
 

1 

 

 
 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
ของ 

บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากัด (มหาชน) 
 

 ประชมุเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2558 เวลา 09.32 น. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต ห้องยคุลธร 
เลขท่ี 333 ถนนเชิดวฒุากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   
 

ดร.วิพรรธ์  เริงพทิยา เป็นประธานในท่ีประชมุ 
 

ผู้ด าเนินการประชมุ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่มีผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุด้วยตนเองและโดยการมอบ
ฉนัทะจ านวนทัง้สิน้ 26 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 191,269,741 หุ้น คดิเป็น  ร้อยละ 77.39 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้
ทัง้หมด ถือวา่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 30 แล้ว จงึขอเปิดการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2558 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. นางพิไลจิตร เริงพิทยา  กรรมการ 
5. นายเฉิน จงุ คนุ  กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุมีจ านวน 2 ทา่น คือ 
1. นางลกัษณา ส าราญทิวาวลัย์ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
2. นางจิตตมิา เนยทอง  ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายขายและการตลาด 

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 ซึง่ได้มีนส. เพชรา เข่ือนแปด ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น ยกมือเพ่ือขออาสาเป็น inspector ในการ
ตรวจสอบการนบัคะแนน หลงัจากนัน้ผู้ด าเนินการประชมุจงึขอให้ประธานในท่ีประชมุเร่ิมการประชมุตามวาระ
ตา่งๆ ดงันี ้

 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 
 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 ซึง่ประชมุ
เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2557 และสอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อความเพิ่มเตมิในรายงานการประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 ท่ีได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นก่อนลว่งหน้าหรือไม ่ซึง่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความเห็น
เพิ่มเตมิ ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 
 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 ท่ีประชมุเม่ือวนัท่ี 
15 กรกฎาคม 2557  ตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  191,269,741 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  100.00 
ไมเ่ห็นด้วย   - เสียง คดิเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง   -  เสียง คดิเป็นร้อยละ       -    
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วาระที่ 2 คณะกรรมการแถลงผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 
 

ประธานฯ ได้รายงานถึงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา บริษัท มีรายได้จากการขาย
รวมทัง้สิน้ 1,046 ล้านบาท โดยประกอบด้วยรายได้จากการขาย PCB ท่ีผลิต 851 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปี 2556 
อยู ่269 ล้านบาท หรือ 46.2% รายได้จาก PCB ท่ีซือ้มา-ขายไป 156 ล้านบาทลดลงจากปี 2556 อยู ่63 ล้าน
บาท หรือ 28.7% รายได้จากการขายแมพ่ิมพ์ 39 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 อยู ่8 ล้านบาท บริษัทมีรายได้
จากการขายต ่ากวา่เป้าหมายท่ีตัง้ไว้อยูป่ระมาณ 20% ทางด้านรายจา่ย ประกอบด้วยต้นทนุขาย 1,051 ล้าน
บาท คา่ใช้จา่ยในการขาย 26 ล้านบาท คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 53 ล้านบาท ต้นทนุทางการเงิน 20 ล้านบาท  

 

ดงันัน้ ในรอบระยะเวลาบญัชีของปี 2557 นี ้บริษัทฯ มีขาดทนุสทุธิ 52.6 ล้านบาท ซึง่ใกล้เคียงกบัผล
การด าเนินงานของปี 2556 แตเ่น่ืองจากปี 2556 บริษัทได้รับเงินชดเชยการประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั จ านวน 
74.5 ล้านบาท จงึท าให้ในปี 2556 บริษัทแสดงผลก าไรจ านวน 23.3 ล้านบาท หลงัจากนัน้ ประธานในท่ีประชมุ
ได้มอบหมายให้นางลกัษณา ส าราญทิวาวลัย์ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงินเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตา่งๆ 
โดยนางลกัษณา ส าราญทิวาวลัย์ได้อธิบายต้นทนุขายท่ีเพิ่มสงูขึน้จากปี 2556 เป็นจ านวนมาก ซึง่ได้แก่ต้นทนุ
ขายและต้นทนุทางการเงิน โดยต้นทนุขาย มีอตัราสว่นต้นทนุขายตอ่ยอดขายสงูขึน้ คือ 100.5% ซึง่สงูกวา่ปี 
2556 ท่ีมีอตัราสว่นต้นทนุตอ่ยอดขายอยูท่ี่ 94.6% เน่ืองจากค าสัง่ซือ้ท่ีบริษัทฯ ได้รับซึง่มีจ านวนไมม่าก ท าให้
ปริมาณการผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าของบริษัท มีจ านวนไมเ่พียงพอจนถึงจดุคุ้มทนุในการผลิต คา่ใช้จา่ยคงท่ี
ตา่งๆ ท่ีเป็นโสหุ้ยในการผลิต เชน่ คา่เส่ือมราคาเคร่ืองจกัรและอาคารโรงงาน คา่ไฟฟ้า คา่แรงงานทางตรงและ
ทางอ้อม เป็นต้น ถกูบนัทกึเป็นต้นทนุสินค้าท่ีผลิตและท าให้มีราคาต้นทนุการผลิตท่ีสงูขึน้กวา่ราคาขาย 

