
1 

 

 
ส่ิงทีส่่งมาดว้ย ล าดบัที่ 1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
 

ของ 
บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากัด (มหาชน) 

 

 ประชมุเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต ห้องยคุลธร 
เลขท่ี 333 ถนนเชิดวฒุากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   
 

ดร.วิพรรธ์  เริงพทิยา เป็นประธานในท่ีประชมุ 
 

ผู้ด าเนินการประชมุ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่มีผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุด้วยตนเองและโดยการมอบ
ฉนัทะจ านวนทัง้สิน้ 31 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 191,666,742 หุ้น คดิเป็น  ร้อยละ 77.55 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้
ทัง้หมด ถือวา่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 30 แล้ว จงึขอเปิดการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2559 เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระ 

 

การประชมุครัง้นี ้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร เข้าร่วมประชมุดงันี ้
กรรมการบริษัทฯ จ านวน 5 ทา่น คือ 
 

1. ดร. วิพรรธ์ เริงพิทยา  ประธานกรรมการ 
2. ดร. อดลุ อมตวิวฒัน์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. นายสรุพล ปลืม้อารมย์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4. นายพรรษา เริงพิทยา  กรรมการ 
5. นายเฉิน จงุ คนุ  กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุมีจ านวน 3 ทา่น คือ 
1. นางลกัษณา ส าราญทวิาวลัย์ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
2. นางจิตตมิา เนยทอง  ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายขายและการตลาด 
3. นายชาตชิาย สร้อยระย้า ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายทรัพยากรบคุคลและบริหารทัว่ไป 

นอกจากนี ้ ตวัแทนของผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ได้เข้าร่วมการ
ประชมุในครัง้นีด้้วย 
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 ประธานฯ ได้ให้ผู้ด าเนินการประชมุเป็นผู้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ในการประชมุครัง้นีจ้ะลงคะแนน
เสียงด้วยวิธีการนบับตัรลงคะแนนในแตล่ะวาระท่ีลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง ตาม
จ านวนหุ้นท่ีถือหรือตามท่ีระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ 
 

 การนบัคะแนนเสียงแตล่ะวาระ บริษัทฯ จะขอเก็บบตัรลงคะแนนในกรณีเฉพาะท่ีมีผู้ ถือหุ้นยกมือ    ไม่
เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแตล่ะวาระ เพ่ือเป็นการประหยดัเวลาในการประชมุ เจ้าหน้าท่ีจะนบัคะแนนเสียง
ด้วยวิธีการหกัคะแนนเสียงท่ีไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงท่ีมาประชมุทัง้หมด และจะ
ประกาศผลการนบัคะแนนเสียงทกุวาระหลงัจากเสร็จสิน้การพิจารณาในแตล่ะวาระ และหลงัจากเสร็จสิน้การ
ประชมุแล้ว เพ่ือให้การประชมุเป็นไปอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบได้ ขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นสง่บตัรลงคะแนนคืน
ด้วยเพ่ือรวบรวมคะแนนเสียงให้ครบถ้วน และใช้เป็นหลกัฐานอ้างอิงในการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ี
สามารถตรวจสอบได้ โดยการนบัคะแนนจะถือการลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเป็นส าคญั 
 

นอกจากนี ้ ผู้ด าเนินรายการได้ขออาสาสมคัร เพ่ือเป็น inspector ในการตรวจสอบการนบัคะแนนของ
บริษัทฯ ซึง่ได้มีนาย ธนวิชญ์ ทาจอ๋ย ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น ยกมือเพ่ือขออาสาเป็น inspector ในการ
ตรวจสอบการนบัคะแนน หลงัจากนัน้ผู้ด าเนินการประชมุจงึขอให้ประธานในท่ีประชมุเร่ิมการประชมุตามวาระ
ตา่งๆ ดงันี ้

