
 
 

 

  

 

 

 

รายงานการประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2557 

บริษัท ดราโก้ พซีีบี จ ากดั (มหาชน) 

 

เวลาและสถานที ่ การประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2557 ของบริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากัด (มหาชน)  

(“บริษัทฯ”) ประชุมเม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 น.  ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต ห้องกินรี 1 ถนน

เชิดวฒุากาศ แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี มี ดร. วิพรรธ์ เริงพิทยา ประธาน

กรรมการบริษทั ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการ

รับมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน รวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 60 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได ้156,065,477 หุ้น คิดเป็น

ร้อยละ 72.31 ของจ านวนหุน้ซ่ึงจ าหน่ายไดแ้ลว้และมีสิทธิออกเสียง ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 30 

ซ่ึงก าหนดวา่ จะตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น เขา้ประชุมรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 25 คน และตอ้งมีหุ้นนบั

รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ดงันั้น จึงครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของ

บริษทัฯ แลว้ ประธานฯ จึงขอเปิดประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 ของบริษทัฯ 

ประธานฯ กล่าวแนะน ากรรมการบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุม และแถลงว่าการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นในวนัน้ีมี

กรรมการของบริษทั เขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 6 ท่าน จากจ านวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดงัน้ี  

1. ดร. วพิรรธ์ เริงพิทยา ประธานกรรมการ  

2. ดร. อดุล อมตววิฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

3. นายมาว อ่อง ทุน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

4. นายสุรพล ปล้ืมอารมย ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

5. นางพิไลจิตร เริงพิทยา กรรมการ 

6. นายเฉิน จุง คุน กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีเขา้ร่วมประชุม 

1. นางลกัษณา ส าราญทิวาวลัย ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน / เลขานุการบริษทั 

2. นายพชัร เนตรสุวรรณ ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

3. นายพิพฒัน์ กิตติอคัรเสถียร ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

4. นายพิทกัษ ์กิตติอคัรเสถียร ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

5. นายสณัฑพฒัน์ เปเรร่า ท่ีปรึกษากฎหมาย 

6. นายภสันนัท ์สุวรรณนอ้ย ท่ีปรึกษากฎหมาย  

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที ่1 



 
 

 

ต่อมา ประธานฯ ไดช้ี้แจงท่ีประชุมให้ท่ีประชุมทราบวา่ การประชุมในคร้ังน้ี จะลงคะแนนเสียงดว้ยวิธีการนับ

บตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระท่ีจะลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงตามจ านวนหุ้นท่ีถือหรือตามท่ี

ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ 

การนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษทัฯ จะขอเก็บบตัรลงคะแนนในเฉพาะกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้ยกมือไม่เห็นดว้ย หรือ

งดออกเสียงในแต่ละวาระ เพ่ือเป็นการประหยดัเวลาการประชุม เจา้หนา้ท่ีจะนบัคะแนนเสียงดว้ยวิธีการหักคะแนนเสียงท่ี

ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงจากจ านวนเสียงท่ีมาประชุมทั้งหมด และจะประกาศผลการนบัคะแนนเสียงทุกวาระหลงัเสร็จ

ส้ินการพิจารณาในแต่ละวาระ และหลงัจากเสร็จส้ินการประชุม ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านส่งบตัรลงคะแนนคืนเพ่ือรวบรวม

คะแนนเสียงใหค้รบถว้น เพ่ือใหก้ารประชุมเป็นไปอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้และใชเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิงในการลงคะแนน

เสียงของผูถื้อหุน้ท่ีสามารถตรวจสอบได ้โดยการนบัคะแนนจะถือการลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเป็นส าคญั 

ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมเพ่ิมวา่ วาระท่ี 1, 5, 9 และ11 จะตอ้งลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ

หุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระท่ี 2, 3, 4, 7, 8, 10 จะตอ้งลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่

สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส าหรับวาระท่ี 6 จะตอ้งลงมติ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน และไม่มีผูถื้อหุน้ซ่ึงมีสิทธิออกเสียงรวมกนัตั้งแต่ร้อยละห้า ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม

ลงมติคดัคา้น ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้รายใดท่ีมีส่วนไดเ้สียในการพิจารณาวาระใดๆ จะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัในการลงคะแนนเสียงแลว้ ประธานฯ จึงขอเร่ิมการประชุมเพ่ือพิจารณาระเบียบ

วาระต่างๆ ตามท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม ดงัน้ี 

 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 
ประธานแถลงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 ทั้งน้ี 

บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมฉบบัดงักล่าวแลว้เสร็จภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม และไดน้ าส่งรายงานการประชุม
ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ตลอดจนไดเ้ผยแพร่รายงาน
การประชุมทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.dracopcb.com) ซ่ึงบริษทัฯ ไดส่้งส าเนารายงานการประชุม ปรากฏตามส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ยล าดบัท่ี 1 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการเห็นวา่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มี
การส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผูถื้อหุ้นทุกท่าน มีการประกาศหนงัสือเชิญประชุมลงในหนงัสือพิมพ ์ตลอดจนมีการลงมติ
และการบนัทึกรายงานการประชุมโดยถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ จึงเห็นสมควรให้
เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 ต่อไป 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระน้ีก่อนการลงมติ เม่ือ

ไม่มีผูใ้ดสอบถาม ประธานฯ จึงขอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2557 โดยแจง้ว่า

วาระน้ีตอ้งผา่นมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ประธานไดแ้จง้ผลมติต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 



 
 

 

มต:ิ ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 

2557 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย 156,053,267 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 156,053,267 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 240,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 

215,830,000 บาท 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่จากมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2555 ผูถื้อ
หุน้ของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 240,000,000 บาท (สองร้อยส่ีสิบลา้นบาท) โดยออกหุน้สามญัเพ่ิม
ทุนจ านวน 55,830,000 หุ้น (ห้าสิบห้าลา้นแปดแสนสามหม่ืนหุ้น) เพื่อเสนอขายให้บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (Private 
Placement) กล่าวคือ Chin-Poon Industrial Company Limited 

ปัจจุบนั Chin-Poon Industrial Company Limited ไดซ้ื้อหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวไปแลว้บางส่วน ท าให้ทุนช าระ
แลว้ของบริษทัฯในปัจจุบนั เท่ากบั 215,830,000 บาท (สองร้อยสิบห้าลา้นแปดแสนสามหม่ืนบาท) ในส่วนของหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนท่ีเหลือ Chin-Poon Industrial Company Limited ไม่สามารถซ้ือไดเ้น่ืองจากติดขอ้จ ากดัเร่ืองหุน้ต่างดา้วของบริษทัฯ 
(ร้อยละ 49) อีกทั้งระยะเวลาการซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวไดส้ิ้นสุดลงไปแลว้ 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมวา่ ขณะน้ีบริษทัฯ มีแผนการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพเพ่ือเสนอขายต่อผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และจะตอ้งมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือ
รองรับการแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ทั้งน้ี ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้บริษทัท่ี
ประสงคจ์ะเพ่ิมทุนโดยการออกหุน้ใหม่ จะท าไดก็้ต่อเม่ือหุน้เดิมทั้งหมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดรั้บช าระค่าหุน้ครบถว้นแลว้ 
เวน้แต่หุ้นท่ียงัจ าหน่ายไม่ครบเป็นหุ้นท่ีออกไวเ้พ่ือรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น ดงันั้น 
บริษทัฯ จึงตอ้งท าการลดทุนโดยวิธีการตดัหุ้นท่ียงัมิไดอ้อกจ าหน่ายก่อน จึงจะท าการเพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนได ้

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้ เห็นวา่เพ่ือใหก้ารด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
และออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  จึงเห็นเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจาก 
240,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 215,830,000 บาท วธีิการตดัหุน้ท่ียงัมิไดอ้อกจ าหน่าย 
 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระน้ีก่อนการลงมติ เม่ือ
ไม่มีผูใ้ดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากเดิม 240,000,000 
บาท (สองร้อยส่ีสิบลา้นบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 240,000,000 หุ้น (สองร้อยส่ีสิบลา้นหุ้น)  มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้
หุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท)  เป็นทุนจดทะเบียน 215,830,000 บาท (สองร้อยสิบหา้ลา้นแปดแสนสามหม่ืนบาท) แบ่งออกเป็น
หุน้สามญัจ านวน215,830,000 หุน้ (สองร้อยสิบหา้ลา้นแปดแสนสามหม่ืนหุ้น) มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 
โดยวธีิการตดัหุน้ท่ียงัมิไดอ้อกจ าหน่าย โดยวาระน้ีตอ้งลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 