 

นอกจากนี ้ เน่ืองจากการท่ีบริษัทฯ มีแผนการขยายการผลิตไปยงัแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-
Layer ซึง่ในระหวา่งนี ้บริษัทฯ จ าเป็นต้องจ้างวิศวกรการผลิต วิศวกรควบคมุคณุภาพและพนกังานในฝ่ายผลิต
ตา่งๆ เพิ่มมากขึน้ เพ่ือท าการฝึกอบรมและเตรียมพร้อมส าหรับการผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภทนีท่ี้จะเร่ิม
การผลิตในปี 2558 จงึท าให้มีคา่แรงถกูบนัทกึเป็นต้นทนุการผลิตเพิ่มสงูขึน้ 

 

ในสว่นของต้นทนุทางการเงิน เน่ืองจากในเดือนสิงหาคม 2557 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) มลูคา่การเสนอขาย 600 ล้าน
บาท เพ่ือขยายการลงทนุไปยงัการผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-Layer ดอกเบีย้จากหุ้นแปลงสภาพ
จะถกูบนัทกึเป็นต้นทนุทางการเงิน ดงันัน้ ในปี 2557 บริษัทฯ จงึมีต้นทนุทางการเงินเพิ่มสงูขึน้กวา่ปี 2556 

 

ในสว่นของงบแสดงฐานะการเงิน จะพบวา่บริษัทมีเงินลงทนุชัว่คราว 550 ล้านบาท ซึง่เป็นเงินท่ีได้รับ
จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและจะน าไปช าระคา่เคร่ืองจกัรในไตรมาสท่ี 1 และ 2 ของปี 2558 ในสว่นของ
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บญัชีท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ จะมีจ านวนเคร่ืองจกัรระหวา่งการตดิตัง้เพิ่มขึน้ 262 ล้านบาท ซึง่เป็นอาคาร
ระหวา่งการก่อสร้างและเคร่ืองจกัรท่ีเร่ิมทะยอยสัง่ซือ้เข้ามา ส าหรับการผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท 
Multi-Layer ซึง่ Project Multi-Layer ท่ีก าลงัลงทนุนี ้ บริษัทฯ ได้รับการสง่เสริมการลงทนุเป็นเวลา 8 ปี โดย
ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลเป็นเวลา 8 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีมีรายได้ครัง้แรก 

 

ในด้านหนีส้ิน ก็จะมีเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน จ านวน 93 ล้านบาท เพ่ือการก่อสร้างอาคารส าหรับ
การผลิต Multi-Layer และมีหุ้นกู้แปลงสภาพ จ านวน 556 ล้านบาท 

 

 ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามเพิ่มเตมิ และเน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระท่ีแจ้งท่ีประชมุเพ่ือรับทราบ จงึไมมี่
การลงมตใินวาระนีแ้ละท่ีประชมุได้รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทจากคณะกรรมการแล้ว 
 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปีสิน้สุด ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557  ซึง่ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดัแล้ว 
 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดแสดงความคดิเห็นหรือซกัถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองงบ
แสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ท่ีผา่นการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 
 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตรัิบรองงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จและงบกระแสเงินสด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วย
คะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  191,269,741 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  100.00 
ไมเ่ห็นด้วย   - เสียง คดิเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง   -  เสียง คดิเป็นร้อยละ       -    

 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2557   
 

 ประธานฯ ได้รายงานถึงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ซึง่ในปี 2557 ท่ีผา่นมา บริษัทฯ มีผลขาดทนุ
จากการด าเนินงานอยู ่ 52.6 ซึง่เม่ือคณะกรรมการพิจารณาจากฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทฯ โครงการการ
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ขยายการลงทนุในผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  ความต้องการใช้เงินในอนาคต จงึเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณา
อนมุตักิารจา่ยเงินปันผลจากก าไรสะสม ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท  (สิบสตางค์) เม่ือเปรียบเทียบกบัการจา่ยเงิน
ปันผลในปีท่ีผา่นมา บริษัทได้จา่ยเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยจะจา่ยเงิน
ปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธ์ิได้รับในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2558  
 

