีละ 600,000 บาท  
 

 บรษิทัไดท้ าบนัทกึขอ้ตกลงให ้ บรษิทั วปิเทล จ ากดั เป็นทีป่รกึษาการจดัการ ทางธุรกจิ  
โดยมสีาระส าคญัดงันี้ 

 

คู่สญัญา : บรษิทั ดราโก ้พซีบี ีจ ากดั (มหาชน)  และ บรษิทั วปิเทล จ ากดั 
 

สญัญาลงวนัท่ี : 4  มกราคม  2556 
 

อายสุญัญา : 1 ปี  นบัแต่วนัที ่4 มกราคม 2556  ถงึ 3 มกราคม 2557      
 และสามารถต่ออายสุญัญาไดด้ว้ยความยนิยอมของทัง้ 2 ฝา่ย ทุก ๆ 1 ปี  
เง่ือนไขท่ีส าคญั: บรษิทั วปิเทล จ ากดั  จะใหค้ าปรกึษาการจดัการทางธุรกจิใหก้บั บรษิทั ดราโก ้    

พซีบี ีจ ากดั (มหาชน)  ไมว่่าจะเป็นการวางแผนเชงิกลยทุธทัง้ระยะสัน้และระยะ
ยาว การจดัหาบุคคลากร  การจดัระบบการบรหิารงาน  การจดัการระบบดา้น
การเงนิ การบญัช ี และใหค้วามสนบัสนุนในดา้นอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ค่าตอบแทน : บรษิทั ดราโก ้พซีบี ีจ ากดั (มหาชน) จะจา่ยค่าตอบแทนให ้บรษิทั วปิเทล จ ากดั 
   เป็นจ านวน 600,000 บาทต่อปี 
 

 เนื่องจากสญัญาการใหค้ าปรกึษาการจดัการทางธุรกจิระหว่างบรษิทั วปิเทล จ ากดั 
กบับรษิทั ดราโก ้ พซีบี ี จ ากดั (มหาชน) เป็นสญัญาทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้และจดัท าขึน้
ตัง้แต่ปี 2536 ซึง่เป็นสญัญาทีต่่ออายสุญัญาทุกๆ 1 ปี โดยความยนิยอมของทัง้ 2 ฝา่ย 
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 ปจัจบุนั บรษิทั วปิเทล จ ากดั ยงัคงใหค้ าปรกึษาในดา้นการบรหิารงานการจดัการ 
การจดัหาบุคลากรระดบัผูบ้รหิารชัน้ตน้ และชัน้กลาง การจดัและปรบัปรงุระบบการเงนิเพื่อใหม้ี
ผลตอบแทนเพิม่ขึน้ ตลอดจนจดัการฝึกอบรมเจา้หน้าทีร่ะดบัผูจ้ดัการฝา่ยของบรษิทัฯ เป็นประจ า
ทุกๆ ไตรมาส โดยหลกัสตูรในการฝึกอบรมไดแ้ก่ การบรหิารการเปลีย่นแปลง ผูน้ าทีม่วีสิยัทศัน์ 
วธิกีารจดัท างบประมาณและการวางแผนธุรกจิในอนาคต การบรหิารความเสีย่งภายใตส้ภาวะการณ์ที่
เปลีย่นแปลง เป็นตน้ 
 

ข้อมลูเก่ียวกบับริษทั ชินพนู จ ากดั 
บรษิทั ชนิพนู จ ากดั เป็นบรษิทัผูผ้ลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าทีใ่หญ่ในประเทศไตห้วนั  

นอกจากนี้ บรษิทั ชนิพนู จ ากดั ยงัเป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนอยูใ่นตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศไตห้วนั
ดว้ย    
 ธุรกจิหลกัของบรษิทั ชนิพนู จ ากดั ไดแ้ก่ การเป็นบรษิัทผูผ้ลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าประเภท

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

รายชื่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 5 รายแรก ไดแ้ก่ 
1. FUBON LIFE INSURANCE CO., LTD.   
2. MR. HUANG, WEI-JIN      
3. MR. TSENG, LIU YU-HSIEH      
4. MR. LIN, PI-CHI     
5. SHIN KONG LIFE INSURANCE CO., LTD. 
  

รายชื่อกรรมการ ประกอบดว้ยกรรมการชาวไตห้วนั จ านวน 7 ท่าน ไดแ้ก่ 
1. MR. HUANG, WEI-JIN  ประธานกรรมการ 
2. MR. TUNG, HSIAO-HUNG   
3. MR. LIN, PI-CHI 
4. MR. TSENG, LIU YU-HSIEH 

  5. MR. HSIAO, HSIEN-JEN 
6. MR. TSENG WEN-HSIEN 
7. MRS. CHEN  SHU-CHEN 
 

บรษิทั ดราโก ้พซีบี ี จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทั รว่มทุนระหว่างบรษิทั วปิเทล จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทั
ของคนไทย และบรษิทั ชนิพนู จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัของประเทศไตห้วนั  ในระหว่างปี 2555-2556 
บรษิทัมกีารซือ้ขายสนิคา้และการช าระค่าบรกิารจากบรษิทั ชนิพนู จ ากดั เป็นมลูค่าการซือ้ในปี 2555 
94.6 ลา้นบาท และ 5.4 ลา้นบาทในปี 2556 ในส่วนของมลูค่าการขาย ในปี 2555 2.4 ลา้นบาทและ 
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41.6 ลา้นบาทในปี 2556 ซึง่รายการซือ้-ขายสนิคา้และการช าระค่าบรกิารต่างๆ ระหว่างบรษิทั กบั 
บรษิทัชนิพนู จ ากดั นัน้ สามารถแบ่งประเภทไดด้งันี้ 

 

รายการระหว่างกนั มลูค่าในปี 2555 มลูค่าในปี 2556 
1. ค่าจา้งผูช้ านาญการพเิศษ 1.8  ลา้นบาท 1.6 ลา้นบาท 
2. วสัดุอุปกรณ์จ าเป็นทีใ่ชใ้นการผลติ 0.1  ลา้นบาท 1.9 ลา้นบาท 
3. การซือ้สนิคา้ส าเรจ็รปู 75.5 ลา้นบาท 0.2 ลา้นบาท 
4. Technical Fee 1.2  ลา้นบาท 1.2 ลา้นบาท 
5. รายไดจ้ากการขายแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้า 2.4 ลา้นบาท 41.6 ลา้นบาท 
6. การซือ้เครือ่งจกัร 14.2 ลา้นบาท 0.1 ลา้นบาท 
7. การซือ้วตัถุดบิ 1.8  ลา้นบาท 0.3 ลา้นบาท 
 

ความจ าเป็นของการท ารายการระหว่างกนัของบริษทั ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) และบริษทั 
ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั 

 รายการซือ้วสัดุอุปกรณ์จ าเป็นทีใ่ชใ้นการผลติเพิม่ขึน้ เนื่องจากบรษิทัผูจ้ดัจ าหน่ายวสัดุอุปกรณ์ที่
ใชใ้นการผลติทีบ่รษิทัฯ เคยสัง่ซือ้ขอปรบัขึน้ราคาวสัดุอุปกรณ์ฯ เพิม่ขึน้กว่ารอ้ยละ 20 บรษิทัฯ จงึ
สอบถามราคาวสัดุอุปกรณ์เหล่านัน้กบับรษิทั ชนิพนูฯ และพบว่าราคาวสัดุอุปกรณ์จ าเป็นฯ นี้
บรษิทั ชนิพนูฯ สามารถซือ้ไดใ้นราคาทีถู่กกว่าการทีบ่รษิทัฯ สัง่ซือ้จากผูจ้ าหน่ายโดยตรงรายเดมิ
กว่ารอ้ยละ 25 ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึจ าเป็นตอ้งสัง่ซือ้วสัดุอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในการผลติจากบรษิทั ชนิ
พนูฯ เพื่อเป็นการลดตน้ทุนการผลติทางหนึ่ง 
 