 
 

 

มต:ิ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากเดิม 240,000,000 
บาท (สองร้อยส่ีสิบลา้นบาท) เป็นทุนจดทะเบียน 215,830,000 บาท (สองร้อยสิบห้าลา้นแปดแสนสามหม่ืนบาท) โดย
วธีิการตดัหุน้ท่ียงัมิไดอ้อกจ าหน่ายตามท่ีประธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 
เห็นดว้ย 156,053,267 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 156,053,267 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจด

ทะเบียน 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีท่ีประชุมไดอ้นุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เป็นทุนจดทะเบียน 

215,830,000 บาท (สองร้อยสิบห้าลา้นแปดแสนสามหม่ืนบาท) โดยวิธีการตดัหุ้นท่ียงัมิไดอ้อกจ าหน่าย ตามวาระท่ี 2 จึง

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุน

จดทะเบียน โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิม และใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมบริคณห์สนธิของบริษทัมหาชน ขอ้ 4. เป็นดงัน้ี 

 ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน สองร้อยสิบหา้ลา้นแปดแสนสามหม่ืนบาท (215,830,000 บาท) 

  แบ่งออกเป็น  สองร้อยสิบหา้ลา้นแปดแสนสามหม่ืนหุน้ (215,830,000 หุน้) 

  มูลค่าหุน้ละ  หน่ึงบาท (1 บาท) 

     โดยแยกออกเป็น 

  หุน้สามญั  สองร้อยสิบหา้ลา้นแปดแสนสามหม่ืนหุน้ (215,830,000 หุน้) 

  หุน้บุริมสิทธิ  -- ไม่มี --  

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ควรเสนอท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือลงมติอนุมติั
การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนในวาระท่ี 2 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระน้ีก่อนการลงมติ เม่ือ
ไม่มีผูใ้ดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ โดย
วาระน้ีตอ้งลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
มติ:  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ให้

สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามท่ีประธานฯ เสนอดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย 156,053,267 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 156,053,267 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 



 
 

 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตาม

สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองดว้ยบริษทัฯ มีแผนการลงทุนเพ่ือเพ่ิมสายการผลิตแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้าและ

แผ่นพิมพว์งจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board: PCB) ประเภท Multi-Layer PCB โดยมูลค่าการลงทุนประมาณ 

600,000,000 บาท (หกร้อยลา้นบาท) และเพ่ือเป็นการระดมทุนส าหรับการเพ่ิมสายการผลิตดงักล่าว จึงเสนอให้ท่ีประชุม

พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกคนของบริษทัฯ (รวมถึงผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ท่ีถือ

หุ้นผ่านบริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด (ThaiNVDR) ซ่ึงเรียกว่า ผูถื้อ DRACO-R ด้วย) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 

Offering) จ านวนไม่เกิน 6,000,000 หน่วย ราคาหน้าตัว๋ 100 บาทต่อ 1 หุ้นกูแ้ปลงสภาพ มูลค่าท่ีเสนอขายไม่เกิน 

600,000,000 บาท โดยสามารถเลือกไถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งจ านวน หรือไถ่ถอนโดยการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได ้โดย

รายละเอียดเง่ือนไขท่ีส าคญัอ่ืนๆ ของหุ้นกูแ้ปลงสภาพมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดับท่ี 2 ท่ีไดจ้ัดส่งมาพร้อม

หนงัสือเชิญประชุม ทั้งน้ี ประธานฯ ไดแ้จง้รายละเอียดโดยสังเขปของหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีจะออกและเสนอขายต่อผูถื้อหุ้น

ใหท่ี้ประชุมทราบดงัต่อไปน้ี 

1. ประเภทของหุ้นกู้และมูลค่าทีเ่สนอขาย 

หุน้กูแ้ปลงสภาพ ชนิดระบุช่ือผูถื้อ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัฯ ไม่มีประกนั ไม่ดอ้ย

สิทธิ และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จ  านวนไม่เกิน 6,000,000 หน่วย ราคาหนา้ตัว๋ 100 บาทต่อ 1 หุน้กูแ้ปลงสภาพ มูลค่าท่ีเสนอขาย

ไม่เกิน 600,000,000 บาท 

2. การจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ 

การจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพจะจดัสรรโดยการเสนอขายทั้งจ านวนแก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือ

หุ้น (“Right Offering”) โดยผูถื้อหุ้นเดิมสามารถจองซ้ือหุ้นกูแ้ปลงสภาพตามสิทธิและเกินสิทธิไดต้ามสัดส่วนการจดัสรร 

คือ 35.971667 หุน้เดิม : 1 หุน้กูแ้ปลงสภาพ (เศษของ 1 หุน้กูแ้ปลงสภาพ ให้ตดัท้ิง) ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ รายใดท่ีถือหุ้นต ่า

กวา่ 36 หุ้น จะไม่สามารถจองซ้ือหุ้นกูแ้ปลงสภาพได ้ทั้งน้ี Chin-Poon Industrial Company Limited (“Chin-Poon”) ใน

ฐานะผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ มีความประสงค์ท่ีจะจองซ้ือหุ้นกูแ้ปลงสภาพในสัดส่วนตามสิทธิและเกินสิทธิ เพ่ือให้

บริษทัฯ มีเงินทุนเพียงพอในการขยายก าลงัการผลิตดงักล่าว ส าหรับวธีิการจดัสรรหุ้นกูแ้ปลงสภาพจะไดเ้สนอให้ท่ีประชุม

อนุมติัวธีิการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพในวาระท่ี 5 ต่อไป  

3. อายุ อตัราดอกเบีย้ 

หุน้กูแ้ปลงสภาพมีอาย ุ5 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีออก และอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัร้อยละ 5.19 (ร้อยละห้าจุดหน่ึงเกา้) ต่อปี 

โดยจะช าระดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง คือ วนัท่ี 30 มิถุนายน และ 31 ธนัวาคม ของทุกปี 

4. การไถ่ถอน 

ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพสามารถเลือกไถ่ถอนเป็นเงินเป็นเงินสดทั้งจ านวน ณ วนัหมดอายุหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือ

เลือกใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัในวนัแปลงสภาพ และวนัท่ีหุน้กูแ้ปลงสภาพหมดอายไุด ้



 
 

 

 

5. ราคาแปลงสภาพและอตัราการแปลงสภาพ 

ราคาแปลงสภาพ 5.40 บาทต่อหุน้ และอตัราการแปลงสภาพเท่ากบั 1 หุ้นกูแ้ปลงสภาพ ต่อ 17.901852 หุ้นสามญั 

(และจะจ่ายคืนเป็นเงินสด 3.30 บาท ต่อ 1 หุ้นกูแ้ปลงสภาพ) เศษของหุ้นสามญัภายหลงัการค านวณจ านวนหุ้นกูแ้ปลง

สภาพท่ีจะแปลงสภาพทั้งหมดให้ตดัท้ิง โดยสามารถใชสิ้ทธิแปลงสภาพได้ปีละ 2 คร้ัง ในวนัท่ี 30 มิถุนายน และ 31 

ธนัวาคม ของทุกปี และในวนัท่ีหุน้กูแ้ปลงสภาพหมดอาย ุทั้งน้ี บริษทัฯ จดัสรรหุน้สามญัไวเ้พื่อรองรับการแปลงสภาพของ

หุน้กูแ้ปลงสภาพจ านวน 107,411,112 หุน้ 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่า การอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหม่ตาม

รายละเอียดขา้งตน้นั้น มีเง่ือนไขว่าหากท่ีประชุมไม่อนุมติัการผ่อนผนัการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้ งหมดของกิจการ 

(Whitewash) โดย Chin-Poon Industrial Company Limited ตามวาระท่ี 6 และไม่อนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ใน

เร่ืองขอ้จ ากดัหุน้ต่างดา้ว และวาระท่ีเก่ียวเน่ือง ตามวาระท่ี 9 - 11 นั้น การอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพตาม

วาระน้ี ตลอดจนวาระการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพก็จะตกไปและไม่มีผลบงัคบัผกูพนับริษทัฯ 