 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ซึง่ประชมุ
เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2558 และสอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อความเพิ่มเตมิในรายงานการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ท่ีได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นก่อนลว่งหน้าหรือไม ่ซึง่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความเห็น
เพิ่มเตมิ ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
 เน่ืองจากในระหวา่งท่ีผู้ด าเนินการประชมุก าลงัชีแ้จงวิธีการลงคะแนนเสียงในการพิจารณาวาระตา่งๆ 
ได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่ม 1 ทา่น จงึท าให้มีผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง และโดยได้รับมอบฉนัทะเข้า
ร่วมประชมุจ านวนทัง้สิน้ 32 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 191,880,142 หุ้น คดิเป็น  ร้อยละ 77.63 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ย
ได้ทัง้หมด 
 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ท่ีประชมุเม่ือ
วนัท่ี 24 เมษายน 2558  ตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
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เห็นด้วย  191,880,142 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  100.00 
ไมเ่ห็นด้วย   - เสียง คดิเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง           - เสียง คดิเป็นร้อยละ       - 

 

วาระที่ 2 คณะกรรมการแถลงผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
 

ประธานฯ ได้รายงานถึงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา บริษัท มีรายได้จากการขาย
รวมทัง้สิน้ 1,287 ล้านบาท โดยประกอบด้วยรายได้จากการขาย PCB ท่ีผลิต 1,022 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปี 
2557 อยู ่171 ล้านบาท หรือ 20% รายได้จาก PCB ท่ีซือ้มา-ขายไป 238 ล้านบาทลดลงจากปี 2557 อยู ่82 
ล้านบาท หรือ 52% รายได้จากการขายแมพ่ิมพ์ 27 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 อยู ่ 12 ล้านบาท บริษัทมี
รายได้จากการขายต ่ากวา่เป้าหมายท่ีตัง้ไว้อยูป่ระมาณ 17.5% ทางด้านรายจา่ย ประกอบด้วยต้นทนุขาย 
1,330 ล้านบาท คา่ใช้จา่ยในการขาย 38 ล้านบาท คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 83 ล้านบาท ต้นทนุทางการเงิน 23 
ล้านบาท  

ดงันัน้ ในรอบระยะเวลาบญัชีของปี 2558 นี ้ บริษัทฯ มีขาดทนุสทุธิ 157 ล้านบาท เพิ่มสงูขึน้กวา่ปี 
2557 จ านวน 100 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ มีค าสัง่ซือ้ไมเ่พียงพอในการผลิตให้ถึงจดุคุ้มทนุ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่ง Single-sided family คือมี order เพียง 60% ของก าลงัการผลิตท่ีมีอยู ่นอกจากนี ้ในปี 2558 บริษัทมีการ
ลงทนุในการผลิต Multi-layer ซึง่ต้องมีการจ้างแรงงานเพิ่มขึน้ เพ่ือฝึกวิธีการผลิต และมีคา่ใช้จา่ยอ่ืนจากการ
ลงทนุนี ้ได้ถกูบนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ยส าหรับการด าเนินงานในปี 2558 