 รายไดจ้ากการขายแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าเพิม่ขึน้ เนื่องจากบรษิทัฯ กลบัมาด าเนินการผลติไดอ้ยา่ง
เป็นปกต ิ และค าสัง่ซือ้ทีไ่ดร้บัจากบรษิทั ชนิพนูฯ กจ็ะเป็นลกูคา้รายเดมิของบรษิทั ชนิพนูฯ ที่
บรษิทัฯ เคยผลติใหก่้อนประสบภาวะน ้าท่วม ซึง่ในอนาคต บรษิทั ชนิพนูฯ จะโอนลกูคา้กลุ่มนี้ให้
มาสัง่ซือ้กบับรษิทัฯ โดยตรง เนื่องจากบรษิทัฯ สามารถต่อรองราคาขายในอนาคตกบัลูกคา้รายน้ี
ไดโ้ดยตรง ราคาแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าทีข่ายใหก้บับรษิทั ชนิพนูฯ นี้ เป็นราคาตลาดและเป็นราคา
เดยีวกนักบัราคาแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าทีบ่รษิทัฯ ขายใหก้บัลกูคา้รายอื่นๆ ของบรษิทัฯ โดยทัง้สอง
บรษิทัจะยดึหลกั arm’s length คอืเป็นการซือ้ขายในราคาเดยีวกนักบัการคา้ขายกบัลกูคา้อื่นๆ  

 
บรษิทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดวี่ารายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ กบับรษิทั ชนิพนูฯ จะตอ้งกระท าดว้ย
ความระมดัระวงั รายการระหว่างกนัเหล่านี้จงึเป็นรายการทีบ่รษิทัฯ เล่งเหน็ถงึผลประโยชน์โดยรวมของ
บรษิทัฯ และมคีวามโปรง่ใส พรอ้มใหส้ามารถตรวจสอบไดเ้สมอ  

 

 นอกจากนี้ บรษิทัไดท้ าบนัทกึขอ้ตกลงกบั บรษิทั ชนิพนู อนิดสัเตรยีล จ ากดั (Chin-Poon 
Industrial Co.,Ltd.)   ในการใหค้วามช่วยเหลอืทางดา้นเทคนิคและดา้นการตลาด    โดยมสีาระส าคญั
ดงันี้ 
 

คู่สญัญา : บรษิทั ดราโก ้พซีบี ีจ ากดั (มหาชน)  และ 
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 บรษิทั ชนิพนู จ ากดั (Chin-Poon Industrial Co., Ltd.) 
 

สญัญาลงวนัท่ี : 4  มกราคม  2556 
 

อายสุญัญา : 1 ปี  นบัแต่วนัที ่4 มกราคม 2556  ถงึ  3 มกราคม 2557                   
 และสามารถต่ออายสุญัญาไดด้ว้ยความยนิยอมของทัง้ 2 ฝา่ยทุก ๆ 1 ปี  
 

เง่ือนไขท่ีส าคญั : 
  1. บรษิทั  ชนิพนู  จ ากดั   จะใหค้วามช่วยเหลอืทางดา้นเทคโนโลยกีารผลติ    

และพฒันาการใหม ่ ๆ  ทีเ่กดิขึน้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ ใหก้บับรษิทั ดราโก ้
พซีบี ี จ ากดั(มหาชน)  เพื่อจะไดส้ามารถออกแบบ  ผลติและจ าหน่าย
ผลติภณัฑท์ีท่นัสมยัใหก้บัลกูคา้ได ้

  2. บรษิทั ชนิพนู จ ากดั จะใหค้วามช่วยเหลอืและสนบัสนุนทางดา้นบุคคลากร  
โดยจะส่งทมีวศิวกรและ/หรอืทมีบรหิารเขา้มาดแูลจากไตห้วนัเขา้มาดแูลและ
แนะน าเทคนิคการผลติ ตลอดจนเครือ่งจกัรตามทีบ่รษิทั ดราโก ้พซีบี ีจ ากดั
(มหาชน) รอ้งขอ อาทเิช่น นาย เฉิน จงุ คุน (ปจัจบุนั ด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการ 
ทัว่ไป) เป็นตน้ 

  3. บรษิทั  ดราโก ้ พซีบี ี จ ากดั  (มหาชน)     สามารถทีจ่ะส่งวศิวกรไปดงูาน  
และฝึกอบรมที ่บรษิทั ชนิพนู จ ากดั ได ้

  4. บรษิทั  ชนิพนู  จ ากดั   จะใหค้ าแนะน าและช่วยเหลอืในดา้นการตลาดแก่ 
บรษิทั ดราโก ้พซีบี ีจ ากดั (มหาชน) 

ค่าตอบแทน  : บรษิทั ดราโก ้พซีบี ีจ ากดั (มหาชน) จะจา่ยค่าตอบแทนใหบ้รษิทั ชนิพนู จ ากดั 
  เป็นจ านวน 1,200,000 บาทต่อปี 
 
 

  



 

ส่วนท่ี 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

8 ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั 
ข้อมลูทางการเงินโดยสรปุ 

  2556 2555 2554 
รายได้จากการขาย (Total sales turnover) ล้านบาท 848 407 1,369 
รายได้รวม (Total revenue) ล้านบาท 959 599 1,424     
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย (Cost of goods sold & 
expenses) 

ล้านบาท 802 401 1,263 

ภาษีเงินได้ (Corporate income tax) ล้านบาท 8 5 17 
ก าไร/(ขาดทุน)สทุธิ (Net profit/(loss)) ล้านบาท 23 (21) 50 
  บาท 0.11 (0.10) 0.31 
สินทรพัยร์วม (Total assets) ล้านบาท 1,418 1,387 1,199 
หน้ีสินรวม (Total liabilities) ล้านบาท 253 224 278 
ส่วนของผูถื้อหุ้น (Shareholders equity) ล้านบาท 1,165 1,163 921 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เท่า 2.70 3.79 3.37 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ (Quick Ratio) เท่า 1.89 3.26 3.18 
อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหน้ีการค้า  
(Receivable Turnover) 

เท่า 4.54 3.94 4.34 

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (Collection Period) วนั 79 91 83 
อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ 
(Inventory turnover) 

เท่า 4.43 3.65 4.68 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย  
(Inventory turnover period) 

วนั 81 99 76 

เงินปันผลต่อหุ้น  (Dividend per share) บาท 0.10 0.10 0.10 
อตัราก าไรขัน้ต้น (Gross profit margin) รอ้ยละ 5.44 1.56 7.74 
อตัราก าไรสทุธิ (Net profit margin) รอ้ยละ 2.75 -6.48 3.63 
อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น (Return on equity) รอ้ยละ 2.00 -1.85 5.40 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยร์วม  
(Return on total assets) 

รอ้ยละ 1.65 -1.55 4.15 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to 
Equity) 

รอ้ยละ 0.22 0.19 0.30 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (Dividend yield) รอ้ยละ 92.4 -78.8 31.9 
 

ราคาแผ่นเคลือบทองแดง

0
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9 การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ  
(Management Discussion and Analysis: MD&A) 

 1.ผลการปฏิบติัตามแผนการด าเนินธรุกิจ 
 ในปี 2556 บรษิทัฯ ไดม้กีารตัง้เป้าหมายของการด าเนินธุรกจิไว ้ แต่เน่ืองจากการทีล่กูคา้
เดมิของบรษิทัฯ (ก่อนน ้าท่วม) จะกลบัมาสัง่ซือ้แผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าจากบรษิทัฯ ใชเ้วลานานกว่าที่
คาดการณ์ไว ้ นอกจากนี้ บรษิทัลกูคา้ยงัตอ้งการทีจ่ะเขา้มาตรวจประเมนิระบบคุณภาพการผลติ 
เพื่อใหแ้น่ใจว่ามาตรฐานการผลติจะมรีะดบัเท่าเดมิหรอืดขีึน้ ซึง่จ าเป็นตอ้งใชเ้วลานานกว่าทีจ่ะเริม่
การผลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าเพื่อจ าหน่ายได ้ นอกจากนี้ ระยะเวลาการท าและส่งตวัอยา่งใหล้กูคา้
พจิารณาอนุมตักิารผลติไมท่นัรอบเวลาการผลติของลกูคา้บางราย ดงันัน้ ยอดขายในปี 2556 จงึต ่า
กว่าเป้าทีต่ ัง้ไว ้ และมผีลต่อผลก าไรจากการด าเนินงาน เน่ืองจากยอดขายทีต่ ่าและไมส่ามารถ
ครอบคลุมตน้ทุนและค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากการฟ้ืนฟูและการด าเนินงาน  
 ในส่วนของธุรกจิซือ้มา-ขายไป บรษิทัฯ ยงัคงด าเนินธุรกจิประเภทนี้อยู ่ เนื่องจากเป็น
รายไดเ้พิม่ใหก้บับรษิทัฯ และส่วนใหญ่จะเป็นแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าประเภท multi layer ทีบ่รษิทัฯ ยงั
ไมส่ามารถผลติได ้ ซึง่รายไดจ้ากธุรกจิซือ้มา-ขายไปน้ี มปีระมาณ 221 ลา้นหรอืประมาณ 26% ของ
ยอดขายรวมของปี 2556  
 ในปี 2556 บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิประกนัภยัประเภทธุรกจิหยดุชะงกั (Business Interruption) 
เป็นจ านวน 74.5 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัฯ ไดบ้นัทกึเป็นก าไรจากการชดเชยจากการประกนัภยั 
 ในส่วนของการด าเนินงานปกต ิบรษิทัฯ ยงัคงมผีลขาดทุนจากการด าเนินงาน จากเหตุผล
ทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ในตอนตน้ คอืยอดขายทีต่ ่า ไมส่ามารถครอบคลุมตน้ทุนและค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ แต่
เนื่องจากบรษิทัฯ ไดร้บัก าไรจากการชดเชยจากการประกนัภยั จงึท าใหบ้รษิทัฯ กลบัมามกี าไรสุทธใิน
ปี 2556 เป็นจ านวน 23.3 ลา้นบาท 
  