ต่อมา ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั ประธานกรรมการ
บริษทั และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย เป็นผูมี้อ านาจพิจารณาสภาวะตลาดและปัจจยัในขณะท่ีมีการออก
หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ของบริษทัฯ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นและด าเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั และ/หรือ 
ต่อเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าว ซ่ึงรวมไปถึง แต่ไม่จ ากดัเพียงเพียงเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ีดว้ย 
เพ่ือใหก้ารด าเนินการในรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งสามารถด าเนินการไดโ้ดยสะดวกและคล่องตวั 

1. การก าหนดหรือแกไ้ขรายละเอียด วิธีการและเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลง
สภาพตามความจ าเป็นและเหมาะสม ซ่ึงรวมไปถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงแต่ วนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ จ านวนหุ้น
กูแ้ปลงสภาพท่ีจะออกและเสนอขายในคร้ังน้ี และในแต่ละคร้ังในกรณีท่ีหุ้นกูแ้ปลงสภาพมีการแบ่งขายเป็น
หลายคราว จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกเพ่ือรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพ มูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ราคา
เสนอขาย อตัราดอกเบ้ีย การค านวณและวธีิการช าระดอกเบ้ีย อตัราการแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพ ระยะเวลาและการไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพ วนัส้ินสุดการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ และเง่ือนไขการ
ปรับสิทธิ (ในกรณีท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงจากรายละเอียดขอ้ก าหนดสาระส าคญัของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ตาม
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) ตลอดจนขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพและผูถื้อหุ้นกูแ้ปลง
สภาพ 

2. การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงค าขออนุญาต (ถา้มี) 
ค  าขอผอ่นผนัต่างๆ รายงานต่างๆ หรือเอกสารหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพ รวมถึงการติดต่อประสานงาน และการยืน่ค  าขออนุญาต (ถา้มี) ค  าขอผ่อนผนัต่างๆ หรือเอกสาร
หลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย หรือ
บุคคลใดๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการน าหุน้กูแ้ปลงสภาพเขา้จดทะเบียนในตลาดรองของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

3. การพิจารณาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้เพื่อปฏิบติัตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้ งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ เพื่อท าหน้าท่ีดูแล



 
 

 

ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ การพิจารณาเง่ือนไข แกไ้ขในสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้การลง
นามในเอกสารใดๆ ตลอดจนการใดๆ อนัจ าเป็นและสมควรเพื่อแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

4. การด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและสมควรเพ่ือให้การด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าว
ของบริษทัฯ บรรลุผลส าเร็จและเป็นไปตามวตัถุประสงค ์

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ควรเสนอท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการ
ออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกคนของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) โดยมีเง่ือนไข
เน่ืองจากเงินท่ีไดจ้ากการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ จะน ามาลงทุนเพ่ือเพ่ิมสายการผลิตแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้าและ
แผ่นพิมพว์งจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board: PCB) ประเภท Multi-Layer PCB ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีการผลิต
สมยัใหม่ และคาดวา่จะก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมต่อผลิตภณัฑ์ และกิจการของบริษทั ตลอดจนความสามารถในการแข่งขนัใน
ตลาดโลก 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระน้ีก่อนการลงมติ 
โดยผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะมีค าถามดงัต่อไปน้ี 

ค าถามท่ี 1 เงินท่ีไดจ้ากการขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพจ านวน 600 ลา้นบาท จะน าไปลงทุนในการผลิตแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าและแผ่นพิมพว์งจรอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท Multi-Layer PCB ใช่หรือไม่ โดยจะน าไป
จดัซ้ือเคร่ืองจกัรอยา่งเดียว หรือเป็นค่าก่อสร้างโรงงานดว้ย 

ค าตอบ คุณลกัษณา ส าราญทิวาวลัยต์อบผูถื้อหุ้นว่า จริงๆแลว้โรงงานส าหรับผลิต Multi-Layer PCB ได้
ก่อสร้างเสร็จแลว้ โดยไดก่้อสร้างเพ่ิมเติมภายหลงัจากน ้ าท่วม  เงินท่ีไดจ้ากการขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ
จ านวน 600 ลา้นบาทน้ี จะน าไปซ้ือเฉพาะเคร่ืองจกัรอยา่งเดียว ซ่ึงจะเป็นจ านวนเงินท่ีเพียงพอต่อ
การซ้ือเคร่ืองจกัรเพ่ือการผลิตในเฟสท่ี 1 ได ้แต่ในอนาคตหากมีการขยายการผลิตอีก อาจตอ้งมีการ
ลงทุนกบัเคร่ืองจกัรเพ่ิม ต่อมา คุณเฉิน จุง คุน กรรมการผูจ้ดัการ ไดเ้สริมเร่ืองอายกุารใชง้านของ
เคร่ืองจกัร โดยแจง้วา่หากบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรดี กอ้สามารถใชไ้ดม้ากกวา่ 15 ปีข้ึนไป  

ค าถามท่ี 2 สัดส่วนการขายและราคาระหวา่ง Multi-Layer PCB และ Single-Sided PCB และ Double-Sided 
PCB เป็นอยา่งไร 

ค าตอบ คุณลกัษณา ส าราญทิวาวลัย์ตอบผูถื้อหุ้นว่า เน่ืองจากราคาของ Multi-Layer PCB สูงกว่าราคา 
Single-Sided PCB และ Double-Sided PCB พอสมควร หากเทียบในแง่ตารางเมตร Multi-Layer 
PCB จะเทียบกบั Single-Sided PCB ไม่ไดเ้น่ืองจากราคาต่างกนัประมาณเกือบ 4 เท่า แต่หากเทียบ
ดว้ยมูลค่าของยอดขาย สัดส่วนของ Multi-Layer PCB จะอยูท่ี่ประมาณ 60% ของยอดขายทั้งหมด 
ขณะท่ี Single-Sided PCB และ Double-Sided PCB จะอยูท่ี่ประมาณ 40% ของยอดขายทั้งหมด 

ค าถามท่ี 3 Margin ของ Multi-Layer PCB และ Single-Sided PCB เป็นเท่าไร และตอนน้ีมีลูกคา้มีค าสั่งซ้ือ 
Multi-Layer PCB เยอะหรือยงั 

ค าตอบ คุณลกัษณา ส าราญทิวาวลัยต์อบผูถื้อหุ้นวา่ Margin ของ Multi-Layer PCB จะดีกวา่ผลิตภณัฑอี์ก
สองประเภท โดย Gross margin จะอยูท่ี่ประมาณ 20% ส่วน Single-sided PCB นั้นอยูท่ี่ประมาณ 
10%-12% เน่ืองจากบริษทัฯยงัไม่ไดเ้ดินก าลงัการผลิตเตม็ท่ีหลงัจากน ้ าท่วม 

 ส าหรับค าสัง่ซ้ือ  Multi-Layer PCB นั้น บริษทัฯไดรั้บค าสั่งซ้ือผลิตภณัฑป์ระเภทน้ีแลว้ แต่การขาย
เป็นลกัษณะการซ้ือมาขายไป โดยไปสัง่ซ้ือจากผูผ้ลิตในประเทศไตห้วนัให้ผลิตให้บริษทัฯ เพื่อขาย
ใหลู้กคา้ต่อไป เม่ือบริษทัฯ มีความพร้อมในการผลิตแลว้ กอ้จะด าเนินการผลิตดว้ยตนเองต่อไป 



 
 

 

ค าถามท่ี 4 ประสิทธิภาพในการผลิต Multi-Layer PCB ของบริษัทฯ มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
เทียบเท่า Multi-Layer PCB ท่ีผลิตจากประเทศในยโุรปหรือไม่  

ค าตอบ คุณลกัษณา ส าราญทิวาวลัยต์อบผูถื้อหุน้วา่ เทคโนโลยกีารผลิตของบริษทัฯ เป็นเทคโนโลยีท่ีมาจาก
ประเทศไตห้วนั ซ่ึงจริงๆ แลว้ประเทศไตห้วนัเป็นผูส่้งออกรายใหญ่ส าหรับผลิตภณัฑป์ระเภทน้ีไป
ยงัทวปียโุรปและทวปีอเมริกา ดงันั้น เทคโนโลยจีากประเทศไตห้วนัจึงจดัวา่เป็นเทคโนโลยท่ีีดี  

ค าถามท่ี 5 กรณีผูถื้อหุ้นจองซ้ือหุ้นกูแ้ปลงสภาพ จะไดเ้ป็นหุ้นสามญัเลยไหม และหุ้นกูแ้ปลงสภาพมีลกัษณะ
คลา้ยกบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (Warrant) หรือไม่ 

