
ส่ิงทีส่่งมาดว้ย ล าดบัที ่2 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 (เรียกครัง้ที่ 2) 

บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากัด (มหาชน) 

ประชมุเมื่อวนัท่ี 3 สิงหาคม 2560 เวลา 10.05 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 1 อาคารโรงงาน 1 ของบริษัท 
เลขท่ี 152 หมู ่5 สวนอตุสาหกรรมบางกระดี ถนนติวานนท์ ต าบลบางกะดี อ าเออเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 

ดร. วิพรรธ์ เริงพทิยา เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ผู้ด าเนินการประชมุ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่มีผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุด้วยตนเอง และโดยการมอบฉนัทะ
จ านวนทัง้สิน้ 7 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 245,434,024 หุ้น คิดป็นร้อยละ 99.3024 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด ถือวา่
ครบองค์ประชมุของบริษัทข้อ 30 แล้ว จงึขอเปิดการประชมุใหญ่วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2560 (เรียกครัง้ท่ี 2) เพ่ือ
พิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระ 

การประชมุครัง้นีม้ีกรรมการบริษัท และผู้บริหารเข้าประชมุดงันี ้

กรรมการบริษัทจ านวน 3 ท่าน คือ 

1. ดร. วิพรรธ์ เริงพิทยา ประธานกรรมการ 
2. คณุอดลุ อมตวิวฒัน์  กรรมการ 
3. นายเฉิน จงุ คนุ  กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1. นางลกัษณา ส าราญทิวาวลัย์ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
2. นายอนชิุต พิชญธาดา  ผู้จดัการโรงงาน 
3. นายชาติชาย สร้อยระย้า  ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายทรัพยากรบคุคลและบริหารทัว่ไป 

ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระการประชมุ ประธานได้มอบให้ผู้ด าเนินการประชมุชีแ้จงเก่ียวกบัวิธีการด าเนินการประชมุ
และขัน้ตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระ ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีได้รับมอบฉนัทะให้ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุจะ
ได้รับแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ    

2. การประชมุจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสอืเชิญประชมุ โดยจะน าเสนอข้อมลูในแตล่ะ
วาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามก่อนแล้วจงึจะให้มีการลงมติส าหรับวาระนัน้ ๆ กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับ



 

มอบฉนัทะต้องการซกัถามหรือแสดงความเห็น จะต้องแจ้งช่ือและนามสกลุ และในกรณีท่ีเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ
จะต้องแจ้งช่ือ  ผู้ ถือหุ้นท่ีตนรับมอบฉนัทะมาให้ท่ีประชมุทราบด้วยทกุครัง้ 

3. อายหลงัท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแตล่ะวาระแล้ว ผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงใน
วาระใด ให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีได้รับจากเจ้าหน้าท่ีตอนลงทะเบียน และสง่คืนให้กบัเจ้าหน้าท่ีของ
บริษัท ทัง้นี ้ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน เจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะจดัเก็บบตัรลงคะแนนของ
ผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนไมเ่ห็นด้วย และตามด้วยบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง โดยผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็น
ด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึน้เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีจดัเก็บตามล าดบั 

4. ผู้ ถือหุ้นทกุท่านมีคะแนนเสียงหนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้น ผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไมม่ี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ 

5. ในการนบัคะแนนเสียงในวาระท่ี 1 และ 3 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน สว่นวาระท่ี 2 ต้องได้รับมติเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้น ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนด้วย
คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัท และต้องไมม่ีผู้คดัค้าน
การเพิกถอนหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทโดยบริษัทจะน าคะแนน
เสียงท่ีไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียงดงักลา่วนัน้หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลือ
จะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีไมม่ีผู้ ใดแสดงความเห็นคดัค้าน 
หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือวา่ท่ีประชมุเห็นชอบ หรืออนมุตัิเป็นเอกฉนัท์ ทัง้นี ้เพ่ือมิให้เป็นการ
เสียเวลาระหวา่งท่ีรอการนบัคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถดัไป หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุจงึขอให้
ประธานในท่ีประชมุเร่ิมการประชมุในวาระตา่ง ๆ ดงันี ้ 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560   
ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ตามส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
ท่ีได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 