หลงัจากนัน้ ประธานในท่ีประชมุได้มอบหมายให้คณุลกัษณา ส าราญทิวาวลัย์ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี
และการเงินเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตา่งๆ โดยคณุลกัษณา ได้อธิบายต้นทนุขายท่ีเพิ่มสงูขึน้กวา่ปีท่ีผา่นๆ มา
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง Double-sided PTH เพิ่มขึน้กวา่ 80% แตเ่น่ืองจากยอดขายท่ีเพิ่มขึน้เม่ือคดิเป็นสดัสว่น
ของยอดขายรวม จะพบวา่มียอดขายเพียง 18% ของยอดขายรวม ซึง่ท าให้คา่ใช้จา่ยคงท่ีของบริษัท ถกูปันสว่น
ได้ไมม่ากนกั เม่ือเปรียบเทียบกบั Single-sided family ท่ีมีสดัสว่นตอ่ยอดขายรวมกวา่ 60% ในด้านต้นทนุขาย 
บริษัทฯ มีอตัราสว่นต้นทนุขายตอ่ยอดขายสงูขึน้ คือ 103.3% ซึง่สงูกวา่ปี 2557 ท่ีมีอตัราสว่นต้นทนุตอ่
ยอดขายอยูท่ี่ 100.2% เน่ืองจากค าสัง่ซือ้ท่ีบริษัทฯ ได้รับซึง่มีจ านวนไมม่าก ท าให้ปริมาณการผลิตแผน่พิมพ์
วงจรไฟฟ้าของบริษัทฯ มีจ านวนไมเ่พียงพอจนถึงจดุคุ้มทนุในการผลิต คา่ใช้จา่ยคงท่ีตา่งๆ ท่ีเป็นโสหุ้ยในการ
ผลิต เชน่ คา่เส่ือมราคาเคร่ืองจกัรและอาคารโรงงาน คา่ไฟฟ้า คา่แรงงานทางตรงและทางอ้อม เป็นต้น ถกู
บนัทกึเป็นต้นทนุสินค้าท่ีผลิตและท าให้มีราคาต้นทนุการผลิตท่ีสงูขึน้กวา่ราคาขาย และdemand ของแผน่
พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Single-sided family ลดลง ท าให้มีการแขง่ขนัด้านราคาขาย เพ่ือต้องการค าสัง่ซือ้
จากลกูค้า รวมทัง้การให้แมพ่ิมพ์ฟรีกบัลกูค้า จงึท าให้บริษัทฯ มี gross margin ลดลง 
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นอกจากนี ้ในปี 2558 บริษัทฯ อยูใ่นระหวา่งการตดิตัง้และทดสอบการผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-
layer ซึง่ในระหวา่งนี ้บริษัทฯ มีโสหุ้ยการผลิตในด้านตา่งๆ เชน่ คา่แรงวิศวกรการผลิต วิศวกรควบคมุคณุภาพ
รวมทัง้พนกังานฝ่ายผลิตทกุฝ่าย คา่ไฟฟ้า ถกูบนัทกึรวมในต้นทนุการผลิต และเพ่ือให้การผลิตแผน่พิมพ์
วงจรไฟฟ้าแบบ Multi-layer ไมมี่ปัญหาในเร่ืองคณุภาพในอนาคต บริษัทฯ ได้สง่พนกังานไปฝึกอบรมท่ีบริษัท 
ชินพนู ประเทศไต้หวนัเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภทนี ้ เป็นระยะเวลา 6 เดือน 
เพ่ือฝึกทกัษะการผลิตท่ีจะเร่ิมในปี 2559 จงึท าให้มีคา่แรงถกูบนัทกึเป็นต้นทนุการผลิตเพิ่มสงูขึน้ 

ในด้านคา่ใช้จา่ยในการขาย สว่นใหญ่เพิ่มขึน้จากคา่ขนสง่สินค้า เน่ืองจากบริษัทฯ ขายแผน่พิมพ์
วงจรไฟฟ้าไปยงัตา่งประเทศมากขึน้ หรือเป็นสดัสว่น 57% ของยอดขายรวม ซึง่ในอดีต บริษัทฯ มียอดขายใน
ประเทศเป็นหลกั สว่นคา่ใช้จา่ยในการบริหาร ในปี 2558 บริษัทฯ มีการบนัทกึขาดทนุจากการด้อยคา่ของ
ทรัพย์สิน Impairment Loss ซึง่เป็นคา่ใช้จา่ยในเร่ืองการท่ีเคร่ืองจกัรไมส่ามารถผลิตได้ตามก าลงัการผลิตท่ี
ก าหนดไว้ท่ีเกิดจาก Order ท่ีได้รับไมเ่พียงพอ 16 ล้านบาท มีการส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรับลกูหนี ้
การค้าท่ีหนีค้้างช าระกวา่ 1 ปีอยูจ่ านวน 1.5 ล้านบาท และคา่ใช้จา่ยในด้านสวสัดกิารพนกังาน 4 ล้านบาท ใน
สว่นของต้นทนุทางการเงิน มีการจา่ยดอกเบีย้เงินกู้สถาบนัการเงินจากเงินกู้ ยืมระยะยาวส าหรับการก่อสร้าง
อาคารโรงงาน และเคร่ืองจกัรบางสว่น 

ในสว่นของงบแสดงฐานะการเงิน เงินลงทนุชัว่คราว 550 ล้านบาทได้น าไปช าระคา่เคร่ืองจกัรในปี 
2558 และจากการท่ีบริษัทมียอดขายเพิ่มขึน้ จงึท าให้ลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้กวา่ 100 ล้านบาทและมีสินค้า
คงเหลือเพิ่มขึน้จากปี 2557 กวา่ 70 ล้านบาท 