ค าตอบ คุณพชัร เนตรสุวรรณ ท่ีปรึกษาทางการเงินตอบผูถื้อหุน้วา่ ถา้ผูถื้อหุ้นจองซ้ือหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ก็จะ
มีสถานะเป็นเจา้หน้ีของบริษทัฯ โดยมีสิทธิไดรั้บดอกเบ้ียร้อยละ 5.19 ต่อปี หากผูถื้อหุ้นกูแ้ปลง
สภาพใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯ ไดอ้อกไวร้องรับตามวนัแปลงสภาพ ก็จะไดหุ้้น
สามญัไปและมีฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ แต่หากผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพไม่ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 
และถือหุน้กูแ้ปลงสภาพจนถึงวนัหมดอายขุองหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (ประมาณเดือนสิงหาคม 2562) จะ
ขอไถ่ถอนเป็นเงินตน้เตม็จ านวนได ้ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้สามารถจองซ้ือหุน้กูต้ามสิทธิและเกินสิทธิได ้

ค าถามท่ี 6 คุณฮั้งใช ้ อคัควสักลุ ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ สอบถามวา่บริษทัฯไดมี้การจดั Credit Rating ใน
การออกหุน้กูแ้ปลงสภาพในคร้ังน้ีหรือไม่  

ค าตอบ คุณพชัร เนตรสุวรรณ ท่ีปรึกษาทางการเงินตอบผูถื้อหุน้วา่ บริษทัฯ ไม่ไดมี้การจดั Credit Rating ใน
การออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพในคร้ังน้ี เน่ืองจากการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพในคร้ังน้ี เป็น
การเสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไม่ไดก้ าหนดให้การออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้จะตอ้งมีการจดั Credit rating แต่อยา่งใด เพราะผูถื้อหุ้นเดิม
ยอ่มรู้ขอ้มูลของบริษทัฯ ดีอยูแ่ลว้  

ค าถามท่ี 7 คุณฮั้งใช ้ อคัควสักุล ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ สอบถามวา่ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯไดรั้บเงินจาก
การเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ และซ้ือเคร่ืองจกัรเรียบร้อยแลว้ จะใชเ้วลานานเท่าไรในการเร่ิมการ
ผลิต 

ค าตอบ คุณเฉิน จุง คุน กรรมการผูจ้ดัการตอบผูถื้อหุ้นว่า จากการวางแผนของบริษทัฯ อาคารโรงงานได้
ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย ขณะน้ีรอการจดัซ้ือเคร่ืองจกัรเพียงอยา่งเดียว หากท่ีประชุมอนุมติัการออก
หุน้กูแ้ปลงสภาพและบริษทัฯไดรั้บเงินคา่จองซ้ือครบถว้น บริษทัฯ น่าจะติดตั้งเคร่ืองจกัรทั้งหมดให้
แลว้เสร็จภายในส้ินปีได ้และน่าจะเร่ิมผลิตไดใ้นไตรมาสท่ี 1 ของปี 2558 

ค าถามท่ี 8 คุณฮั้งใช ้ อคัควสักุล ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ ขอให้บริษทัฯ อธิบายขอ้มูลในเชิงลึกในแง่ท่ีมา
ของหุน้กูแ้ปลงสภาพวา่เป็นอยา่งไร  

ค าตอบ คุณพชัร เนตรสุวรรณ ท่ีปรึกษาทางการเงินตอบผูถื้อหุ้นว่า ความเป็นมาของการออกหุ้นกูแ้ปลง
สภาพในคร้ังน้ี เน่ืองจากบริษทัฯ จะลงทุนเพ่ิมสายการผลิต Multi-Layer PCB ซ่ึงทางบริษทัฯ ได้
หารือกนัว่าจะระดมทุนในรูปแบบใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุด หลงัการหารือก็ไดต้ดัสินใจออกหุ้นกู้
แปลงสภาพ เพื่อชะลอการ Dilution ออกไป โดยบริษทัฯ จะบนัทึกเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายเป็นหน้ี
ก่อน และยงัไม่มีการออกหุ้น สัดส่วนก าไรต่อหุ้นของบริษทัฯ ก็จะไม่ลดลงในทนัที อีกทั้งบริษทัฯ 
ยงัสามารถน าเงินดงักล่าวไปลงทุนส าหรับการผลิตไดเ้ลย  ต่อมาไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมวา่ทาง Chin-Poon 
Industrial Company Limited ผูถื้อหุ้นใหญ่ มีความประสงค์จะจองซ้ือหุ้นกูแ้ปลงสภาพเกินสิทธิ 



 
 

 

เน่ืองจากหากมีผูถื้อหุ้นรายใดไม่ใช้สิทธิจองซ้ือ บริษทัฯ ก็จะได้เงินไปลงทุนไม่ครบถว้น ทั้ งน้ี 
Chin-Poon Industrial Company Limited จะยื่นขอผ่อนผนัการท าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของ
กิจการ โดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (Whitewash) ในวาระท่ี 6 เน่ืองจากปัจจุบนัถือหุ้นในบริษทัฯ
ประมาณร้อยละ 43 ซ่ึงหากจองซ้ือเกินสิทธิ จะท าให้ถือหุ้นขา้มจุดท่ีตอ้งท าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์
ทั้งหมดของกิจการ นอกจากน้ี คุณพชัรไดเ้สริมวา่ หากผุถื้อหุ้นใชสิ้ทธิครบตามสัดส่วนทุกรายและ
แปลงสภาพเป็นหุน้สามญัครบจ านวน ก็จะไม่ท าใหเ้กิดจะท าใหไ้ม่ส่งผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ดา้นการ
ลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และไม่ส่งผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นดา้นการลดลงของ
ราคาหุน้ (Price Dilution) เน่ืองจากราคาแปลงสภาพสูงกวา่ราคาตลาด ณ ปัจจุบนั 

ค าถามท่ี 9 คุณอนุ  วอ่งสารกิจ ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ เน่ืองจากไม่มีการจดั Credit Rating ผูถื้อหุ้นท่ีตดัสินใจซ้ือ
หุน้กูแ้ปลงสภาพจะมีความเส่ียงอยา่งไรบา้ง 

ค าตอบ คุณพชัร เนตรสุวรรณ ท่ีปรึกษาทางการเงินตอบผูถื้อหุ้นว่า ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพจะอยู่ในสถานะ
เจา้หน้ีของบริษทัฯ เช่นเดียวกบัธนาคาร ซ่ึงเจา้หน้ีจะมีสิทธิไดรั้บช าระหน้ีก่อนผูถื้อหุ้นอยูแ่ลว้ ใน
กรณีลม้ละลาย ดงันั้น ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ท่ีถือหุ้นสามญัอยูย่่อมมีความเส่ียงมากกวา่การถือหุ้นกู้
แปลงสภาพ โดยผูถื้อหุ้นเดิมย่อมรู้ขอ้มูลและความเส่ียงของบริษทัฯ ดีอยู่แลว้ ทั้ งน้ี รายละเอียด
เก่ียวกบัการจองซ้ือจะระบุในหนงัสือจองซ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพซ่ึงจะไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ต่อไป  

ค าถามท่ี 10 คุณเกียรติศกัด์ิ  ไตรตรึงษท์ศันา ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ ภายหลงัการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ อตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E) จะเป็นเท่าไร  

ค าตอบ คุณพิพฒัน์ กิตติอคัรเสถียร ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอบผูถื้อหุ้นวา่ ภายหลงัจากการช าระหน้ีกบั
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และหน้ีตามหุ้นกู้แปลงสภาพแลว้ (ประมาณปลายปี 2562) 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E) จะอยูท่ี่ประมาณ 0.8 (ปัจจุบนัอยูท่ี่ 0.22) 

 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการออก

และเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) โดยมีเง่ือนไข 
ตลอดจนการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั  ประธานกรรมการบริษทั และ /หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย ใหด้ าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและสมควรต่อการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าว โดยวาระน้ีตอ้งลง
มติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
มต:ิ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ให้แก่ผูถื้อ

หุ้นของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยมีเง่ือนไข ตลอดจนการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ใหด้ าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและสมควรต่อการ
ออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว ตามท่ีประธานฯ เสนอดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 
เห็นดว้ย 156,065,477 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 156,065,477 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 



 
 

 

 

หมายเหตุ: มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมระหวา่งการพิจารณาวาระท่ี 4 จ านวน 2 ท่าน รวมเป็นผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทั้งส้ิน 60 

