
 

 

 
 

หนังสือเชญิประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากัด (มหาชน) 

       

วนัท่ี 16 มีนาคม  พ.ศ. 2558 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 
สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 
  2. รายงานประจ าปี 2557  

3. รายละเอียดการแก้ไขเพ่ิมเตมิวตัถปุระสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 3 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท 
4. ประวตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนด
ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
5. ข้อมลูคา่ตอบแทนกรรมการ 
6. รายละเอียดของผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชีท่ีขออนมุตัิในปี 2558 
7. ข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
8. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การแสดงเอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดง
ก่อนเข้าร่วมประชมุ และเง่ือนไขในการลงคะแนนเสียง 
9. แบบพิมพ์หนงัสือมอบฉนัทะ (ขอแนะน าให้ใช้แบบ ข.) 
10. แผนท่ีตัง้สถานท่ีประชมุ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ 

 
 ด้วยคณะกรรมการบริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2558 ในวนัศกุร์ท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ ห้อง
ยคุลธร เลขท่ี 333 ถนนเชิดวฒุากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระ
ดงัตอ่ไปนี ้คือ 
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 
2557 
ความเป็นมา การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 ได้จดัขึน้เม่ือวนัองัคารท่ี 15 กรกฎาคม 
2557 โดยบริษัทได้จดัท ารายงานการประชมุแล้วเสร็จภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ ส าเนา



รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น  ครัง้ท่ี 1/2557 ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ
ล าดบัท่ี 2 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 
พิจารณาและรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 ฉบบัดงักลา่ว 
 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 
ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลง
ท่ีส าคญัท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 2557 ซึง่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2557 ตามเอกสาร
ประกอบการประชมุล าดบัท่ี 2 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานประจ าปี 2557 ซึง่สรุปผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา เพ่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ซึง่ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
ความเป็นมา เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (รวมท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) บริษัทได้จดัท างบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของ
บริษัทและจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว และขอเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นอนมุตัิโดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2557 ซึง่ได้
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนองบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2557 ซึง่แสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2557 ท่ีผ่านมาให้ท่ี
ประชมุพิจารณาอนมุตัิ โดยงบการเงินดงักลา่วได้ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจาก
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจากบริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั แล้ว และได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม 
ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัท
ประกอบกบัโครงการการลงทนุ และความต้องการใช้เงินของบริษัทในอนาคต แล้วจงึก าหนด
เป็นจ านวนเงินท่ีจะจ่ายเป็นเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นตอ่ไป  
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  เน่ืองจากในปี 2557 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีผลขาดทนุจากการ
ด าเนินงาน แตเ่น่ืองจากบริษัทฯ ยงัคงมีก าไรสะสมอยู่ ซึง่เมื่อคณะกรรมการพิจารณาจากฐานะ



การเงินโดยรวมของบริษัทฯ โครงการการขยายการลงทนุในผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  และความต้องการ
ใช้เงินของบริษัทในอนาคต คณะกรรมการจงึเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณา
อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)  
รวมเป็นเงินปันผลจ านวนทัง้สิน้ 21.58 ล้านบาท  เม่ือเปรียบเทียบกบัเงินปันผลในปีท่ีผ่านมา
เป็นดงันี ้
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 
จากผลการด าเนินงานประจ าปี 

ปี  
2557 

ปี  
2556 

ปี  
2555 

1. ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ (ล้านบาท) (52.683)* 23.359* (21.489)* 
2. จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 247.158 215.830 215.830 
3. มลูคา่ตอ่หุ้น (บาท) 1.00 1.00 1.00 
4. เงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.10 0.10 0.10* 
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) 24.72 21.58 21.58 
6. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล (%) N/A N/A N/A 

 

*การจ่ายเงินปันผลในปี 2556, 2557 และ 2558 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจากก าไร
สะสมของบริษัทฯ 
ทัง้นี ้ บริษัทก าหนดให้วนัจนัทร์ท่ี 16 มีนาคม 2558 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record 
Date) เพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผลและก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 22 
พฤษภาคม 2558 
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 
3 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท  
ความเป็นมา ปัจจบุนัวตัถปุระสงค์เดิมของบริษัทฯ ซึง่ปรากฎตามหนงัสือรับรอง มีจ านวน 42 
ข้อ ทัง้นี ้ เพ่ือให้บริษัทฯ มีความคลอ่งตวัในการด าเนินธุรกิจย่ิงขึน้ บริษัทฯ จงึมีความประสงค์ท่ี
จะเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ จ านวน 3 ข้อ และเพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพ่ิมเติม
วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท  
ข้อ 3  ตามรายละเอียดท่ีปรากฎตามตามเอกสารประกอบการประชมุล าดบัท่ี 3 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ  เน่ืองจากในอนาคต บริษัทฯ มีการวางแผนการขยายธุรกิจไป
ในธุรกิจสนบัสนนุการผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าในหลายๆ ด้าน และเพ่ือให้บริษัทฯ มีความ
คลอ่งตวัในการด าเนินธุรกิจย่ิงขึน้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ววา่เห็นสมควรให้ท่ีประชมุ



พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัท และเพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพ่ิมเติม
วตัถปุระสงค์ของบริษัท บริษัทฯ จะด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3  

 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  
ความเป็นมา ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 14 ก าหนดให้กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่ง 1 
ใน 3 เป็นอตัราในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้
จะมีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ดงันี ้คือ 
 

1.นายเฟรด ชวง ต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
2.นางพิไลจิตร เริงพิทยา ต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
3.นายออ่ง ทนุ ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ 
 