 2.ผลการด าเนินงาน 
ยอดขายและก าไรสทุธิ ในปี 2556 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายทัง้สิน้ 848 ลา้นบาท ซึง่ต ่า
กว่าแผนธุรกจิทีว่างไว ้ และมผีลก าไรสุทธ ิ 23 ลา้นบาท บรษิทัฯ สามารถวเิคราะหถ์งึการเปลีย่นแปลงใน
ดา้นยอดขาย รายไดร้วม ตน้ทุนขาย ดอกเบีย้จา่ย ตลอดจนก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ ไดด้งันี้ 
 ยอดขาย บรษิทัฯ สามารถด าเนินการผลติไดต้ามปกตติัง้แต่ตน้ปี 2556 ท าใหบ้รษิทัฯ มยีอดขายจาก

การผลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าซึง่เป็นธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ มากขึน้กว่าปี 2555 ซึง่เป็นระยะเวลาที่
บรษิทัฯ เพิง่เริม่ด าเนินงานหลงัจากการฟ้ืนฟูสภาพโรงงานจากน ้าท่วม ถงึรอ้ยละ 108 แต่อยา่งไรก็
ตาม ยอดขายระดบัน้ีกย็งัมอีตัราส่วนเพยีงรอ้ยละ 60 ของยอดขายของบรษิทัฯ ก่อนประสบภาวะน ้า
ท่วม ซึง่บรษิทัฯ คาดว่ายอดขายในปีถดัไปจะเตบิโตขึน้จนใกลเ้คยีงกบัยอดขายของบรษิทัฯ ก่อน
ประสบภาวะน ้าท่วม 
 

 ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น เนื่องจากในช่วงตน้ปีและปลายปีของปี 2555 ค่าเงนิบาทแขง็ค่าขึน้เมือ่
เปรยีบเทยีบกบัเงนิดอลล่าสหรฐั ในขณะทีปี่ 2556 ค่าเงนิบาทอ่อนตวัลงอยา่งมาก ท าใหบ้รษิทัฯ ซึง่มี
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การซือ้วตัถุดบิต่างๆ เพิม่มากขึน้เพื่อรองรบัยอดขายทีเ่พิม่สงูขึน้ และยงัมกีารช าระค่าเครือ่งจกัรที่
ส ัง่ซือ้เขา้มาเพื่อการฟ้ืนฟูกจิการทีต่อ้งน าเขา้จากต่างประเทศ ดงันัน้ จงึท าใหบ้รษิทัฯ  มกี าไรจากอตัรา
แลกเปลีย่นลดลงกว่าปี 2555 

 

 รายไดจ้ากการขายผลติภณัฑพ์ลอยได ้ และรายไดอ้ื่น ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ จากการทีบ่รษิทัฯ 
กลบัมาผลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าไดต้ามปกต ิ ท าใหม้รีายไดจ้ากผลติภณัฑพ์ลอยไดเ้กดิขึน้ และมี
รายไดใ้นส่วนน้ีสงูกว่าปี 2555 ทีเ่พิง่กลบัมาด าเนินงานภายหลงัน ้าท่วม  

 

 ก าไรจากเงนิชดเชยค่าสนิไหม  บรษิทัประกนัภยัไดพ้จิารณาอนุมตัแิละจา่ยเงนิชดเชยการประกนัธุรกจิ
หยดุชะงกัจากน ้าท่วมใหก้บับรษิทัฯ ในปี 2556 เป็นจ านวน 74 ลา้นบาท ในขณะทีปี่ 2555 บรษิทัฯ 
ไดร้บัเงนิชดเชยค่าความเสยีหายจากน ้าท่วม ซึง่มมีลูค่าสงูกว่ามลูค่าทางบญัชขีองทรพัยส์นิทีเ่สยีหาย
จากน ้าท่วมของบรษิทัฯ  จ านวนเงนิทัง้สิน้ 169 ลา้นบาท  

 

 ตน้ทุนขาย และค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร จากปรมิาณการผลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าและการขายของ
บรษิทัฯ ทีย่งัมจี านวนไมม่ากนกั เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปรมิาณการผลติและขายก่อนน ้าท่วม จงึท าให้
ค่าใชจ้า่ยคงทีต่่างๆ ทีเ่ป็นโสหุย้ในการผลติ เช่น ค่าเสื่อมราคาเครือ่งจกัรและอาคารโรงงาน ค่าไฟฟ้า 
ค่าแรงงานทางตรงและทางออ้ม เป็นตน้ มอีตัราส่วนต่อยอดขายทีส่งู คอืรอ้ยละ 94.5  

 

 ค่าใชจ้า่ยในการขาย เพื่อสื่อสารใหล้กูคา้เดมิของบรษิทัฯ รบัทราบว่าบรษิทัฯ ไดก้ลบัมาด าเนินงาน
ตามปกตแิลว้ ฝา่ยการตลาดของบรษิทัฯ จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปต่างประเทศ และมกีจิกรรมทาง
การตลาดเพื่อส่งเสรมิการขายเพิม่มากขึน้ เพื่อหาตลาดและเพิม่ยอดขายใหก้บับรษิทัฯ 

 

 ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร ลดลงจากปี 2555 เนื่องจากการด าเนินงานของบรษิทัฯ ไดก้ลบัเขา้สู่ภาวะปกติ
แลว้ ค่าใชจ้า่ยในการบรหิารจงึประกอบดว้ยค่าใชจ้า่ยคงทีต่่างๆ จากการด าเนินงาน ในขณะทีปี่ 2555
บรษิทัฯ ไมส่ามารถท าการผลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าไดใ้นครึง่ปีแรก ท าใหค้่าใชจ้า่ยในการผลติต่างๆ 
ซึง่ไดแ้ก่ค่าจา้งเงนิเดอืนของพนกังานฝา่ยผลติ ค่าไฟฟ้า ค่าเสื่อมราคาเครือ่งจกัรทีไ่มถู่กน ้าท่วมและยงั
ไมไ่ดใ้ชใ้นการผลติ จะถูกบนัทกึเป็นค่าใชจ้า่ยในการบรหิารของปี 2555  

 

 ค่าใชจ้า่ยฟ้ืนฟูโรงงาน ในปี 2556 ยงัมเีครือ่งจกัรบางส่วนทีย่งัตอ้งซ่อมแซมค่าเสยีหายทีเ่กดิจากน ้า
ท่วมบางส่วน เพื่อใหก้ าลงัการผลติของบรษิทัฯ เพิม่สงูขึน้ใหใ้กลเ้คยีงกบัปรมิาณก าลงัการผลติก่อนน ้า
ท่วม โดยบรษิทัฯ ดงันัน้ ในปี 2556 บรษิทัฯ ยงัคงมคี่าใชจ้า่ยฟ้ืนฟูโรงงานเป็นจ านวนทัง้สิน้ 53 ลา้น
บาท ซึง่บรษิทัฯ คาดว่าในปี 2557 จะไมม่คี่าใชจ้า่ยในการฟ้ืนฟูโรงงานอกี เนื่องจากเครือ่งจกัรที่
เสยีหายจากน ้าท่วมในส่วนทีส่ามารถซ่อมแซมได ้ บรษิทัฯ ไดน้ ามาซ่อมแซมจนมสีภาพการใชง้านได้
ปกตหิมดแลว้ 

