
 

 

 

วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2560 

เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 (เรียกครัง้ท่ี 2) 
เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้น 
สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 

2. เอกสารหรือหลักฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัท  
ครัง้ท่ี 2/2560 (เรียกครัง้ท่ี 2) 

3. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผุ้ ถือหุ้น 
4. หนงัสือมอบฉนัทะ 
5. แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุ 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้ก าหนดวนัประชมุวิสามญั 
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 ในวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 1 อาคารโรงงาน 1 ของบริษัท 
เลขท่ี 152 หมู ่5 สวนอตุสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ต าบลบางกะดี อ าเออเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี แล้ว
นัน้ แตเ่น่ืองจากจ านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ เพ่ือเข้าร่วมประชมุมีจ านวนไมค่รบตามข้อก าหนดของบริษัท ซึง่
ถือวา่ไมค่รบองค์ประชมุ ดงันัน้ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2560 เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2560 มีมติเรียก
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 (เรียกครัง้ท่ี 2) ในวนัท่ี 3 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 1 
อาคารโรงงาน 1 ของบริษัท เลขท่ี 152 หมู ่ 5 สวนอตุสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ต าบลบางกะดี อ าเออเมือง
ปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษัทได้จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี  
27 เมษายน 2560 รายละเอียดปรากฎตามส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ประจ าปี 2560 ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้(สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1) 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2560 

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริษัท  และอนุมัติการแก้ไขเพิ่ มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุตักิารเพ่ิม
ทนุจดทะเบียนของบริษัท อกีจ านวน 123,579,120.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
123,579,120 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 323,241,112 
บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 446,820,232.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 



 

 

446,820,232 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ทัง้นี ้ กอ่นการเพ่ิมทนุจดทะเบียนครัง้นี ้ บริษัท 
มีหุ้นท่ีส ารองไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสอาพของหุ้นกู้แปลงสอาพ จ านวน 28,321,733 หุ้น 
มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท (ซึง่ออกตามมติของท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือ
วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2557) และมีทนุจดทะเบียนช าระแล้วทัง้สิน้ จ านวน 294,919,379 บาท แบ่ง
ออกเป็น หุ้นจ านวน 294,919,379 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท 

อนึง่ เพ่ือให้สอดคล้องการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท จงึมคีวามจ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั ประธานฯ จงึขอเสนอให้ 
ท่ีประชมุพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท เป็นดงันี ้

ข้อ 4. แก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดงันี ้

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 446,820,232 บาท (สี่ ร้อยสี่สิบหกล้านแปดแสนสอง
หมื่นสองร้อยสามสิบสองบาท) 

 แบ่งออกเป็น 446,820,232 หุ้น (สี่ ร้อยสี่สิบหกล้านแปดแสนสอง
หมื่นสองร้อยสามสิบสองหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น    

 หุ้นสามญั 446,820,232 หุ้น (สี่ ร้อยสี่สิบหกล้านแปดแสนสอง
หมื่นสองร้อยสามสิบสองหุ้น) 

 หุ้นบริุมสิทธิ -ไมม่-ี หุ้น (- หุ้น) 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนุมตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเน่ืองจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามท่ีได้อนุมัติในวาระ 
ท่ี 2 คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามญัเพ่ิมทุน
จ านวน 123,579,120 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่าง
คราวกนัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏใน
สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 ในอตัราส่วนการจองซือ้ 2.38648228 หุ้นเดิม ต่อ
1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.86 บาท กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิง้ และในระหว่างระยะเวลาการ
จองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุผู้ ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจ านงจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุเกินจากสิทธิ (Excess Rights) 



 

 

ท่ีได้รับจดัสรรตามสดัส่วนได้ในราคาเสนอขายเดียวกนั โดยมีระยะเวลาเสนอขายหุ้นระหว่างวนัท่ี 
17-18, 21-23 สิงหาคม 2560 (รวม 5 วนัท าการ) ทัง้นี ้มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ พิจารณา
ก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ เก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและมีอ านาจใน
การพิจารณาจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือจากการที่ผู้ ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิจองซือ้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีแสดง
ความจ านงจะซือ้หุ้นเพ่ิมทุนเกินจากสิทธิตามสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมแตล่ะรายท่ีจองเกิน
สิทธิดงักล่าวจนกระทัง่ไม่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรตามท่ีบริษัทจะเห็นสมควร ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือ
เพียงพอท่ีจะจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิของตนทุกราย ให้จดัสรรหุ้นให้แก่ผู้
ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินสิทธิแตล่ะรายตามจ านวนหุ้นท่ีแสดงความจ านงท่ีจะซือ้เกินสิทธิดงักลา่ว 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 

วาระที่ 4 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว ผู้ ถือหุ้นท่านใด ประสงค์ท่ี
จะแตง่ตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงแทนตนในการร่วมประชมุ และออกเสียงแทนตนในการประชมุครัง้นี ้
โดยมอบฉนัทะตามแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข.และย่ืนตอ่บริษัทก่อนเข้าร่วมประชมุด้วย 

ทัง้นี ้ กรุณาสง่หนงัสือมอบฉนัทะ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายงับริษัทฯ อายในวนัท่ี 1 สิงหาคม 
2560 หรือน ามาย่ืนตอ่ประธานท่ีประชมุ หรือบคุคลที่ประธานฯ มอบหมายก่อนเร่ิมการประชมุด้วย จกัขอบคณุย่ิง 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 (นาย เฉิน จงุ คนุ) 
 กรรมการผู้จดัการ 
 