คน นบัจ านวนหุน้ได ้156,065,477 หุน้ 

 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทีอ่อกใหม่ของบริษัทฯ 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีท่ีประชุมไดล้งมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยมีเง่ือนไขตามวาระท่ี 4 จึงเสนอให้ท่ีประชุมอนุมติั

การจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ของบริษทัฯ จ านวน 6,000,000 หน่วย (หกลา้นหน่วย) เสนอขายทั้งจ านวนแก่ผูถื้อ

หุน้เดิมของบริษทัฯ (รวมไปถึงผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ท่ีถือหุน้ผา่นบริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั (ThaiNVDR) ซ่ึงเรียกวา่ ผูถื้อ 

DRACO-R ดว้ย) ตามสดัส่วนการถือหุน้ (“Right Offering”) โดยผูถื้อหุน้เดิมสามารถจองซ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพตามสิทธิ และ

เกินสิทธิได ้ตามอตัราส่วนการจดัสรรเท่ากบัหุน้ท่ีถือในบริษทัฯ ทุก 35.971667 หุ้น ต่อ 1 หุ้นกูแ้ปลงสภาพ (เศษของ 1 หุ้น

กูแ้ปลงสภาพใหต้ดัท้ิง) ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ รายใดท่ีถือหุน้ต ่ากวา่ 36 หุน้ ไม่สามารถจองซ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพได ้

โดยบริษทัฯ จะจดัสรรหุ้นกูแ้ปลงสภาพให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือตามสิทธิก่อนจนครบถว้น ถา้มีหุ้นกูแ้ปลงสภาพ

เหลือ จะจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ไปเป็นรอบๆ จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกูแ้ปลง

สภาพท่ีจองซ้ือเกินสิทธิ (ในกรณีท่ีจ านวนหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีจองซ้ือเกินสิทธินอ้ยกวา่จ านวนหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีเหลือจาก

การจดัสรรตามสิทธิและน าไปจดัสรรเกินสิทธิ) หรือจนกวา่จะไม่เหลือหุ้นกูแ้ปลงสภาพให้จดัสรร (ในกรณีท่ีจ านวนหุ้นกู้

แปลงสภาพท่ีจองซ้ือเกินสิทธิมากกวา่จ านวนหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีเหลือจากการจดัสรรตามสิทธิและน าไปจดัสรรเกินสิทธิ) 

ทั้งน้ี ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ Chin-Poon Industrial Company Limited (“Chin-Poon”) ในฐานะผูถื้อหุ้น

ใหญ่ของบริษทัฯ มีความประสงคท่ี์จะจองซ้ือหุ้นกูแ้ปลงสภาพในสัดส่วนตามสิทธิและเกินสิทธิ เพื่อให้บริษทัฯ มีเงินทุน

เพียงพอในการขยายก าลงัการผลิตดงักล่าว 

ทั้ งน้ี ประธานฯ ได้เสนอให้ก าหนดให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือในบัญชีรายช่ือผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ี  22 

กรกฎาคม 2557 เป็นผูมี้สิทธิไดรั้บการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพออกใหม่ของบริษทัฯ (Record date) และให้รวบรวมรายช่ือ

ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 23 

กรกฎาคม 2557 และก าหนดวนัจองซ้ือหุ้นกูแ้ปลงสภาพไว ้5 วนัท าการ คือ วนัท่ี 8 สิงหาคม 2557 วนัท่ี 13 ถึงวนัท่ี 15 

สิงหาคม 2557 และวนัท่ี 18 สิงหาคม 2557  

นอกจากน้ี ประธานฯ ไดเ้สนอให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมาย มีอ านาจ

พิจารณาและท าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการก าหนดระยะเวลา  ขั้นตอนในการปฏิบติั  วธีิการ  รายละเอียด รวมถึงเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ของบริษทัฯ การแกไ้ขเปล่ียนแปลงวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ

ในการเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ วนัปิดสมุดทะเบียน และวนัจองซ้ือหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ตลอดจนด าเนินการขออนุญาต

ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  และด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว   

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทัเห็นว่าท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นควรพิจารณาอนุมติัการ

จดัสรรหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ของบริษทัฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (“Right Offering”) 



 
 

 

หากผูถื้อหุ้นเดิมทุกรายจองซ้ือตามสัดส่วนและแปลงสภาพหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีจดัสรรไวร้องรับทั้ง

จ านวน จะท าใหไ้ม่ส่งผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นดา้นการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และไม่ส่งผลกระทบ

ต่อผูถื้อหุน้ดา้นการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระน้ีก่อนการลงมติ เม่ือ

ไม่มีผูใ้ดสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว โดยวาระน้ีตอ้งลง

มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติ:  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการจดัสรรหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ของบริษทัฯ โดย
เสนอขายทั้งจ านวนแก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (“Right Offering”)  ตลอดจนการมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมาย มีอ านาจพิจารณาและท าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการต่างๆ 
อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวตามท่ีประธานฯ เสนอดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 
เห็นดว้ย 156,065,477 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 156,065,477 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรัพย์ทั้งหมดของกจิการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือ

หุ้น (Whitewash) โดยบริษัท Chin-Poon Industrial Company Limited 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีท่ีประชุมไดอ้นุมติัการออกและเสนอขาย ตลอดจนการจดัสรรหุ้นกูแ้ปลง

สภาพท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ จ านวน 6,000,000 หน่วย ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในวาระ

ท่ี 4 และ 5 นั้น Chin-Poon Industrial Company Limited (“Chin-Poon” หรือ “ผูข้อผ่อนผนั”) ในฐานะผูถื้อหุ้นใหญ่ของ

บริษทัฯ และถือเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทัฯ มีความประสงคท่ี์จะจองซ้ือหุ้นกูแ้ปลงสภาพในสัดส่วนตามสิทธิและ

เกินสิทธิตามวธีิการจดัสรรท่ีระบุในวาระท่ี 5 เพื่อใหบ้ริษทัฯ มีเงินทุนเพียงพอในการขยายธุรกิจของบริษทั 

ปัจจุบนั Chin-Poon ถือหุ้นในบริษทัฯ จ านวน 93,355,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของบริษทัฯใหม่ ซ่ึงหาก Chin-Poon ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพตามท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัสรรให้เกินสิทธิตามวิธีการในวาระท่ี 

5 และแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัท่ีบริษทัฯ ไดอ้อกรองรับไวต้ามเง่ือนไขอาจจะส่งผลให้ Chin-Poon ไดม้า

ซ่ึงหุน้หรือเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ถึงหรือขา้มจุดท่ีตอ้งท าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ กล่าวคือ ร้อยละ 50 (ห้า

สิบ) ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ. 53/2545 

อยา่งไรก็ตาม Chin-Poon มีความประสงคจ์ะยื่นขอผ่อนผนัการท าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ โดยอาศยัมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ (Whitewash) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ สจ. 36/2546 

สดัส่วนการถือหุน้และสิทธิออกเสียงสูงสุดท่ีกลุ่มผูข้อผอ่นผนัจะถือและมีในบริษทัฯ ภายหลงัการแปลงสภาพหุ้น

กูแ้ปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของกลุ่มผูข้อผ่อนผนั จะเท่ากบัไม่เกินร้อยละ 62.69 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้ทั้งหมดของ

บริษทัภายหลงัการเพ่ิมทุน (สัดส่วนการถือหุ้น และสิทธิออกเสียงสูงสุดจะข้ึนอยูก่บัการจองซ้ือหุ้นกูแ้ปลงสภาพของผูถื้อ



 
 

 

หุน้เดิมรายอ่ืนๆ) ซ่ึงภายหลงัจากการขอผอ่นผนัคร้ังน้ี ผูข้อผอ่นผนัจะสามารถไดม้าซ่ึงหุน้ของกิจการไดสู้งสุดจนถึงร้อยละ 

74.99 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ หรือสามารถไดม้าซ่ึงหุ้นของกิจการอีกสูงสุดไม่เกินร้อยละ 12.30 ของ

จ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยไม่ตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ (สัดส่วนการถือหุ้น และ

สิทธิออกเสียงสูงสุดจะข้ึนอยูก่บัการจองซ้ือหุ้นกูแ้ปลงสภาพของผูถื้อหุ้นเดิม และการแปลงสภาพหุ้นกูแ้ปลงสภาพของ 

ผูข้อผอ่นผนั) 

ประธานฯแถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯได้จัดส่งแบบหนังสือขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติัให้ได้มาซ่ึง

หลกัทรัพยใ์หม่โดยไม่ตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) ของ Chin-Poon รายงานความเห็นท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระ และความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ต่อการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมด 

โดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (Whitewash) มาเสนอต่อผูถื้อหุน้เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมติัดว้ย (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ล าดบั

ท่ี 3 - 5) 

ต่อมา ประธานฯ ไดข้อใหคุ้ณลกัษณา ส าราญทิวาวลัย ์ช้ีแจงวธีิการก าหนดราคาหุน้กูแ้ปลงสภาพ  โดยคุณลกัษณา 

ส าราญทิวาวลัย ์ช้ีแจงวา่ บริษทัฯ ใชมู้ลค่าตามบญัชี (Book Value) ของหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 เท่ากบั 

5.40 บาทต่อหุน้ ซ่ึงสูงราคาตลาดของหุ้นของบริษทัฯ เท่ากบั 3.44 บาทต่อหุ้น (ค านวณโดยราคาปิดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 7 

วนัท าการ ตั้งแต่วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2557 – 29 พฤษภาคม 2557 ซ่ึงเป็นวนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 

3/2557 ในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2557) ทั้ งน้ี ราคาแปลงสภาพสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นในปัจจุบนั ส่งผลดีท าให้บริษทัฯ 

สามารถระดมทุนเพ่ือน าไปใชเ้พ่ิมสายการผลิต Multi-Layer PCB ไดโ้ดยไม่เกิด Price Dilution แก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

ทั้งน้ี การอนุมติัตามวาระน้ี ก าหนดให้เป็นเง่ือนไขส าหรับการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ในกรณีท่ีท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติไม่อนุมติั หรือการลงมติไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด การอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลง

สภาพตามวาระท่ี 4 ก็จะตกไปและไม่มีผลบงัคบัผกูพนับริษทัฯ และจะไม่มีการพิจารณาลงมติในวาระท่ี 9 – 11 

การอนุมติัการขอผ่อนผนัให้ไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยใ์หม่ โดยไม่ตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้ งหมดของกิจการ 

(Whitewash) มีอายุ 6 เดือนนับแต่วนัท่ีไดรั้บผ่อนผนั หรือ Chin-Poon ตอ้งด าเนินการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหุ้นของบริษทัฯ ท่ี

ไดรั้บการผ่อนผนั ภายใน 6 เดือนนับแต่วนัท่ีไดรั้บผ่อนผนั (หรือภายใน 6 เดือนนับจากวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ

บริษทัฯ ในคร้ังน้ี)  ในกรณีท่ี Chin-Poon ไม่แปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพ เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหุ้นของบริษทัฯ ท่ีไดรั้บการผ่อน

ผนัทั้งหมด ภายใน 6 เดือนนบัวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในคร้ังน้ี (วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2557)  การอนุมติัการ

ผอ่นผนัเป็นอนัส้ินสุดลง ภายหลงัจากนั้น Chin-Poon ตอ้งปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2554 

เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการในการเขา้ถือหลกัทรัพย ์เพ่ือครอบง ากิจการ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นควรพิจารณาอนุมติัการผ่อน

ผนัการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ โดย Chin-Poon Industrial Company Limited เน่ืองจากหากผูข้อผ่อน

ผนัไดรั้บอนุมติัการผอ่นผนัการท าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการทั้งหมด ก็จะสามารถจองซ้ือหุ้นกูแ้ปลงสภาพเกิน

สิทธิ และสามารถแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัได ้แมว้า่จะท าใหผู้ข้อผอ่นผนัไดม้าซ่ึงหุน้หรือเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ถึงหรือ

ขา้มจุดท่ีตอ้งท าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ แต่จะส่งผลดีกบับริษทัฯ กล่าวคือ บริษทัฯ สามารถระดมทุนเพ่ือเพ่ิม

สายการผลิต Multi-Layer PCB ได ้



 
 

 

ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระน้ีก่อนการลงมติ โดย

ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะมีค าถามดงัต่อไปน้ี 

ค าถามท่ี 1 ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามวา่ ตามท่ีการอนุมติัการขอผอ่นผนัใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัทรัพยใ์หม่ โดยไม่ตอ้ง

ท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ (Whitewash) มีอาย ุ6 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บผ่อนผนั หาก Chin-Poon ไม่ใช้

สิทธิแปลงสภาพภายใน 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บผอ่นผนัจะมีผลอยา่งไร 

ค าตอบ  คุณพชัร เนตรสุวรรณ ท่ีปรึกษาทางการเงินตอบผูถื้อหุ้นว่า หาก Chin-Poon ใชสิ้ทธิแปลง

สภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัไม่หมดภายใน 6 เดือน ก็ยงัสามารถแปลงสภาพภายหลงัระยะเวลาดงักล่าวได ้เพียงแต่

วา่การใชสิ้ทธิแปลงสภาพภายหลงัระยะเวลาดงักล่าว หากท าให้ Chin-Poon ถือหุ้นเกินจุดท่ีตอ้งท าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์

ทั้งหมดของกิจการ กล่าวคือ ร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ Chin-Poon ก็จะตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์

ทั้งหมดของกิจการ  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการผอ่นผนัการ

ท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้ งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (Whitewash) โดย Chin-Poon Industrial 

Company Limited วาระน้ีจะตอ้งอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผูถื้อหุ้นซ่ึงมีสิทธิออกเสียงรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 5 ของสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมลงมติคดัคา้นการขอผอ่นผนั 

นอกจากน้ี Chin-Poon (ถือหุ้นจ านวน 93,355,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.25) และนายเซียว ชิน เจียน (ถือหุ้น

จ านวน 1,866,000 หุน้คิดเป็นร้อยละ 0.87) จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี เน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สียใน

วาระน้ี รวมจ านวนหุน้ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 95,221,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 44.12 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

หรือจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ โดยจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ีเท่ากบั 58 คน คิดเป็นจ านวน

เสียงทั้งหมด 60,844,477 เสียง 

มต:ิ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการผอ่นผนัการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ 
โดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (Whitewash) โดยบริษทั Chin-Poon Industrial Company Limited ตามท่ีประธานฯ เสนอดว้ย
คะแนนเสียงดงัน้ี 

 
เห็นดว้ย 60,844,477 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 60,844,477 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
หมายเหตุ: ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย และไม่มีสิทธิออกเสียงในเสียงในวาระน้ี ไดแ้ก่ Chin-Poon และนายเซียว ชิน 

เจียน เน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ี รวมจ านวนหุน้ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 95,221,000 หุน้ 
 



 
 

 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นใหม่เพือ่รองรับการแปลงสภาพของ

หุ้นกู้แปลงสภาพ 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีท่ีประชุมไดล้งมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่

ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามวาระท่ี 4 โดยจะออกหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไวเ้พื่อ

รองรับการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพไวไ้ม่เกิน 107,411,112 หุน้ (หน่ึงร้อยเจ็ดลา้นส่ีแสนหน่ึงหม่ืนหน่ึงพนัหน่ึงร้อย

สิบสองหุน้) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

ดงันั้น เพ่ือการออกหุน้สามญัรองรับการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ บริษทัฯ จึงตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯ จากเดิม 215,830,000 บาท (สองร้อยสิบห้าล้านแปดแสนสามหม่ืนบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 

215,830,000 หุน้ (สองร้อยสิบหา้ลา้นแปดแสนสามหม่ืนหุน้) มูลค่าหุ้นละ1 บาท (หน่ึงบาท) (ตามท่ีท่ีประชุมไดอ้นุมติัการ

ลดทุนไวต้ามวาระท่ี 2 ขา้งตน้) เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 323,241,112 บาท (สามร้อยยี่สิบสามลา้นสองแสนส่ีหม่ืนหน่ึง

พนัหน่ึงร้อยสิบสองบาท) แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 323,241,112 หุ้น (สามร้อยยี่สิบสามลา้นสองแสนส่ีหม่ืนหน่ึงพนั

หน่ึงร้อยสิบสองหุน้) มูลค่าหุน้ละ1 บาท (หน่ึงบาท) โดยท าการเพ่ิมทุนอีกรวมทั้งส้ิน 107,411,112 บาท (หน่ึงร้อยเจ็ดลา้นส่ี

แสนหน่ึงหม่ืนหน่ึงพนัหน่ึงร้อยสิบสองบาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 107,411,112 หุ้น (หน่ึงร้อยเจ็ดลา้นส่ี