 

 ก าไรสุทธ ิ ในปี 2556 ผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ยงัมผีลขาดทุนอยู ่ เนื่องจากปรมิาณค าสัง่ซือ้และ
ปรมิาณการผลติของบรษิทัฯ ยงัไมม่ากพอ ลกูคา้เดมิส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ ไดส้่งค าสัง่ซือ้ไปใหผู้ผ้ลติ
แผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้ารายอื่นๆ ซึง่โดยปกตกิารเปลีย่นผูผ้ลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้า ลกูคา้ของบรษิทัฯ 
รวมทัง้ลกูคา้รายใหม่ๆ  จ าเป็นตอ้งเขา้มาตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพการผลติก่อนจงึจะสามารถส่งค า
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สัง่ซือ้ใหบ้รษิทัฯ ได ้ นอกจากนี้ บรษิทัฯ จ าเป็นจะตอ้งท าตวัอยา่งเพื่อทดลองผลติในสายการผลติของ
ลกูคา้ และกว่าจะไดร้บัค าสัง่ซือ้กจ็ าเป็นตอ้งใชเ้วลาไมน้่อยกว่า 1 ปี ดงันัน้ บรษิทัฯ จ าเป็นตอ้งรอผล
การตรวจสอบก่อนจงึจะไดร้บัค าสัง่ซือ้ แต่เนื่องจากบรษิทัฯ ไดร้บัเงนิชดเชยการประกนัภยัธุรกจิ
หยดุชะงกัในปี 2556 เป็นจ านวน 74 ลา้นบาท จงึท าใหบ้รษิทัฯ มกี าไรสุทธเิป็นจ านวน 23 ลา้นบาท 

 

ด้านการผลิต  ในปี 2556 บรษิทัฯ ตดิตัง้เครือ่งจกัรเพื่อการผลติทัง้สิน้ 3 สายการผลติ เพื่อรองรบัค า
สัง่ซือ้ทีจ่ะเขา้มาในปี 2556 (เดมิก่อนทีบ่รษิทัฯ จะประสบน ้าท่วม บรษิทัฯ มสีายการผลติทัง้สิน้ 5 
สายการผลติ) แต่ค าสัง่ซือ้ยงัมจี านวนไมม่ากนกั ซึง่อตัราส่วนการใชก้ าลงัการผลติโดยเฉลีย่อยูท่ีร่อ้ย
ละ 60 ของก าลงัผลติของเครือ่งจกัรทีต่ดิตัง้  
ส่วนความสามารถในการผลติของพนกังาน เนื่องจากบรษิทัฯ ประสบน ้าท่วม พนกังานบางส่วนได้
ลาออกและตอ้งรบัพนกังานใหมเ่ขา้มา ซึง่จ าเป็นทีจ่ะตอ้งฝึกอบรมการท างานใหก้บัพนกังานใหม ่
นอกจากนี้ เครือ่งจกัรทีต่ดิตัง้ใหมก่แ็ตกต่างไปจากเครือ่งจกัรรุน่เดมิทีม่อีายกุว่า 10 ปี พนกังานเก่าจงึ
ยงัไมม่คีวามคุน้เคยกบัเครือ่งจกัรทีต่ดิตัง้ใหม ่ ท าใหก้ารใชเ้ครือ่งจกัรไมค่ล่องแคล่วเหมอืนก่อน จงึ
ตอ้งท าการฝึกอบรมพนกังานใหม้คีวามรูค้วามช านาญและคุน้เคยใหม้ากยิง่ขึน้ ซึง่อตัราก าลงัการผลติ
ทีต่ดิตัง้แลว้จะสามารถผลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าได ้100,000 ตารางเมตรต่อเดอืน  
 

ในด้านการตลาด หลงัจากทีบ่รษิทัฯ สามารถกลบัมาด าเนินการผลติไดต้ามปกต ิฝา่ยการตลาดของ
บรษิทัฯ มกีารตดิต่อบรษิทัลกูคา้เดมิ เพื่อแจง้ใหล้กูคา้ทราบว่าบรษิทัฯ กลบัมาเริม่การผลติได้แลว้ ซึง่
ลกูคา้ส่วนใหญ่ในระยะแรกยงัคงเป็นห่วงว่าบรษิทั จะประสบภาวะน ้าท่วมอกีหรอืไม ่ ตลอดจนให้
บรษิทัฯ ตอ้งจดัท าแผนการด าเนินงานในกรณถีา้บรษิทั จะประสบกบัปญัหาน ้าท่วมอกีครัง้ แต่อยา่งไร
กต็าม บรษิทัลกูคา้ต่างยนิดทีีบ่รษิทัฯ จะสามารถกลบัมาด าเนินการผลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าไดอ้กี
ครัง้ เน่ืองจากเชื่อมัน่ในคุณภาพของแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัลกูคา้กป็ระสบปญัหา
ดา้นคุณภาพของแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าทีผ่ลติโดยบรษิทัคู่แขง่ ซึง่จ าเป็นตอ้งสัง่ซือ้เพื่อใชใ้นการผลติ
ของตนเอง แต่จากการทีเ่ป็นผูผ้ลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้ารายทีส่องใหก้บับรษิทัลกูคา้ การเสนอราคา
ขายกจ็ะตอ้งเป็นราคาเดยีวกนั หรอืราคาต ่ากว่าบรษิทัคู่แขง่ เพื่อทีจ่ะมโีอกาสไดร้บัค าสัง่ซือ้กลบัมา
อกีครัง้ และบรษิทัฯ กจ็ าเป็นตอ้งยอมปฏบิตัติามสิง่ทีล่กูคา้รอ้งขอ เพื่อใหม้คี าสัง่ซือ้มาป้อนใหก้บัฝา่ย
ผลติ 
 

 3.ฐานะทางการเงิน 
 3.1 สินทรพัย ์

เงินสดและเงินลงทุนระยะสัน้ เพื่อเป็นการหาดอกผลจากเงนิสดทีบ่รษิทัฯ มอียู ่ เงนิสดบางส่วนจงึ
น าไปฝากเป็นเงนิลงทุนระยะสัน้ ในรปูของเงนิฝากประจ า 3 เดอืน 5 เดอืน ซึง่จะแลว้แต่ความจ าเป็น
ในการใชเ้งนิในแต่ละช่วงเวลา 
 

ลกูหน้ีการค้า  จากการทีบ่รษิทัฯ เริม่ด าเนินงานไดต้ามปกต ิ ยอดขายของบรษิทัฯ เพิม่มากขึน้ 
ดงันัน้ ลกูหนี้การคา้จงึเพิม่สงูขึน้ดว้ย อตัราส่วนหมนุเวยีนของลกูหนี้การคา้มอีตัราส่วนเพิม่ขึน้กว่าปี 
2555 เนื่องจากยอดขายทีเ่พิม่มากขึน้ และมรีะยะเวลาการเกบ็ช าระเงนิอยูท่ี ่79 วนั  
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ลกูหน้ีอ่ืน เนื่องจากในระยะทีบ่รษิทัฯ ฟ้ืนฟูโรงงาน บรษิทัฯ มกีารน าเขา้แผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าเพื่อ
ด าเนินธุรกจิซือ้มา ขายไป ตลอดจนเครือ่งจกัรอุปกรณ์เพื่อการผลติเป็นจ านวนมาก ซึง่การน าเขา้นี้
จ าเป็นตอ้งมภีาษซีือ้ ในขณะทีป่รมิาณการขายของบรษิทัฯ ทีเ่ป็นภาษขีายยงัไมม่ากนกั เนื่องจากเป็น
การขายไปยงัต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ จงึท าใหบ้รษิทัฯ มภีาษมีลูค่าเพิม่รอรบัคนือยูเ่ป็นจ านวน 46 
ลา้นบาท ซึง่เพิม่สงูขึน้จากปี 2555 ทีม่อียู ่36 ลา้นบาท 
 