ในสว่นของบญัชีท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ จะมีจ านวนเคร่ืองจกัรระหวา่งการตดิตัง้เพิ่มขึน้ 356 ล้าน
บาท ซึง่เป็นเคร่ืองจกัรส าหรับการผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ Multi-layer ท่ีทยอยตดิตัง้และทดลองผลิต 
และในไตรมาสท่ี 1 ได้เร่ิมผลิตตวัอยา่งให้กบัลกูค้าบางรายแล้ว 

 
หลงัจากท่ีผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงินได้ชีแ้จงแล้ว นายเลิศชยั  ลีลายนกลุ ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ได้สอบถามความคืบหน้าของการขยายการผลิตส าหรับแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ Multi-layer และจะเร่ิม
ด าเนินงานได้เม่ือใด และเน่ืองจาก gross margin ของบริษัทฯ คอ่นข้างต ่า จงึอยากทราบวิธีการควบคมุต้นทนุ
ของบริษัทฯ และมีสาเหตใุดท่ีท าให้ต้นทนุสงู คณุลกัษณา ส าราญทิวาวลัย์ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน
ได้ชีแ้จงวา่การตดิตัง้เคร่ืองจกัรส าหรับการผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ Multi-layer เรียบร้อยแล้วและอยูใ่น
ระหวา่งการทดสอบการผลิต ในชว่งเวลานีจ้ะมีลกูค้าเป็นจ านวนมากเข้ามา audit กระบวนการผลิตอยู ่ แต่
เน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑ์ใหมข่องบริษัทฯ ระยะเวลาในการอนมุตัสิัง่ซือ้แผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภทนีจ้ะใช้
เวลานานกวา่ปกต ิเน่ืองจากลกูค้ายงัไมม่ัน่ใจในคณุภาพการผลิต ในสว่นของต้นทนุการผลิตท่ีสงู สิ่งส าคญัของ
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บริษัทฯ คือการได้รับค าสัง่ซือ้จากลกูค้าเป็นจ านวนเพียงพอจนถึงจดุคุ้มทนุ เน่ืองจากปัจจบุนั บริษัทฯ มีค าสัง่
ซือ้เพียงร้อยละ 60 ของก าลงัการผลิตท่ีมีอยู ่ ท าให้โสหุ้ยการผลิตท่ีเป็นต้นทนุคงท่ีเม่ือปันสว่นให้กบังานท่ีผลิต 
จะท าให้ต้นทนุตอ่หนว่ยสงูกวา่การผลิตท่ีถึงจดุคุ้มทนุ ผู้ ถือหุ้นทา่นเดมิได้สอบถามเพิ่มเตมิวา่ในปี 2559 จะ
สามารถผลิตได้เตม็ก าลงัการผลิตเลยหรือไม ่ ประธานในท่ีประชมุชีแ้จงวา่ยงัคงไมเ่ตม็ก าลงัการผลิต เน่ืองจาก
ปัจจบุนับริษัทฯ ต้องหาค าสัง่ซือ้จากลกูค้าเพิ่มขึน้ ซึง่ฝ่ายการตลาดก าลงัเร่งหาค าสัง่ซือ้อยู ่ และพยายามอยา่ง
เตม็ท่ีเพ่ือให้มีค าสัง่ซือ้จนถึงจดุคุ้มทนุ 