แสนหน่ึงหม่ืนหน่ึงพนัหน่ึงร้อยสิบสองหุน้) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นควรพิจารณาอนุมติัการเพ่ิม

ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระน้ีก่อนการลงมติ เม่ือ

ไม่มีผูใ้ดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากเดิม 215,830,000 

บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 323,241,112 บาท วาระน้ีตอ้งลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวน

เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 

มต:ิ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากเดิม 215,830,000 

บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 323,241,112 บาท ตามท่ีประธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 156,065,477 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 156,065,477 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด

ทะเบียน 

ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้งกบัการ

เพ่ิมทุนจดทะเบียน จากเดิม 215,830,000 บาท (สองร้อยสิบห้าลา้นแปดแสนสามหม่ืนบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 



 
 

 

323,241,112 บาท (สามร้อยยีสิ่บสามลา้นสองแสนส่ีหม่ืนหน่ึงพนัหน่ึงร้อยสิบสองบาท) ตามท่ีไดอ้นุมติัในวาระท่ี 7 โดยให้

แกไ้ขเพ่ิมเติมบริคณห์สนธิของบริษทัมหาชนขอ้ 4. เป็นดงัน้ี 

ขอ้ 4.  
ทุนจดทะเบียนจ านวน สามร้อยยีสิ่บสามลา้นสองแสนส่ีหม่ืนหน่ึงพนัหน่ึงร้อยสิบสองบาท 

(323,241,112 บาท) 
แบ่งออกเป็น สามร้อยยี่สิบสามลา้นสองแสนส่ีหม่ืนหน่ึงพนัหน่ึงร้อยสิบสองหุ้น 

(323,241,112 หุน้) 
มูลค่าหุน้ละ หน่ึงบาท (1 บาท) 
โดยแยกออกเป็น  
หุน้สามญั สามร้อยยี่สิบสามลา้นสองแสนส่ีหม่ืนหน่ึงพนัหน่ึงร้อยสิบสองหุ้น 

(323,241,112 หุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ –ไม่มี– 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ควรเสนอท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือลงมติอนุมติั
การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนในวาระท่ี 7 

ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระน้ีก่อนการลงมติ เม่ือ
ไม่มีผูใ้ดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯโดย
วาระน้ีตอ้งลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
มติ:  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ให้

สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามท่ีประธานฯ เสนอดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
เห็นดว้ย 156,065,477 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 156,065,477 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขข้อจ ากดัหุ้นต่างด้าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า Chin-Poon Industrial Company Limited ซ่ึงเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนตาม

กฎหมายต่างประเทศ และเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ มีความประสงคจ์ะจองซ้ือหุ้นกูแ้ปลงสภาพตามสิทธิและเกินสิทธิ

ตามวธีิการจดัสรรในวาระท่ี 5  ซ่ึงในกรณีน้ี อาจท าใหส้ดัส่วนหุน้ต่างดา้วของบริษทัฯ เกินขอ้จ ากดัหุน้ต่างดา้วตามท่ีไดแ้จง้

ไวก้บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กล่าวคือเกินร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด ดงันั้น เพ่ือให้ Chin-Poon 

Industrial Company Limited สามารถจองซ้ือหุ้นกูแ้ปลงสภาพเกินสิทธิและแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัไดโ้ดยไม่ขดักบั

ขอ้จ ากดัหุน้ต่างดา้ว ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุมให้พิจารณาการแกไ้ขขอ้จ ากดัหุ้นต่างดา้วของบริษทัฯ จากเดิมร้อยละ 49 

(ร้อยละส่ีสิบเกา้) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด เป็นร้อยละ 100 (ร้อยละหน่ึงร้อย) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้

ทั้งหมด ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 



 
 

 

ประธานฯไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการบริษทั และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมาย เป็นผูด้  าเนินการ

ขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การจดัเตรียมค าขอ เอกสารประกอบทุกประการ และด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและ

สมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการแกไ้ขขอ้จ ากดัหุน้ต่างดา้วของบริษทัฯ ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจนเสร็จส้ิน 

นอกจากน้ี ประธานฯ ไดแ้ถลงเพ่ิมเติมวา่ เม่ือบริษทัฯ แกไ้ขขอ้จ ากดัหุ้นต่างดา้วเป็นร้อยละ 100 และ Chin-Poon 

Industrial Company Limited เขา้ถือหุน้เกินกวา่ก่ึงหน่ึงของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด (หลงัแปลงสภาพ) บริษทัฯ จะมีสถานะ

เป็นบริษทัต่างดา้วตามพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 แต่ยงัคงสามารถประกอบกิจการได้

ตามเดิมโดยไม่ตอ้งขอใบอนุญาตใดๆ เพ่ิม เน่ืองจากธุรกิจของบริษทัฯ ไม่จดัเป็นธุรกิจตอ้งห้ามส าหรับชาวต่างชาติตาม

พระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าว 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ควรเสนอท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือลงมติอนุมติั

การแกไ้ขขอ้จ ากดัหุ้นต่างดา้วของบริษทัฯ ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อให้ Chin-Poon Industrial Company 

Limited สามารถจองซ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพเกินสิทธิ และสามารถแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัได ้  

ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระน้ีก่อนการลงมติ เม่ือ

ไม่มีผูใ้ดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุมใหพ้ิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้จ ากดัหุ้นต่างดา้วของบริษทัฯ จากเดิมร้อยละ 

49 (ร้อยละส่ีสิบเกา้) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด เป็นร้อยละ 100 (ร้อยละหน่ึงร้อย) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้

ทั้งหมด ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยวาระน้ีตอ้งลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มต:ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมติัการแกไ้ขขอ้จ ากดัหุ้นต่างดา้วของบริษทัฯ จากเดิม
ร้อยละ 49 (ร้อยละส่ีสิบเกา้) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้ งหมด เป็นร้อยละ 100 (ร้อยละหน่ึงร้อย) ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ บุคคล
ท่ีคณะกรรมการบริษทัได ้เป็นผูด้  าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการแกไ้ขขอ้จ ากดัหุ้นต่างดา้วของ
บริษทัฯ ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจนเสร็จส้ิน ตามท่ีประธานฯ เสนอ เสนอดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 
เห็นดว้ย 156,065,377 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 156,065,477 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

วาระที ่10 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขข้อบังคบัของบริษัทฯ ในเร่ืองข้อจ ากดัหุ้นต่างด้าวของบริษัทฯ 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีท่ีประชุมไดอ้นุมติัใหแ้กไ้ขขอ้จ ากดัหุน้ต่างดา้วของบริษทัฯ เป็นร้อยละ 100 
ตามวาระท่ี 9 จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 9 เพื่อใหข้อ้จ ากดัหุน้ต่างดา้ว
ของบริษทัท่ีไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใหอ้ดคลอ้งกบัขอ้จ ากดัหุน้ต่างดา้วท่ีระบุในขอ้บงัคบั โดยแกไ้ขขอ้ 
9 จากเดิม 

“ขอ้ 9 หุ้นของบริษทัโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดั เวน้แต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้คนต่างดา้วถือหุ้นในบริษทัเกิน
กวา่ร้อยละ 49 ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด” 



 
 

 

ใหแ้กไ้ขเป็น  
“ขอ้ 9 หุน้ของบริษทัโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดั” 
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ควรเสนอท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือลงมติอนุมติั

การแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั เพื่อให้ Chin-Poon Industrial Company Limited สามารถจองซ้ือหุ้นกูแ้ปลงสภาพเกินสิทธิ และ
สามารถแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัได ้

ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระน้ีก่อนการลงมติ โดย
ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะมีค าถามดงัต่อไปน้ี 

ค าถามท่ี 1 ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามวา่การแกไ้ขขอ้บงัคบั และแกไ้ขสดัส่วนผูถื้อหุ้นต่างดา้ว จะตอ้งมีการประกาศ
อะไรหรือไม่ 