สินค้าคงเหลือ สนิคา้คงเหลอืส่วนใหญ่ไดแ้ก่สนิคา้ส าเรจ็รปู, งานระหว่างท าและวตัถุดบิ เนื่องจาก
บรษิทัฯ จ าเป็นตอ้งสต๊อควตัถุดบิไวเ้พื่อเตรยีมการผลติส าหรบัค าสัง่ซือ้ทีจ่ะตอ้งส่งสนิคา้ใหก้บัลกูคา้
ในเดอืนมกราคม และบรษิทัฯ สามารถกลบัมาด าเนินการผลติไดเ้ป็นปกตแิลว้ จงึมสีนิคา้คงเหลอื
เพิม่ขึน้จากปี 2555 สนิคา้คงเหลอืส่วนใหญ่ไดแ้ก่วตัถุดบิ ซึง่มจี านวนเป็นอตัราส่วนรอ้ยละ 36 ของ
ปรมิาณสนิคา้คงเหลอืทัง้หมด และเนื่องจากยอดขายทีเ่พิม่สงูขึน้กว่าปี 2555 ท าใหอ้ตัราหมนุของ
สนิคา้คงเหลอืเพิม่สงูขึน้ และม ีconversion period อยูท่ี ่81 วนัซึง่ลดลงจากปี 2555 ทีม่อียูท่ี ่99 วนั 
 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค า้ประกนั เนื่องจากบรษิทัฯ ไดท้ าตัว๋สญัญาใชเ้งนิกบัสถาบนั
การเงนิในประเทศเพื่อใชเ้ป็นเงนิหมนุเวยีนระยะสัน้ส าหรบัการด าเนินธุรกจิ เนื่องจากเงนิสดบางส่วน
ทีบ่รษิทัฯ น าไปฝากสถาบนัการเงนิระยะสัน้ (ระยะเวลา 10 เดอืน ยงัไมถ่งึก าหนด) ซึง่ดอกเบีย้รบั
จากการฝากเงนิระยะสัน้ 10 เดอืน จะสงูกว่าดอกเบีย้จา่ยของตัว๋สญัญาใชเ้งนิฉบบัน้ี 
 

ท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรอปุกรณ์  ในปี 2556 บรษิทัฯ มกีารสัง่ซือ้และตดิตัง้เครือ่งจกัรใหม่
เพิม่ขึน้ เพื่อทดแทนเครือ่งจกัรเดมิทีถู่กน ้าท่วม เนื่องจากค าสัง่ซือ้เพิม่มากขึน้กว่าปี 2555 
นอกจากนัน้ ยงัมกีารซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งในบรเิวณสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี และมกีาร
ก่อสรา้งอาคารโรงงานเพิม่ ตลอดจนการสัง่ซือ้เครือ่งจกัรเพิม่เพื่อขยายการผลติไปยงัผลติภณัฑใ์หม ่
จงึท าใหท้ีด่นิ อาคารและเครือ่งจกัรอุปกรณ์มจี านวนเพิม่สงูขึน้ 183 ลา้นบาท 
 

3.2 สภาพคล่อง  
ในปี 2556 ทีผ่่านมา จากงบกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ จะพบว่ามกีระแสเงนิสดสุทธลิดลงจ านวน 18.7 
ลา้นบาท และเงนิสดคงเหลอืสุทธปิลายงวดคงเหลอืเท่ากบั 108.8 ลา้นบาท รายละเอยีดของกระแส
เงนิสดแต่ละกจิกรรม มดีงันี้ 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 262.4 
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน (316.8) 
เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ 35.7 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เพิม่/(ลด) สุทธ ิ (18.7) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 127.3 
ผลกระทบจากการถอืเงนิตราต่างประเทศ 0.2 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 108.8 
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กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงานจ านวน 262.4 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกดิจากเงนิชดเชยค่าความ
เสยีหายและเงนิชดเชยจากธุรกจิหยดุชะงกัจากบรษิทัประกนัภยั จ านวนทัง้สิน้ 447  ลา้นบาท ซึง่เงนิ
ชดเชยนี้ บรษิทัฯ ไดน้ าไปซือ้เครือ่งจกัรอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครือ่งจกัรอุปกรณ์ทีถู่กน ้าท่วม และ
บางส่วนไดน้ าซือ้ทีด่นิและสรา้งโรงงานเพื่อขยายก าลงัการผลติในผลติภณัฑใ์หม ่ดงันัน้ จงึท าใหม้เีงนิ
สดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนเป็นจ านวนเงนิ 316.8 ลา้นบาท ส่วนเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิไดแ้ก่
การกูเ้งนิระยะสัน้กบัสถาบนัการเงนิ จ านวน 70 ลา้นบาท และมกีารจา่ยเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในปี 
2556 จ านวน 22 ลา้นบาท 
 

3.3 รายจ่ายลงทุน  
จากทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ในขา้งตน้ว่าในปี 2556 ทีผ่่านมานี้ บรษิทัฯ มกีารลงทุนในเครือ่งจกัรใหมเ่พิม่ขึน้ 
เพื่อทดแทนเครือ่งจกัรเดมิทีถู่กน ้าท่วม การซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งในบรเิวณสวนอุตสาหกรรมบาง
กะด ี และมกีารก่อสรา้งอาคารโรงงานเพิม่ ตลอดจนการสัง่ซือ้เครือ่งจกัรเพิม่เพื่อขยายการผลติไปยงั
ผลติภณัฑใ์หม ่ซึง่เป็นเงนิลงทุนจ านวนทัง้สิน้ 218 ลา้นบาท  

 

3.4 แหล่งท่ีมาของเงินทุน  
ในปี 2556 บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิชดเชยจากบรษิทัประกนัภยัเป็นจ านวนทัง้สิน้ 449.5 ลา้นบาท โดยแบ่ง
ออกเป็น 
 - ค่าความเสยีหายจากน ้าท่วม (Damaged Claim)   374.9 ลา้นบาท 
 - เงนิชดเชยธุรกจิหยดุชะงกั (Business Interruption)     74.6 ลา้นบาท 
ซึง่เงนิจ านวนน้ี บรษิทัฯ น าไปใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนและเงนิช าระค่าสนิคา้ เครือ่งจกัร ตลอดจน
ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง และการก่อสรา้งอาคารโรงงานใหม่ 
 

3.5 หน้ีสิน 
บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวมทัง้สิน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 อยูเ่ป็นจ านวน 
235.8 ลา้นบาท และ 212.1 ลา้นบาทตามล าดบั โดยหน้ีสนิรวมทีเ่พิม่ขึน้น้ีเกดิจากเงนิกูย้มืระยะสัน้
จากสถาบนัการเงนิ ซึง่ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย Trust Receipt ทีเ่กดิจากการสัง่ซือ้วตัถุดบิจาก
ต่างประเทศ เนื่องจากในปี 2556 บรษิทัฯ สามารถด าเนินการผลติไดเ้ป็นปกต ิจงึมกีารสัง่ซือ้วตัถุดบิ
เพิม่มากขึน้จากปี 2555 
บรษิทัฯ มหีนี้สนิไมห่มนุเวยีน ซึง่เป็นการตัง้ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน เป็นจ านวน 
16.6 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัฯ ถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ี ฉบบัที ่ 19 เรือ่งผลประโยชน์พนกังาน 
โดยทีบ่รษิทัฯ มภีาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 จ านวน 11.5 ลา้น
บาท 
จากการพจิารณาโครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัฯ จะพบว่าบรษิทัฯ มอีตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุน 0.21 เท่า 
สงูขึน้กว่าปี 2555 ทีม่อีตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุน 0.19 เท่า ซึง่ถอืไดว้่าบรษิทัฯ มคีวามมัน่คงทางการเงนิ
ในอยูร่ะดบัทีด่ ี
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3.6 ส่วนของผูถื้อหุ้น 
บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2556 และวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจ านวน 
1,165 ลา้นบาท และ 1,163 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่เป็นการเพิม่ขึน้จากก าไรสุทธเิป็นจ านวน 23 ลา้น
บาท  และมกีารจา่ยเงนิปนัผลในปี 2556 จ านวน 21 ลา้นบาท  
 

ปัจจยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทัในอนาคต 
ทางรอดและทางเลือกใหม่ของบริษทัฯ 
อุตสาหกรรมผูผ้ลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าแบบดา้นเดยีว (Single-sided PCB) ซึง่เป็นผลติภณัฑห์ลกั
ของการผลติของบรษิทัฯ และเป็นอุตสาหกรรมทีม่อีตัราก าไรน้อยมาก เนื่องจากสภาพการแขง่ขนัดา้น
ราคาในตลาดแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าภายในประเทศ ปจัจบุนั ลกูคา้โดยเฉพาะลกูคา้ทีเ่ป็นบรษิทัผูผ้ลติ
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าอเิลคโทรนิคสใ์นประเทศโดยส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัเรือ่งราคามากกว่าคุณภาพ การ
ควบคุมค่าใชจ้า่ยในการผลติ ตลอดจนปรมิาณการผลติจ านวนทีส่งูถงึจดุคุม้ทุนกจ็ะช่วยท าใหผ้ลการ
ด าเนินงานของบรษิทัดขีึน้ นอกจากนี้ การพฒันาหาตลาดใหม่ๆ  ในต่างประเทศกจ็ะช่วยแกป้ญัหาการ
แขง่ขนัดา้นราคาของตลาดในประเทศ แต่อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ กจ็ะตอ้งพฒันาคุณภาพของแผ่น
พมิพว์งจรไฟฟ้าใหด้กีว่ามาตรฐาน เน่ืองจากถา้บรษิทัลกูคา้ในต่างประเทศมปีญัหาดา้นคุณภาพของ
แผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าทีผ่ลติ การถูกส่งของกลบั การท าการคดัแยกงานเสยี จะท าใหเ้กดิค่าใชจ้า่ยขึน้
อยา่งมาก ไมว่่าจะเป็นการส่งสนิคา้เปลีย่นแทนสนิคา้ทีม่ปีญัหาคุณภาพโดยทางเครือ่งบนิ การถูก
เรยีกรอ้งค่าเสยีหายทีเ่กดิจากกระบวนการผลติของลกูคา้หยดุชะงกัเน่ืองจากปญัหาคุณภาพแผ่นพมิพ์
วงจรไฟฟ้า เป็นตน้ ซึง่จะเป็นค่าใชจ้า่ยจ านวนมหาศาล แต่นัน่คอืการแกไ้ขปญัหาในระยะสัน้  
 

ส าหรบัการแกไ้ขปญัหาระยะยาวทีจ่ะช่วยใหผ้ลการด าเนินงานของบรษิทัมผีลก าไรดขีึน้ และเพื่อความ
อยูร่อดของธุรกจิในอนาคต บรษิทัฯ จ าเป็นตอ้งขยายการลงทุนไปยงัแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าประเภทที่
ใชเ้ทคโนโลยีก่ารผลติทีส่งูขึน้ และมอีตัราก าไรดกีว่าแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้าแบบดา้นเดยีว (Single-
sided PCB) ซึง่จ าเป็นตอ้งไดร้บัความช่วยเหลอืในดา้นเทคโนโลยีก่ารผลติผลติภณัฑใ์หม ่หรอืการให้
ค าปรกึษาเพิม่เตมิในเรือ่งต่างๆ จากบรษิทั ชนิพนู อนิดสัเตรยีล จ ากดั ซึง่ปจัจบุนัเป็นผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ของบรษิทัฯ โดยมสีดัส่วนการถอืหุน้เพิม่จากรอ้ยละ 23.45 ของจ านวนหุน้สามญั 160,000,000 
หุน้ เป็นรอ้ยละ 43.25 ของจ านวนหุน้สามญั 215,830,000 หุน้ และจากทีไ่ดก้ล่าวถงึบรษิทั ชนิพนูฯ 
มาแลว้ในหวัขอ้รายการทีเ่กีย่วโยงกนั บรษิทั ชนิพนูฯ เป็นบรษิทัผูผ้ลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้ารายใหญ่
ในประเทศไตห้วนั และเป็นผูผ้ลติวงจรไฟฟ้าครบทุกประเภท ดงันัน้ การก าหนดนโยบายดา้นการผลติ
ชนิดของแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้า หรอืแผนงานดา้นการตลาด บรษิทั ชนิพนูฯ พรอ้มใหค้วามช่วยเหลอื
ในทุกๆ ดา้นกบับรษิทัฯ  
 
   
 

  



การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 
บรษิทัไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บรษิทั
ขอรบัรองว่า ขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไมเ่ป็นเทจ็ ไมท่ าใหผู้อ้ื่นส าคญัผดิ หรอืไมข่าดขอ้มลูที่
ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากนี้ ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า 
 (1) งบการเงนิและขอ้มลูทางการเงนิทีส่รปุมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี ได้
แสดงขอ้มลูอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแส
เงนิสดของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยแลว้ 
 (2) บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มลูทีด่ ี เพื่อให้แน่ใจว่าบรษิทัไดเ้ปิดเผย
ขอ้มลูในส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญัทัง้ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้
ควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว  
 (3) บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีด่ ี และควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติาม
ระบบดงักล่าว และบรษิทัไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 
2556 ต่อผูส้อบบญัชแีละกรรมการตรวจสอบของบรษิทัแลว้ ซึง่ครอบคลุมถงึขอ้บกพรอ่งและการ
เปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าทีม่ชิอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อการ
จดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 
 ในการนี้ เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารทีบ่รษิทัไดร้บัรองความ
ถูกตอ้งแลว้ บรษิทัไดม้อบหมายให ้นายเฉิน จงุ คุน เป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบัเอกสารนี้ไวทุ้กหน้าดว้ย 
หากเอกสารใดไมม่ลีายมอืชื่อของ นายเฉิน จงุ คุน ก ากบัไว ้ บรษิทัจะถอืว่าไมใ่ช่ขอ้มลูทีบ่รษิทัไดร้บั
รองความถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
 
1.นายวพิรรธ ์ เรงิพทิยา 

 
ประธานกรรมการ 

 

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

 
2.นายเฉิน จงุ คุน 

 
กรรมการและกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

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

   
ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

ผูร้บัมอบอ านาจ   
       นายเฉิน จงุ คุน 

 
กรรมการและกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

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

 
  



เอกสารแนบ 
 

รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหารและผูมี้อ านาจควบคมุของบริษทั 

 
ช่ือ ดร. วพิรรธ ์ เรงิพทิยา 
อายุ 76  ปี 
สญัชาติ ไทย 
ต าแหน่งปัจจบุนัในบริษทั ประธานกรรมการ (กรรมการซึง่มอี านาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิทั) 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
วฒิุการศึกษา ปรญิญาเอก ดา้นวศิวกรรม Imperial College of Science and 

Technology 
University of London  U.K. 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ Directors Accreditation Program (DAP)  
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 25 ปี 
ต าแหน่งปัจจบุนั o บรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

- ไม่ม ี
o กจิการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน) 

- 2  แห่ง 
o การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ขง่ขนั/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ

บรษิทั 
-ไม่ม ี- 

ประสบการณ์ - ประธานสภาทีป่รกึษาทางธุรกจิเอเปค (2546) 
- คณะกรรมการสภาทีป่รกึษาทางธุรกจิเอเปค (2541-

2546) 
- อนุกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (2536-

2538) 
- ทีป่รกึษารฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงการคลงั (2534-

2535) 
- กรรมการองคก์ารสือ่สารมวลชนแห่งประเทศไทย (2530-

2531) 
- ทีป่รกึษารฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตร ์(2527-

2528) 
การเข้าประชุม มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั 4 ครัง้ เขา้ร่วมประชุม 4 ครัง้ 
การถือหุ้นในบริษทั 
การถือหุ้นของคู่สมรส 

29,513,000 หุน้ (คดิเป็นสดัสว่น 13.67%) 
15,234,000 หุน้ (คดิเป็นสดัสว่น 7.06%) 
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ช่ือ ดร. อดุล  อมตววิฒัน์ 
อายุ 76 ปี 
สญัชาติ ไทย 
ต าแหน่งปัจจบุนัในบริษทั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
วฒิุการศึกษา ปรญิญาเอก ดา้นวศิวกรรมเคม ี

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

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 17 ปี 
ต าแหน่งปัจจบุนั o บรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

- 2  แห่ง 
- กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
       บรษิทั ไทยโอพพี ีจ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการบรษิทั สรุพลฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 

o กจิการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
- 3 แห่ง 
- ประธานกรรมการบรหิารบรษิทั แหลมฉบงั อนิเตอรเ์นชัน่
แนลคนัทรคีลบั 
- ประธานกรรมการบรษิทัเทอรเินกซส์ยาม จ ากดั 
- กรรมการบรษิทั ไทยทาโลว ์แอนด ์ออยล ์จ ากดั 

o การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ขง่ขนั/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บรษิทั 

- ไม่ม ี- 
ประสบการณ์ - ประธานบรหิาร 

บรษิทั เบอรล์ียุ่คเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 
- รองประธานบรหิาร 

        บรษิทั เบอรล์ียุ่คเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 
การเข้าประชุม มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั 4 ครัง้ เขา้ร่วมประชุม 3 ครัง้ 

มกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เขา้ร่วมประชุม 4 ครัง้ 
การถือหุ้นในบริษทั 200,000 หุน้ (คดิเป็นสดัสว่น 0.09%) 
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ช่ือ Mr. Vincent  Huang 
อายุ 69 ปี 
สญัชาติ ไตห้วนั 
ต าแหน่งปัจจบุนัในบริษทั กรรมการ (กรรมการซึง่มอี านาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิทั) 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
วฒิุการศึกษา ปรญิญาตร ีดา้นวรรณกรรมองักฤษ 

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

Director, Securities & Futures Institute, Taiwan 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 25 ปี 
ต าแหน่งปัจจบุนั o บรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

- ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ชนิพนู อนิดสัเตรยีล จ ากดั (เป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศไตห้วนั) 
o กจิการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน) 

- กรรมการ 
         VENT-TON International Corp. 
- ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

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

บรษิทั 
- ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ชนิพนู อนิดสัเตรยีล จ ากดั  

เน่ืองจากบรษิทั ชนิพนู อนิดสัเตรยีล จ ากดั เป็นบรษิทัทีแ่ผ่นพมิพ์
วงจรไฟฟ้ามากว่า 40 ปีในประเทศไตห้วนั ซึง่เป็นผูถ่้ายทอดเทค
โนโลยีก่ารผลติทีส่ าคญัๆ ใหก้บับรษิทั ตลอดจนความช่วยเหลอืใน
ดา้นต่างๆ   

ประสบการณ์ - ผูจ้ดัการฝา่ยขายและการตลาด 
                  บรษิทั ไทฟง เซอรก์ติ จ ากดั แห่งประเทศไตห้วนั  

การเข้าประชุม มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั 4 ครัง้ เขา้ร่วมประชุม 4 ครัง้ 
การถือหุ้นในบริษทั -ไม่ม-ี 
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ช่ือ Mr. Lin Pi Chi 
อายุ 67 ปี 
สญัชาติ ไตห้วนั 
ต าแหน่งปัจจบุนัในบริษทั กรรมการ (กรรมการซึง่มอี านาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิทั) 
วฒิุการศึกษา มธัยมศกึษา 

National Tao-Yuan Agricultural & Industrial Vocational High 
School 

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

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 10 ปี 
ต าแหน่งปัจจบุนั o บรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

- 2 แห่ง 
- กรรมการ บรษิทั ชนิพนู อนิดสัเตรยีล จ ากดั  
- กรรมการ บรษิทั ยนูิพลสั อเิลคทรอนิคส ์จ ากดั 

(ทัง้ 2 แห่งนี้ เป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศ
ไตห้วนั) 
o กจิการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน) 

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

Ltd. China 
o การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ขง่ขนั/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ

บรษิทั 
- กรรมการ บรษิทั ชนิพนู อนิดสัเตรยีล จ ากดั 

ประสบการณ์ - ผูจ้ดัการฝา่ยซ่อมบ ารุงและวศิวกรรม 
         บรษิทั ชนิพนู อนิดสัเตรยีล จ ากดั ซึง่เป็นผูม้คีวามรู้
ความสามารถในอุตสาหกรรมการผลติแผ่นพมิพว์งจรไฟฟ้ามากว่า 35 
ปีโดยเฉพาะอย่างยิง่ทางดา้นวศิวกรรม และเครื่องจกัรกลทีใ่ชใ้นการ
ผลติ 

การเข้าประชุม มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั 4 ครัง้ เขา้ร่วมประชุม 4 ครัง้ 
การถือหุ้นในบริษทั -ไม่ม-ี 
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ช่ือ Mr. Fred  Shiau 
อายุ 63  ปี 
สญัชาติ ไตห้วนั 
ต าแหน่งปัจจบุนัในบริษทั กรรมการ (กรรมการซึง่มอี านาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิทั) 
วฒิุการศึกษา ปรญิญาตร ีสาขา Nuclear Engineering National Tsing-Hua University, 

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

Securities & Futures Institute, Taiwan 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 25 ปี 
ต าแหน่งปัจจบุนั o บรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

- กรรมการ 
บรษิทั ชนิพนู อนิดสัเตรยีล จ ากดั (เป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยข์องประเทศไตห้วนั) 
o กจิการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน) 

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

o การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ขง่ขนั/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทั 
- กรรมการ 
บรษิทั ชนิพนู อนิดสัเตรยีล จ ากดั 

ประสบการณ์ - 2539-2541 กรรมการผูจ้ดัการ Hiller Aircraft (Thailand) Co., Ltd. 
- 2532-2538 กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั ดราโก ้พซีบี ีจ ากดั (มหาชน) 
- 2529-2532 กรรมการผูจ้ดัการ Pyramid Enterprise Co., Ltd., Taiwan 

การเข้าประชุม - มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั 4 ครัง้ เขา้ร่วมประชุม 3 ครัง้ 
การถือหุ้นในบริษทั 1,866,000 หุน้* (คดิเป็นสดัสว่น 0.86%) 
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ช่ือ นายอ่อง  ทุน 
อายุ 54  ปี 
สญัชาติ องักฤษ 
ต าแหน่งปัจจบุนัในบริษทั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
วฒิุการศึกษา ปรญิญาตรสีาขาวศิวกรรมจกัรกล, Imperial College, University of  

London, England. 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ Directors Accrediation Program (DAP)  
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 13  ปี 
ต าแหน่งปัจจบุนั o บรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

- 1 แห่ง 
- กรรมการบรษิทั น าสนิประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

o กจิการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
- 6  แห่ง 
- กรรมการ Thai Strategic Partners II LP. 
- กรรมการ Thai Strategic Capital Management Co.,Ltd. 
- กรรมการบรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จ ากดั  
- กรรมการ GHP Arbitrium Far East 
- กรรมการ Imperial Technology Management Services Ltd. 
- กรรมการ Thai Private Equity & Venture Capital Assoc. 

o การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ขง่ขนั/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทั 
- ไม่ม ี

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

การเข้าประชุม - มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั 4 ครัง้ เขา้ร่วมประชุม 4 ครัง้ 
- มกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  4 ครัง้ เขา้ร่วมประชุม 4 ครัง้  

การถือหุ้นในบริษทั - ไม่ม ี- 
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ช่ือ นางพไิลจติร  เรงิพทิยา 
อายุ 64 ปี 
สญัชาติ ไทย 
ต าแหน่งปัจจบุนัในบริษทั กรรมการ (กรรมการซึง่มอี านาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิทั) 
วฒิุการศึกษา - ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ Wisconsin University, USA 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ Directors Accrediation Program (DAP)  
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 25  ปี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการด้วยกนั 

คู่สมรส ดร.วพิรรธ ์ เรงิพทิยา 

ประสบการณ์ o บรษิทัจดทะเบยีนอื่น 
- ไม่ม ี

o กจิการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
- 6 แห่ง 
- กรรมการบรษิทั เครื่องจกัรกลสยาม จ ากดั 
- กรรมการบรษิทั อมาร ีจ ากดั 
- กรรมการบรษิทั อมาร ีโฮเตล็ แอนด ์รสีอรท์ จ ากดั 
- กรรมการบรษิทั ซ ีพ ีเค อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
- กรรมการบรษิทั สยามซนิดเิคทสตลี จ ากดั 
- กรรมการบรหิาร CPK Group 

o การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ขง่ขนั/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทั 
- ไม่ม ี

การเข้าประชุม มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั 4 ครัง้ เขา้ร่วมประชุม 4 ครัง้ 
การถือหุ้นในบริษทัของตนเอง 
การถือหุ้นในบริษทัของคู่สมรส 

15,234,000 หุน้ (คดิเป็นสดัสว่น 7.06%) 
29,513,000 หุน้ (คดิเป็นสดัสว่น 13.67%)  
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ช่ือ นายสรุพล  ปลืม้อารมย ์
อายุ 58  ปี 
สญัชาติ ไทย 
ต าแหน่งปัจจบุนัในบริษทั เป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
วฒิุการศึกษา ปรญิญาโท สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร ์  

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ Directors Accreditation Program (DAP) 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 6 ปี 7 เดอืน  
ต าแหน่งปัจจบุนั o บรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

- ไม่ม ี
o กจิการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน) 

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

Limited 
- Chairman / Professional Alliance Management Limited 
- Chairman / Professional Alliance Advisory Limited 
- บรษิทั แม่กลองการเกษตร จ ากดั 

Mae Klong Agriculture Co., Ltd.      
o การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ขง่ขนั/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทั 

- ไม่ม ี
 

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

             Crown Development Co., Ltd. 
- ผูอ้ านวยการฝา่ยกฎหมายและภาษอีากร 

Vice President, Legal & Tax Division  
          บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 
         Berli Jucker Public Co. Ltd. 