หมายเหต ุ *บริษัทพิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ ท่ี 28/2551 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  
จากการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการมีความเห็น
วา่ นายเฟรด ชวง, นางพิไลจิตร เริงพิทยา และนายออ่ง ทนุ เป็นผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีคณุสมบตัิ
เหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ
ในอตุสาหกรรมอิเลคโทรนิคส์ ตลอดจนกลยทุธ์ในการด าเนินงาน ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่การ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้น าและมีวิสยัทศัน์กว้างไกล นอกจากนี ้ ยงัมีประวตัิการท างาน
ท่ีโปร่งใส สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ จงึเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้
บคุคลทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ประวตัิปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย
ล าดบัท่ี 4  
 

วาระที่ 7 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
จากการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนของบริษัท โดยการ
พิจารณาเปรียบเทียบกบัอตัราคา่ตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัทท่ีอยู่ในอตุสาหกรรม
ประเภทเดียวกนั คืออตุสาหกรรมผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
รวมถงึหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ตลอดจนความเหมาะสมประการตา่งๆ  คณะกรรมการบริษัท 



เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ให้เสนอท่ีประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ดงันี ้
1. ต าแหน่งประธานกรรมการ 100,000 บาท (หนึง่แสนบาทถ้วน) ตอ่เดือน 

2. ต าแหน่งกรรมการ ท่านละ 10,000 บาท (หนึง่หมื่นบาทถ้วน) ตอ่เดือน   
3. ต าแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ิมอีกท่านละ 10,000 บาท (หนึง่หมื่นบาทถ้วน) 
ซึง่ข้อมลูคา่ตอบแทนกรรมการ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุล าดบัท่ี 5 
 

วาระที่ 8 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี ส าหรับปี 2558 
ความเป็นมา เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (รวมท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม)  และตามแนวทางของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่ก าหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและ
ก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัท ทัง้นี ้ สามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมให้ท าหน้าท่ีได้ไมเ่กิน 5 
รอบปีบญัชีติดตอ่กนั  
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกบริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2558 เน่ืองจากมีมาตรฐานการท างานท่ีดีเป็นท่ียอมรับและ
เช่ือถือของบริษัทในตา่งประเทศทัว่โลกและเน่ืองจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นบริษัท
ตา่งชาติ ดงันัน้ เพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจให้กบัผู้ ถือหุ้น บริษัท จงึพิจารณาความเหมาะสมท่ีมีผู้สอบ
บญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับของบริษัทตา่งประเทศ คณะกรรมการตรวจสอบจงึเห็นควรเลือกผู้สอบ
บญัชีจากบริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ท าหน้าท่ีผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 
2558 รายละเอียดของผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชีท่ีขออนมุตัิในปี 2558 ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบ การประชมุล าดบัท่ี 6 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ โดยการพิจารณาและเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการ เห็นสมควรแตง่ตัง้ให้  
นายสนัติ พงค์เจริญพิทย์ ทะเบียนผู้สอบบญัชีเลขท่ี 4623  และ/หรือ      
นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง ทะเบียนผู้สอบบญัชีเลขท่ี 4409 และ/หรือ 
นางศิริเพ็ญ สขุเจริญย่ิงยง ทะเบียนผู้สอบบญัชีเลขท่ี 3636 
ในนามบริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  และพิจารณา
อนมุตัิคา่สอบบญัชีส าหรับปี 2558 จ านวน 1,200,000 บาท (หนึง่ล้านสองแสนบาทถ้วน)   
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่
สอบบญัชีส าหรับปี 2558 



ทัง้นี ้ คา่สอบบญัชีท่ีเสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบญัชี (Audit Service) เท่านัน้ โดยท่ี
รายละเอียดของผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชีท่ีขออนมุตัิในปี 2558 ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบ การประชมุล าดบัท่ี 6 
 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

 จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ในวนัศกุร์ท่ี 24 เมษายน 
2558 เวลา 09.30 น. ณ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ ห้องยคุลธร 333 ถนนเชิดวฒุากาศ เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร (ตามเอกสารประกอบการประชมุล าดบัท่ี 10) โดยพร้อมเพรียงกนั และบริษัทจะเปิดให้
ลงทะเบียนเพ่ือเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นตัง้แตเ่วลา 08.30 น. 
 

 อนึง่ เพ่ือความสะดวก หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย
ล าดบัท่ี 9 หรือสามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้น
เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ได้จาก 
www.dracopcb.com โดยเลือกใช้แบบหนึง่แบบใดตามท่ีระบไุว้เท่านัน้ และหากท่านประสงค์จะมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเรียนวา่บริษัทฯ มีกรรมการอิสระดงันี ้ 

1) ดร.อดลุ อมตวิวฒัน์ 
2) นายสรุพล ปลืม้อารมย์ 

ทัง้นีก้รุณาสง่หนงัสือมอบฉนัทะ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท) มายงับริษัทฯ ภายในวนัองัคารท่ี 21 เมษายน 
2558 หรือน ามาย่ืนตอ่ประธานท่ีประชมุหรือบคุคลท่ีประธานฯ มอบหมายก่อนเร่ิมการประชมุด้วย จกัขอบคณุย่ิง 
 
      ขอแสดงความนบัถือ 
              โดยค าสัง่ของคณะกรรมการ 
 
     
          

         (นางลกัษณา ส าราญทิวาวลัย์) 
                               เลขานกุารบริษัท 

http://www.dracopcb.com/