ในการพิจารณาวาระนี ้ คณุฮัง่ไช้ อคัควสักลุได้ขอให้ประธานฯ พิจารณาเร่ืองผู้สอบบญัชีท่ีสามารถ
จะเปลี่ยนเป็นผู้สอบบญัชีอายในประเทศ เพ่ือช่วยคา่ใช้จ่ายในเร่ืองคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ ลดลง 
จงึขอเสนอให้ประธานฯ พิจารณาส าหรับส านกังานสอบบญัชีจากอายในประเทศในปีถดัไป ประธาน
รับทราบ และจะน าเสนอให้ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ พิจารณาต่อไป 

มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว จงึมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560
ตามท่ีประธานฯเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้



 

วาระที่ 2 พจิารณาและอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท อีกจ 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 ้ก่อนการเพ่ิมทนุจดทะเบียนครัง้นี ้บริษัทมีหุ้นท่ีส ารองไว้เพ่ือรองรับการใช้สทิธิแปลงสอาพ
ของหุ้นกู้แปลงสอาพ จ านวน 28,321,733 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท (ซึง่ออกตามมติ
ของท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2557) และมีทนุจดทะเบียน
ช าระแล้วทัง้สิน้ จ านวน 294,919,379 บาท แบ่งออกเป็น หุ้นจ านวน 294,919,379 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ี
ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท 

อนึง่ เพ่ือให้สอดคล้องการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท จงึมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั ประธานฯ จงึขอเสนอให้ 
ท่ีประชมุพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท เป็นดงันี ้

แก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดงันี ้

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

 แบ่งออกเป็น 446,820,232 หุ้น (สี่ร้อยสี่สิบหกล้านแปดแสนสอง
หมื่นสองร้อยสามสิบสองหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น    

 หุ้นสามญั 446,820,232 หุ้น (สี่ร้อยสี่สิบหกล้านแปดแสนสอง
หมื่นสองร้อยสามสิบสองหุ้น) 

 หุ้นบริุมสิทธิ -ไมม่-ี หุ้น (- หุ้น) 

รับรอง 245,434,024  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมรั่บรอง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 



 

 
มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว จงึมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียน และ  แก้ไข

เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เน่ืองจากในระหวา่งการพิจารณาวาระนี ้ ได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมอีก 1 ท่านท าให้ถือหุ้นท่ีเข้า
ประชมุด้วยตนเอง และโดยการมอบฉนัทะจ านวนทัง้สิน้ 8 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 245,434,724 หุ้น 
คิดป็นร้อยละ 99.302อ ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด 

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า สืบเน่ืองจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามท่ีได้อนมุตัิ
ในวาระท่ี 2 คณะกรรมการจงึเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม
ทนุจ านวน จ านวน 123,579,120 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือเสนอขายในคราวเดียวกนั
หรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น  (Rights Offering) ตามรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ี
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 ในอตัราส่วนการจองซือ้ 2.38648228  
หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.86 บาท โดยมอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุมเป็น
ผู้ให้รายละเอียดกบัผู้ ถือหุ้น ซึง่ผู้ด าเนินการประชุมได้ชีแ้จงรายละเอียดว่าการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม
ทนุจ านวน จ านวน 123,579,120 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือเสนอขายในคราวเดียวกนั
หรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น  (Rights Offering) ตามรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ี
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 ในอตัราส่วนการจองซือ้ 2.38648228  
หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้ นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.86 บาท กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิง้ และในระหว่าง
ระยะเวลาการจองซือ้หุ้นเพ่ิมทุนผู้ ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจ านงจองซือ้หุ้ นเพ่ิมทุนเกินจากสิทธิ 
(Excess Rights) ท่ีได้รับจดัสรรตามสดัส่วนได้ในราคาเสนอขายเดียวกนั โดยมีระยะเวลาเสนอขาย
หุ้นระหวา่งวนัท่ี 17-18, 21-23 สิงหาคม 2560 (รวม 5 วนัท าการ) ทัง้นี ้คณะกรรมการมอบหมายให้
กรรมการผู้จดัการเป็นผู้ พิจารณาก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ เก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นเพ่ิม
ทนุแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและมีอ านาจในการพิจารณาจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุส่วนท่ีเหลือจากการท่ีผู้ ถือหุ้นไม่ใช้
สิทธิจองซือ้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีแสดงความจ านงจะซือ้หุ้นเพ่ิมทนุเกินจากสิทธิตามสดัส่วนการถือหุ้นของ
ผู้ ถือหุ้นเดิมแต่ละรายท่ีจองเกินสิทธิดงักล่าวจนกระทัง่ไม่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรตามท่ีบริษัทจะ
เห็นสมควร ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือเพียงพอท่ีจะจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิของ
ตนทกุราย ให้จดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินสิทธิแตล่ะรายตามจ านวนหุ้นท่ีแสดงความจ านงท่ี
จะซือ้เกินสิทธิดงักลา่ว 