การเข้าประชุม - มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั 4 ครัง้ เขา้ร่วมประชุม 4 ครัง้ 
- มกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  4 ครัง้ เขา้ร่วมประชุม 4 ครัง้  

การถือหุ้นในบริษทั -ไม่ม-ี 
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ช่ือ นายเฉิน จุง คุน* 
อายุ 52 ปี 
สญัชาติ ไตห้วนั 
ต าแหน่งปัจจบุนัในบริษทั กรรมการ (กรรมการซึง่มอี านาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิทั) 

กรรมการผูจ้ดัการ 
วฒิุการศึกษา ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมเครื่องกล 

National Central University, Taiwan 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ ก าลงัอยู่ในระหว่างการหา course การฝึกอบรมการเป็นกรรมการบรษิทัจด

ทะเบยีนในประเทศไตห้วนั เพื่อความเขา้ใจทีด่กีว่าภาษาไทยหรอื
ภาษาองักฤษ 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 1.5 ปี 
ต าแหน่งปัจจบุนั o บรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

- ไม่ม ี
o กจิการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน) 

- ไม่ม ี
o การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ขง่ขนั/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทั 

- ไม่ม ี 
ประสบการณ์ - ผูจ้ดัการโรงงาน  

บมจ. ดราโก ้พซีบี ี
- ผูช้่วยรองประธานบรษิทั  

ACP Electronics Co., Ltd 
- ผูจ้ดัการทัว่ไป  

บมจ. ดราโก ้พซีบี ี
- กรรมการผูจ้ดัการ  

บมจ. ดราโก ้พซีบี ี
การเข้าประชุม มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั 4ครัง้ เขา้ร่วมประชุม 4 ครัง้ 
การถือหุ้นในบริษทั 520,000หุน้ (คดิเป็นสดัสว่น 0.24%) 
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ชือ่-สกุล/ 
 

 
อายุ 

 

 
คุณวุฒทิาง 

สดัส่วน
การถอื
หุน้ 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง 

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ต าแหน่ง (ปี) การศกึษา ในบรษิทั 
(%) 

กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชือ่บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 

*นางลกัษณา 
ส าราญทวิาวลัย ์

53 ปรญิญาโท  
สาขาบญัช ี
มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร ์
 

ไมม่ ี  2535 – 
ปจัจุบนั  

ผูอ้ านวยการ 
ฝา่ยบญัชแีละ 
การเงนิ 
 

บมจ. ดราโก ้พซีบี ี

นายชาตชิาย  
สรอ้ยระยา้ 

52 ปรญิญาโท สาขา 
การบรหิารและ
พฒันาทรพัยากร
มนุษย ์สถาบนั
บณัฑติพฒัน 
บรหิารศาสตร ์
 

ไมม่ ี  2541 – 
ปจัจุบนั 
 
 
 
 

ผูจ้ดัการอาวุโส
ฝา่ยทรพัยากร
บุคคลและ 
ธุรการ 
 

บมจ. ดราโก ้พซีบี ี
 
 
 

นางจติตมิา 
เนยทอง 

45 ปรญิญาโท  
สาขาการตลาด  
มหาวทิยาลยั
ธุรกจิบณัฑติ 

0.0037%  2547 – 
ปจัจุบนั 
 
2541 – 
2547 
 

ผูจ้ดัการฝา่ย
การตลาด 
 
เจา้หน้าทีฝ่า่ย
การตลาด
อาวุโส 

บมจ. ดราโก ้พซีบี ี
 
 
บมจ. ดราโก ้พซีบี ี
 

        

นางฮวง เหมย่ 
หยุน 

45 ประกาศนียบตัร
วชิาชพี 
ชัน้สงู สาขา
วทิยาศาสตร์
คอมพวิเตอร ์  
Tamsui Oxford 
College – 
Taiwan 
 

0.006% เป็นคู่สมรส
ของนายเฉนิ
จุงคุน 

2547 – 
ปจัจุบนั 
 
2544 – 
2547  

ผูจ้ดัการฝา่ย  
จดัซื้อ 
 
ผูช้่วยผูจ้ดัการ
ฝา่ยจดัซื้อ 

บมจ. ดราโก ้พซีบี ี
 
 
ACP Electronics Co., Ltd. 

นายอนุชติ  
พชิญธาดา 

45 ปรญิญาโท สาขา 
วศิวกรรม 
วทิยาลยั เทค
โนโลยีพ่ระจอม
เกลา้ วทิยาเขต 
พระนครเหนือ 

ไมม่ ี  2551 –  
ปจัจจุบนั 
 
 

2548 – 
2551 
 

2547 – 
2548 
 

2536 – 
2545 

ผูจ้ดัการฝา่ย
เทคนิคและ
คุณภาพ 
 

ผูจ้ดัการฝา่ย  
วศิวกรรม 
 

ผูจ้ดัการฝา่ย
ผลติภณัฑ ์ 
 

วศิวกรอาวุโส 

บมจ. ดราโก ้พซีบี ี
 
 
 

บมจ. ดราโก ้พซีบี ี
 
 

บรษิทั มลิเลเนี่ยม  
อนิเทค จ ากดั 
 

บรษิทั เอลเลค แอนด ์
เอลเทค จ ากดั 
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ชือ่-สกุล/ 
 

 
อายุ 
 

 
คุณวุฒทิาง 

สดัส่วน
การถอื
หุน้ 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง 

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ต าแหน่ง (ปี) การศกึษา ในบรษิทั 
(%) 

กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชือ่บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 

นายประมวล 
ถอืซื่อ 

46 ปรญิญาตร ีสาขา 
บรหิารธุรกจิ 
มหาวทิยาลยั     
ราชภฏัวไล 
อลงกรณ์ 
 

ไมม่ ี  2553 –  
ปจัจจุบนั 
 
 

2548 – 
2553   
 

ผูจ้ดัการฝา่ย
วางแผนการ
ผลติ 
 

ผูช้่วยผูจ้ดัการ
ฝา่ยผลติ 

บมจ. ดราโก ้พซีบี ี
 
 
 

บมจ. ดราโก ้พซีบี ี

นางกานดา 
โอภาศร ี

46 ปรญิญาตร ีสาขา 
ส่งเสรมิและ
นิเทศน์ศาสตร์
เกษตร 
มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

ไมม่ ี  2553 –  
ปจัจจุบนั 
 
2548 – 
2553   

ผูจ้ดัการฝา่ย
ผลติ 
 
ผูช้่วยผูจ้ดัการ
วางแผนการ
ผลติ 

บมจ. ดราโก ้พซีบี ี
 
 
บมจ. ดราโก ้พซีบี ี

 
 

* นางลกัษณา ส าราญทวิาวลัยด์ ารงต าแหน่งเลขานุการบรษิทัดว้ยอกีหนึ่งต าแหน่ง 
  รายละเอยีดคุณสมบตัแิละหน้าทีร่บัผดิชอบของเลขานุการบรษิทั โปรดอ่านจากส่วนที ่2 การจดัการและการก ากบัดแูลกจิการหวัขอ้ที ่8 
และหวัขอ้ย่อยที ่8.3 

 
 
 



เอกสารแนบ 
 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
 
ชือ่-สกุล/ 
 

 
อายุ 
 

 
คุณวุฒทิาง 

สดัส่วน
การถอื
หุน้ 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง 

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ต าแหน่ง (ปี) การศกึษา ในบรษิทั 
(%) 

กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชือ่บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 

นางจารุวรรณ 
ศรดีวม 

43 ปรญิญาตร ีสาขา   
บญัช ี
 
มหาวทิยาลยั
ธุรกจิบณัฑติย ์ 

ไมม่ ี  2551 –  
ปจัจจุบนั 
 
2548 – 
2556   

หวัหน้างาน
ตรวจสอบ
ภายใน 
สมหุบ์ญัชี
อาวุโส 
 

บมจ. ดราโก ้พซีบี ี
 
 
บมจ. ดราโก ้พซีบี ี

 