หลงัจากนี ้ คณุชญาน์วตั  คาระวะวฒันา ผู้ ถือหุ้นบริษัทได้สอบถามถึงอตัราก าไรขัน้ต้นของแผน่พิมพ์
วงจรไฟฟ้าประเภท Single-sided และ Double-sided รวมถึง ความหมายของ impairment loss ตา่งจากคา่
เส่ือมราคาอยา่งไร ประธานในท่ีประชมุชีแ้จงวา่อตัราก าไรขัน้ต้นของแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Single-
sided มีน้อยมาก เน่ืองจากการแขง่ขนัด้านราคา และปริมาณความต้องการท่ีลดลง ท าให้ในบางครัง้ต้องขาย
ในราคาท่ีต ่ากวา่ต้นทนุขาย สว่น Multi-layer บริษัทฯ ก าลงัเข้าไปเจาะตลาดอยู ่ ซึง่ตลาดสว่นใหญ่อยูใ่น
ประเทศสหรัฐอเมริกาและแถบยโุรป คณุลกัษณาได้ชีแ้จงเพิ่มเตมิวา่ในสว่นของอตัราก าไรขัน้ต้นของแผน่พิมพ์
วงจรไฟฟ้าประเภท Double-sided จะอยูท่ี่ 12-15% ซึง่ยงัคงมีก าไรอยู ่ แตเ่น่ืองจากการผลิตแผน่พิมพ์
วงจรไฟฟ้าแบบ Single-sided มีก าไรน้อยมาก เม่ือรวมเป็นก าไรขัน้ต้นของบริษัทฯ จะตดิลบเล็กน้อย คณุ
ลกัษณาได้ชีแ้จงเพิ่มเตมิเก่ียวกบั impairment loss วา่เป็นการค านวณการด้อยคา่ของสินทรัพย์ท่ีมีอยู ่ แตไ่ม่
สามารถใช้ได้เตม็ก าลงัการผลิตเน่ืองจากมีค าสัง่ซือ้ไมเ่พียงพอ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามวา่ถ้าบริษัทมีค าสัง่ซือ้มาก
ขึน้ impairment loss ตวันีจ้ะสามารถ reverse กลบัได้หรือไม ่คณุลกัษณาชีแ้จงวา่สามารถ reverse กลบัได้
เม่ือมีสถานการณ์ท่ีบริษัทฯ มีค าสัง่ซือ้จนท าให้สามารถผลิตได้ใกล้เคียงกบัก าลงัการผลิตท่ีมีอยู ่ เป็นการตัง้
ส ารองเป็นคา่เผ่ือการด้อยคา่ของสินทรัพย์ไว้เทา่นัน้  

 

 ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามเพิ่มเตมิ และเน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระท่ีแจ้งท่ีประชมุเพ่ือรับทราบ จงึไมมี่
การลงมตใินวาระนีแ้ละท่ีประชมุได้รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทจากคณะกรรมการแล้ว 
 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปีสิน้สุด ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558  ซึง่ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดัแล้ว 
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ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดแสดงความคดิเห็นหรือซกัถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองงบ
แสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีผา่นการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 
 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตรัิบรองงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จและงบกระแสเงินสด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วย
คะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  191,880,142 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  100.00 
ไมเ่ห็นด้วย   - เสียง คดิเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง           - เสียง คดิเป็นร้อยละ       - 

 

วาระที่ 4 พจิารณางดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2558   
 ประธานฯ ได้รายงานถึงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ซึง่ในปี 2558 ท่ีผา่นมา บริษัทฯ มีผลขาดทนุ
จากการด าเนินงานอยู ่157 ล้านบาท ซึง่เม่ือคณะกรรมการพิจารณาจากฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทฯ การ
ขยายการลงทนุในแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ Multi-layer รวมถึงสภาพคลอ่งในการด าเนินงานในปี 2559 จงึ
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตังิดจา่ยเงินปันผล  
 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงดจา่ยเงินปันผลตามท่ี
คณะกรรมการเสนอ 
 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมตอินมุตัิงดจา่ยเงินปันผล ประจ าปี 2558 โดยท่ีประชมุมีมตอินมุตัิ
ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  191,880,142 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  100.00 
ไมเ่ห็นด้วย   - เสียง คดิเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง           - เสียง คดิเป็นร้อยละ       - 

 

วาระที่ 5 พจิารณาเร่ืองกรรมการออกตามวาระและแต่งตัง้กรรมการใหม่ และก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ 
 

 ประธานในท่ีประชมุขอเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีต้อง
ออกตามวาระ ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วพบวา่ธุรกิจผู้ผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าคอ่นข้างจะมี
ลกัษณะเฉพาะตวั ซึง่จ าเป็นต้องมีกรรมการท่ีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจนี ้เพ่ือชว่ยก าหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ 
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กลยทุธ์และทิศทางการด าเนินธุรกิจ ซึง่กรรมการทัง้ 3 ทา่นท่ีจะต้องออกตามวาระนัน้ เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ 
ความสามารถในธุรกิจนีเ้ป็นอยา่งดี ดงัเอกสารประวตัขิองทา่นกรรมการทัง้ 3 ทา่น ท่ีบริษัทได้จดัสง่ให้กบัทา่นผู้
ถือหุ้นใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระนี ้ จงึเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้
ให้คณะกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 3 ทา่น คือ 