ค าตอบ คุณภสันันท์ สุวรรณนอ้ย ท่ีปรึกษากฎหมาย ไดต้อบผูถื้อหุ้นวา่ ขอ้บงัคบัฉบบัแกไ้ขจะตอ้งน าไป
จดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และไม่ตอ้งจ าเป็นตอ้งท าการประกาศใดๆ เช่นเดียวกบัการแกไ้ข
สัดส่วนผูถื้อหุ้นดา้ว ก็ไม่ตอ้งประกาศเช่นกนั แต่จะตอ้งด าเนินการแกไ้ขเอกสารต่างๆท่ีมีเร่ืองสัดส่วนผูถื้อหุ้นดา้วเดิมอยู ่
เช่นขอ้บงัคบั และบตัรส่งเสริมการลงทุนท่ีจะไดพิ้จารณาในวาระถดัไป 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไ้ข
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 9 โดยวาระน้ีตอ้งลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มต:ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในเร่ืองขอ้จ ากดัหุ้นต่างดา้ว
ของบริษทัฯ ตามท่ีประธานฯ เสนอดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 
เห็นดว้ย 156,065,277 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999 
ไม่เห็นดว้ย 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ  
รวม 156,065,477 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
วาระที ่11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเงื่อนไขเฉพาะโครงการ ของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ใน

เร่ืองสัดส่วนของผู้ถือหุ้นไทยและผู้ถือหุ้นต่างชาต ิและขออนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิสิทธิประโยชน์ในเร่ืองการถือครองทีด่นิ 
ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ เป็นผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน (Board of Investment: BOI) ในกิจการประเภทการผลิตหรือประกอบผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส์ การผลิตช้ินส่วน 
และ/หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือช้ินส่วน และ/หรือ อุปกรณ์ท่ีใชก้บัผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษทัฯ จะตอ้ง
ปฏิบัติตามเง่ือนไขทั่วไป และเง่ือนไขเฉพาะโครงการตามท่ีได้ก าหนดไวบ้ัตรส่งเสริมการลงทุน ทั้ งน้ี ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไดก้ าหนดเง่ือนไขเร่ืองสดัส่วนของผูถื้อหุน้ไทยและผูถื้อหุน้ต่างชาติไวใ้นบตัรส่งเสริมการ
ลงทุนดงัน้ี 

1. บตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1264/สอ./2532: สัดส่วนผูถื้อหุ้นไทยตอ้งไม่น้อยกวา่ร้อยละ 51 ของทุนจด
ทะเบียน 

2. บตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1003/สอ./2536: สัดส่วนผูถื้อหุ้นไทยตอ้งไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60 ของทุนจด
ทะเบียน 

3. บตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1310/2542: สดัส่วนผูถื้อหุน้ไทยตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 



 
 

 

4. บตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 2060(2)/2555: สัดส่วนผูถื้อหุ้นไทยตอ้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจด
ทะเบียน 

 ดงันั้น เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขขอ้จ ากดัหุ้นต่างดา้วของบริษทัฯ และการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ใน
เร่ืองขอ้จ ากดัหุ้นต่างดา้วของบริษทัฯ ท่ีไดอ้นุมติัไปในวาระท่ี 9 และ 10 ขา้งตน้ ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนุมติัการแกไ้ขเง่ือนไขเฉพาะโครงการ ของโครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ในเร่ืองสดัส่วนของผูถื้อหุ้นไทยและผู ้
ถือหุน้ต่างชาติท่ีระบุในบตัรส่งเสริมการลงทุนท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ โดยการแกไ้ขยกเลิกเง่ือนไขดงักล่าว ใหบ้ริษทัฯ สามารถมี
สดัส่วนผูถื้อหุน้ต่างชาติไดร้้อยละ 100 (ร้อยละหน่ึงร้อย) 
 ทั้งน้ี เม่ือบริษทัฯ ไดแ้กไ้ขเง่ือนไขเฉพาะโครงการให้บริษทัฯ สามารถมีสัดส่วนผูถื้อหุ้นต่างชาติไดร้้อยละ 100 
ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมอนุมติัการขอแกไ้ขสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมกบัคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยเพ่ิมสิทธิ
ประโยชน์เร่ืองการถือครองกรรมสิทธ์ิในท่ีดินส าหรับบตัรส่งเสริมการลงทุนขา้งตน้ ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2520 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติัการ
แกไ้ขเง่ือนไขเฉพาะโครงการ ของโครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ในเร่ืองสัดส่วนของผูถื้อหุ้นไทยและผูถื้อหุ้น
ต่างชาติ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัวาระการแกไ้ขสัดส่วนหุ้นต่างดา้ว ตามวาระ 9 และ 10 ตลอดจนเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้อนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมสิทธิประโยชน์ในเร่ืองการถือครองท่ีดิน เพ่ือประโยชน์ในการประกอบกิจการของ
บริษทัฯ 
 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระน้ีก่อนการลงมติ เม่ือ
ไม่มีผูใ้ดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเง่ือนไขเฉพาะโครงการของโครงการท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุน ในเร่ืองสดัส่วนของผูถื้อหุน้ไทยและผูถื้อหุ้นต่างชาติ และขออนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมสิทธิประโยชน์ใน
เร่ืองการถือครองท่ีดิน โดยวาระน้ีตอ้งลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 
 มต:ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการแกไ้ขเง่ือนไขเฉพาะโครงการ ของโครงการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริมการลงทุน ในเร่ืองสดัส่วนของผูถื้อหุน้ไทยและผูถื้อหุน้ต่างชาติ และขออนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมสิทธิประโยชน์
ในเร่ืองการถือครองท่ีดินตามท่ีประธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

เห็นดว้ย 156,065,377 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 156,065,477 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

วาระที ่12 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดมีขอ้สงสัย หรือมีวาระเพ่ิมเติมท่ีตอ้งการเสนอให้

พิจารณาหรือไม่ โดยผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะมีค าถามดงัต่อไปน้ี 

ค าถามท่ี 1 ผูถื้อหุ้นได้สอบถามว่า เงินลงทุน 600 ลา้นบาทส าหรับสายการผลิต Multi-Layer PCB 

สามารถสร้างก าลงัการผลิตไดม้ากนอ้ยแค่ไหน 



 
 

 

ค าตอบ คุณพิพัฒน์ กิตติอัครเสถียร ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอบผู ้ถือหุ้นว่า ก าลังการผลิต

โดยประมาณส าหรับ Multi-Layer PCB ในปี 2558 จะอยู่ท่ี 0.36 ลา้นตารางเมตร และจะ

เพ่ิมข้ึน 0.48 ลา้นตารางเมตรในปีต่อๆ ไป ส่วนแผนการผลิตจริงนั้น ในปี 2558 จะอยู่ท่ี

ประมาณ 0.04 ลา้นตารางเมตร และประมาณ 0.14 ลา้นตารางเมตรในปีถดัไป 

ค าถามท่ี 2 ผูถื้อหุ้นสอบถามวา่ บริษทัฯ มีการพ่ึงพิง Chin-Poon มากไปหรือไม่ เน่ืองจากค าสั่งซ้ือไดม้า

จาก Chin-Poon เป็นส่วนใหญ่ และไดมี้การหาค าสัง่ซ้ือมาจากท่ีอ่ืนบา้งหรือไม่ 

ค าตอบ คุณเฉิน จุง คุน กรรมการผูจ้ดัการตอบผูถื้อหุ้นวา่ ค  าสั่งซ้ือมากกวา่ร้อยละ 90 เป็นค าสั่งซ้ือท่ี

บริษทัฯ หามาเองโดยการไดติ้ดต่อลูกคา้โดยตรง ซ่ึงส่วนใหญ่ลูกคา้ก็จะเป็น Global Customer 

ซ่ึงเวลาจดัหาสินคา้ ก็จะติดต่อสัง่ซ้ือผูผ้ลิตในประเทศนั้นๆ เองอยูแ่ลว้ จึงไม่มีปัญหาเร่ืองการ

พึ่งพิงค าสัง่ซ้ือจาก Chin-Poon 

ค าถามท่ี 3 ผูถื้อหุน้สอบถามวา่ บตัรส่งเสริมการลงทุนของบริษทัฯ มีสิทธิประโยชน์เหลืออยูห่รือไม่ 

ค าตอบ คุณลกัษณา ส าราญทิวาวลัยต์อบผูถื้อหุ้นวา่ บตัรส าหรับ Single-sided PCB สิทธิประโยชน์

ทางภาษีหมดแลว้ ขณะท่ีบตัรส่งเสริมการลงทุนส าหรับ Double-sided PCB เหลือสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีอีก 5 ปี และในปีหน้า บริษทัฯ จะขอรับการส่งเสริมการลงทุนส าหรับ

ผลิตภณัฑ ์Multi-Layer PCB 

เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมการประชุมและปิดประชุมเวลา 11.30 น. 
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