รับรอง 245,434,724*  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมรั่บรอง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 



 

ประธานในท่ีประชมุสอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือไม ่ซึง่นายฮัง่ไช้ อคัควสักุล 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้สอบถามถึงวตัถุประสงค์ของการเพ่ิมทุนในครัง้นี ้คุณลกัษณา ส าราญทิวา
วลัย์ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงินได้เรียนชีแ้จงผู้ ถือหุ้นวา่ วตัถปุระสงค์ของการเพ่ิมทนุในครัง้นี ้
จะเป็นการขยายการลงทุนในเคร่ืองจักรส าหรับการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ Double-sided 
PTH และ Multilayer ซึง่อาจจะน าเงินท่ีได้รับบางสว่นไปช าระหนีเ้งินกู้  เพ่ือลดอาระดอกเบีย้จ่ายของ
บริษัทฯ นอกจากนีค้ณุฮัง่ใช้ยงัขอเสนอความคิดเห็นว่าเน่ืองจากผู้ ถือหุ้นจ านวนมากต้องการจะจอง
ซือ้หุ้นเพ่ิมทุนเกินจ านวนสิทธิท่ีได้รับ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ไม่ใช้สิทธิในการจองซือ้หุ้นเพ่ิมทุน
สว่นเกินจากการท่ีผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยไม่ได้ใช้สิทธิในครัง้นี ้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยท่านอื่นได้มีโอกาส
เพ่ิมสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ มากขึน้ ซึ่งคณุลกัษณาได้ชีแ้จงว่าบริษัทฯ คงจะไม่สามารถห้ามผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ไม่ใช้สิทธิในการจองซือ้หุ้นเพ่ิมทุนส่วนเกินจากการท่ีผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยไม่ใช้สิทธิได้ 
เน่ืองจากเป็นการตดัสินใจของคณะกรรมการของผู้ ถือหุ้นใหญ่เอง บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปก้าวก่าย
ได้ และคุณฮั่งใช้ยังสอบถามว่าอตัราเงินปันผลยังใช้อัตราเดิมเหมือนเช่นท่ียังคงด ารงสอาพเป็น
บริษัทจดทะเบียนอยู่หรือไม่ คณุลกัษณาได้ชีแ้จงว่าบริษัทมิได้มีการก าหนดอตัราการจ่ายเงินปันผล
เป็นตวัเลข แตบ่ริษัทก าหนดการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาและ
ความต้องการใช้เงินส าหรับการลงทนุในอนาคตแล้วจงึก าหนดเป็นเงินปันผลจ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้น 

มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว จงึมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 
123,579,120  หุ้น ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

วาระที่ 4 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ  
ไม่มีผู้ ใดเสนอเร่ืองอื่นใดต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ เข้าร่วมประชุมท่ีได้
สละเวลามาร่วมประชมุและอนมุตัิข้อเสนอของกรรมการในเร่ืองตา่งๆ ด้วยดีและกลา่วปิดการประชมุ 

ปิดประชมุ เวลา 10.50  น. 

 

(ลงช่ือ)           ประธานท่ีประชมุ 
  

(ดร. วิพรรธ์ เริงพิทยา) 
 

รับรอง 245,434,724  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมรั่บรอง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 