1. Mr. Vincent Huang  
2. ดร. อดลุ อมตวิวฒัน์  
3. Mr. Lin Pi Chi 

 

เม่ือไมมี่ข้อซกัถามใดๆ จากผู้ ถือหุ้น ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีครบ
ก าหนดออกตามวาระ โดยพิจารณาเป็นรายบคุคล ดงันี ้
 

1. Mr. Vincent Huang (Huang Wei Jin) 
คณุพรศกัดิ ์ ชยัวณิชยา อาสาพิทกัษ์สิทธ์ิจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยได้สอบถามวา่ในรายช่ือของ
คณะกรรมการบริษัท ตามรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ไมมี่ช่ือ Mr. Vincent Huang เป็นกรรมการบริษัทฯ ซึง่
คณุลกัษณา ส าราญทิวาวลัย์ ได้แจ้งให้ทราบวา่เน่ืองจากช่ือท่ีใช้จดทะเบียนบริษัทฯ เป็นช่ือท่ีเขียนด้วย
ภาษาไทย มีการแปลช่ือของนาย Vincent Huang เป็นวินแลนด์ ฮวง ซึง่เป็นบคุคลคนเดียวกนั  

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตอินมุตัแิตง่ตัง้ Mr. Vincent Huang (Huang Wei Jin/นายวินแลนด์ ฮวง) 
ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทอีกวาระตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย  191,880,142 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  100.00 
ไมเ่ห็นด้วย   - เสียง คดิเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง           - เสียง คดิเป็นร้อยละ       - 

 

2. ดร. อดุล อมตวิวัฒน์ 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตอินมุตัแิตง่ตัง้ ดร. อดลุ อมตวิวฒัน์ ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทอีกวาระ
ตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย  191,679,142 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    99.90 
ไมเ่ห็นด้วย             1,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ      0.00 
งดออกเสียง         200,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ      0.10 
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3. Mr. Lin Pi Chi 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตอินมุตัแิตง่ตัง้ Mr. Lin Pi Chi ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทอีกวาระตามท่ี
คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย  191,880,142 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  100.00 
ไมเ่ห็นด้วย   - เสียง คดิเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง           - เสียง คดิเป็นร้อยละ       - 

 

4. การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ประธานฯ  ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาคา่ตอบแทนประธานกรรมการ 100,000 บาทตอ่เดือน กรรมการ
ทา่นละ 10,000 บาทตอ่เดือน และคา่ตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีกเดือนละ 10,000 บาท ไมมี่
ข้อซกัถามใดๆ จากผู้ ถือหุ้น ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตอินมุตัิคา่ตอบแทนประธานกรรมการ 100,000 บาทตอ่เดือน คา่ตอบแทน
กรรมการทา่นละ 10,000 บาทตอ่เดือน คา่ตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีกเดือนละ 10,000 บาท 
ตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  191,880,142 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  100.00 
ไมเ่ห็นด้วย   - เสียง คดิเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง           - เสียง คดิเป็นร้อยละ       - 

 

วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี 
 

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 ซึง่ก าหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้ เสนอบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี และ
โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัใิห้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีแหง่บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัท ดงัรายนามตอ่ไปนี ้

1. นายบญุญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ ทะเบียนผู้สอบบญัชีเลขท่ี 7900  และ/หรือ     
2. นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง ทะเบียนผู้สอบบญัชีเลขท่ี 4628 และ/หรือ 
3. นายณฐัพงศ์ ตนัตจิตัตานนท์ ทะเบียนผู้สอบบญัชีเลขท่ี 8829 และ/หรือ 
4. นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง ทะเบียนผู้สอบบญัชีเลขท่ี 4409 
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ซึง่ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ ไมมี่ความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด และในสว่นของการก าหนดคา่สอบบญัชีนัน้ บริษัทฯ ได้จดัท า
รายละเอียดอตัราคา่ตอบแทนการสอบบญัชีไว้ในเอกสารประกอบการประชมุในวาระนีไ้ว้ เพ่ือให้ทา่นผู้ ถือหุ้น
พิจารณาแล้ว ซึง่บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ได้เสนอราคาคา่สอบบญัชีไว้เป็นจ านวนเงิน 
1,300,000 บาท จงึขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา 

 

นายเลิศชยั  ลีลายนกลุ ได้สอบถามวา่คา่สอบบญัชีในปี 2559 เพิ่มขึน้จากเดมิหรือไมแ่ละคา่สอบบญัชี
ท่ีพิจารณานีเ้ป็นคา่สอบบญัชีเฉพาะของบริษัทฯ เทา่นัน้หรือมีบริษัทอ่ืนด้วย คณุลกัษณาชีแ้จงวา่คา่สอบบญัชี
ปี 2559 เพิ่มขึน้จากปี 2558 คือเป็นคา่สอบบญัชี 1,300,000 บาท และเป็นคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ เพียงแหง่
เดียว แตจ่ะมีคา่บริการอ่ืน เน่ืองจากบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และตาม
ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ในประเทศไต้หวนั จ าเป็นต้องน างบการเงินของบริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั 
(มหาชน) รวมกบังบการเงินของบริษัท ชินพนู เพ่ือจดัท าเป็นงบการเงินรวม และบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล 
จ ากดั จ าเป็นต้องให้บริษัทฯ จดัท ารายงานงบการเงินเป็นชดุของรายงานและจ าเป็นต้องผา่นการสอบทานจาก
ผู้สอบบญัชีก่อนท่ีจะน าชดุรายงานนัน้ไปจดัท างบการเงินรวม จงึมีคา่บริการท่ีมิใชง่านสอบบญัชีเป็นคา่บริการ
อ่ืน การขออนมุตัจิากผู้ ถือหุ้นในวาระนีเ้ป็นการขออนมุตัคิา่สอบบญัชีของบริษัทเทา่นัน้ 

 

ไมมี่ข้อซกัถามใดๆ จากผู้ ถือหุ้น ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัใิห้
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีแหง่บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2559  

 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตอินมุตัใิห้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีแหง่บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ดงัรายนาม ตอ่ไปนี ้
 

1. นายบญุญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ ทะเบียนผู้สอบบญัชีเลขท่ี 7900  และ/หรือ     
2. นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง ทะเบียนผู้สอบบญัชีเลขท่ี 4628 และ/หรือ 
3. นายณฐัพงศ์ ตนัตจิตัตานนท์ ทะเบียนผู้สอบบญัชีเลขท่ี 8829 และ/หรือ 
4. นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง ทะเบียนผู้สอบบญัชีเลขท่ี 4409 

 

และก าหนดคา่สอบบญัชีไว้เป็นจ านวนเงิน 1,300,000 บาท ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย  191,880,142 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  100.00 
ไมเ่ห็นด้วย   - เสียง คดิเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง           - เสียง คดิเป็นร้อยละ       - 



10 

 

 

วาระที่ 7 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

 ประธานในท่ีประชมุ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าร่วมประชมุวา่มีผู้ใดจะเสนอเร่ืองใด
เข้าพิจารณา หรือมีข้อสงสยัประการใดท่ีจะซกัถาม ซึง่ได้มีผู้ ถือหุ้นคือคณุพรศกัดิ ์ ชยัวณิชยา อาสาพิทกัษ์สิทธ์ิ
ซึง่เป็นตวัแทนรับมอบอ านาจจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ได้สอบถามวา่บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะ
เปล่ียนแปลงความคดิท่ีจะเข้าร่วมการป้องกนัการมีสว่นเก่ียวข้องกบัคอรัปชัน่หรือไม ่ คณุลกัษณาได้ชีแ้จงวา่
เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองละเอียดออ่นท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาอยูท่กุครัง้ เน่ืองจากพืน้ท่ีตัง้ของบริษัทฯ 
ในปัจจบุนัอาจจะมีข้อตดิขดัในทางปฏิบตั ิ แตค่าดวา่ภายในปี 2559 บริษัทฯ จะต้องมีการด าเนินการอยา่งใด
อยา่งหนึง่ ซึง่คงต้องพยายามปฏิบตัใิห้ได้ตามแนวทางของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

คณุคณุชญาน์วตั  คาระวะวฒันาสอบถามแนวโน้มของธุรกิจในปีนีแ้ละการแปลงสภาพหุ้นกู้ของบริษัท ชินพนู 
จ ากดั คณุลกัษณาชีแ้จงในเร่ืองของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั ถืออยูว่า่บริษัท ชินพนู 
คงจะไมแ่ปลงสภาพเพิ่มขึน้แล้วเน่ืองจากได้ท าการแปลงสภาพไปเม่ือต้นปี 2558 และท าให้สดัสว่นการถือหุ้น
ของบริษัท ชินพนู เพิ่มจากร้อยละ 48 เป็นร้อยละ 52 ในปัจจบุนั และจะแปลงสภาพอีกครัง้เม่ือครบก าหนด 
หลงัจากนัน้ คณุลกัษณา ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ในรายงานประจ าปี 2558 ท่ีสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชมุมีการแก้ไขข้อมลูของหนีส้ินรวมในหน้า 66 จากเดมิท่ีแจ้งไว้วา่มียอดหนีส้ินรวม 970 ล้าน
บาท ท่ีถกูต้องคือ 980 บาท จงึขอแจ้งแก้ไขให้ผู้ ถือหุ้นทราบและขออภยัในความผิดพลาดนีด้้วย  

 

ผู้ด าเนินรายการได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่บริษัทได้จดัท าวิดทิศัน์เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นเห็นภาพกระบวนการผลิตและ
เคร่ืองจกัรในการผลิตตา่งๆ ของบริษัทฯ รวมถึงเคร่ืองจกัรท่ีเพิ่งจะตดิตัง้แล้วเสร็จและอยูใ่นระหวา่งการทดลอง
ผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นเห็นภาพกระบวนการผลิตของบริษัทฯ 
 

 หลงัจากแสดงวิดทิศัน์ให้ผู้ ถือหุ้นเข้าใจและเห็นภาพกระบวนการผลิต เคร่ืองจกัร และลกูค้าของบริษัท
แล้ว ประธานในท่ีประชมุได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีข้อสงสยัประการใดหรือไม่ คณุเลิศชยั ได้สอบถามถึงการผลิต
ของบริษัทฯ เป็นการผลิตแบบ labor intensive หรือไม ่ การขยายการผลิตตอ่ไปในอนาคตจะยงัคงเน้น
แรงงานคนหรือไม ่ และเคร่ืองจกัรท่ีเห็นในวิดทิศัน์นีเ้ป็นของบริษัท ดราโก้ แตเ่พียงผู้ เดียว หรือเป็นของบริษัท 
ชินพนู ด้วย คณุลกัษณาชีแ้จงวา่การผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าเป็น labor intensive โดยใข้พนกังานในการ
ตรวจสอบเพ่ือควบคมุคณุภาพ ประธานในท่ีประชมุได้เพิ่มเตมิข้อมลูให้กบัผู้ ถือหุ้นทราบวา่แผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้า
จะมีความละเอียดมากขึน้ จงึจ าเป็นต้องใช้เคร่ืองจกัรระบบอตัโนมตัใินการผลิต แตก่ารควบคมุคณุภาพของ
ผลิตภณัฑ์ก่อนสง่ไปยงัลกูค้าก็ยงัจ าเป็นต้องใช้แรงงานคนในการตรวจสอบ และดแูลการท างานของเคร่ืองจกัร 
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ตลอดจนการบ ารุงรักษา ปัจจบุนั บริษัทฯ มีพนกังาน 1,100 คน และเครืองจกัรท่ีชมในวิดทิศัน์นัน้เป็น
เคร่ืองจกัรของบริษัทฯ แตเ่พียงผู้ เดียว 

 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือแอสนอเร่ืองอ่ืนเพ่ือให้ท่ีประชมุพิจารณา  ประธานฯ จงึกลา่ว
ขอบคณุผู้ เข้าประชมุท่ีได้สละเวลามาร่วมประชมุและอนมุตัข้ิอเสนอของคณะกรรมการในเร่ืองตา่งๆ ด้วยดี และ
กลา่วปิดประชมุ 
 
 
ปิดประชมุเม่ือเวลา 10.35 น. 
 
 
 
 
 
 

 

      รับรองวา่เป็นรายงานการประชมุอนัถกูต้อง 
 
 
 
 
 

        (นายเฉิน จงุ คนุ) 
                 กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
 
 
 

             (นางลกัษณา ส าราญทิวาวลัย์) 
        เลขานกุารบริษัทฯ/ผู้บนัทกึการประชมุ 
 