คณุพรศกัดิ ์ชยัวณิชยา อาสาพิทกัษ์สิทธ์ิจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยได้สอบถามถึงเงินปันผลท่ีจา่ย 
เป็นก าไรท่ีเสียภาษีเงินได้นิตบิคุคลในอตัราใด นางลกัษณา ส าราญทิวาวลัย์ได้ชีแ้จงวา่เป็นก าไรจากการเสีย
ภาษีในอตัราร้อยละ 30 

 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักิารจา่ยเงินปันผลจาก
ก าไรสะสม ส าหรับเงินปันผลประจ าปี 2557 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมตอินมุตักิารจา่ยเงินปันผลจากก าไรสะสม ส าหรับเงินปันผลประจ าปี 
2557 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท  (สิบสตางค์) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ี
มีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2558 (Record Date) และก าหนดจา่ยเงินปันผลในวนัท่ี 22 
พฤษภาคม 2558 โดยท่ีประชมุมีมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  191,269,741 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  100.00 
ไมเ่ห็นด้วย   - เสียง คดิเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง   -  เสียง คดิเป็นร้อยละ       -    

 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเตมิวัตถุประสงค์ของบริษัท 
 

ประธานในท่ีประชมุขอเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาเพิ่มเตมิวตัถปุระสงค์ของบริษัท ซึง่ปรากฎ
ตามหนงัสือรับรอง เน่ืองจากในอนาคต บริษัทมีการวางแผนขยายธุรกิจไปในธุรกิจสนบัสนนุการผลิตผลิตภณัฑ์
ของบริษัท และเพ่ือให้มีความคลอ่งตวัในการด าเนินธุรกิจยิ่งขึน้ โดยวตัถปุระสงค์ท่ีเพิ่มเตมิมีดงันี ้
 

43. ผลิต น าเข้า จดัหา จ าหนา่ย และสง่ออกอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้แผน่วงจรพิมพ์หรือแผน่พิมพ์
วงจรไฟฟ้า ชิน้สว่นและสว่นประกอบของผลิตภณัฑ์ดงักลา่ว  
 

44. รับจ้างชบุตะกัว่ให้กบัแผน่วงจรพิมพ์หรือแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้า หรือด าเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการน า
กลบัมาใช้ใหม ่(recycle) และบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์  
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45. รับจ้างผลิตฟิล์มลายวงจร และผลิตแมพ่ิมพ์หรือแทน่พิมพ์ท่ีใช้ในการผลิตแผน่วงจรพิมพ์หรือแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้า และอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง 
 

และการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ่มเตมิวตัถปุระสงค์ของบริษัท ดงันี ้
จากเดมิ  
“ข้อ 3.วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 42 ข้อ” 
 

เป็น ดงันี ้
“ข้อ 3.วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 45 ข้อ” 
 

 คณุกญัญาภคั สรุพนัธุ์สกลุ-ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามวา่การขอแก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัททัง้ 3 ข้อ 
บริษัทมีการศกึษาแนวทางหรือชอ่งทางทางการตลาดรวมทัง้ความต้องการในตลาด ท่ีคาดวา่ถ้าด าเนินการใน
ธุรกิจทัง้ 3 ประเภทนีแ้ล้ว จะมีลกูค้าหรือไมอ่ยา่งไร นางลกัษณา ส าราญทิวาวลัย์ได้ชีแ้จงวา่ในปัจจบุนั 
บริษัทมีการท าธุรกิจประเภทนีอ้ยูแ่ล้ว แตเ่น่ืองจากวตัถปุระสงค์เดมิของบริษัท ระบไุว้ไมช่ดัเจน ดงันัน้ เพ่ือให้
การท าธุรกิจทัง้สามประเภทนีมี้ความชดัเจน จงึพิจารณาวา่ควรจะมีการแยกเร่ืองการท าธุรกิจออกเป็นอีก 3 
หวัข้อ 
 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมตอินมุตัิการแก้ไขเพิ่มเตมิวตัถปุระสงค์ของบริษัท และการแก้ไข
หนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ่มเตมิวตัถปุระสงค์ของบริษัท โดยท่ีประชมุมีมติ
อนมุตัด้ิวยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  191,269,741 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  100.00 
ไมเ่ห็นด้วย   - เสียง คดิเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง   -  เสียง คดิเป็นร้อยละ       -    

 

วาระที่ 6 พจิารณาเร่ืองกรรมการออกตามวาระและแต่งตัง้กรรมการใหม่ และก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ 
 

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

1. Mr. Fred Shiau   
2. นายออ่ง ทนุ  
3. นางพิไลจิตร เริงพิทยา 

 

เม่ือไมมี่ข้อซกัถามใดๆ จากผู้ ถือหุ้น ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีครบ
ก าหนดออกตามวาระ โดยพิจารณาเป็นรายบคุคล ดงันี ้
 

1. Mr. Fred Shiau 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตอินมุตัแิตง่ตัง้ Mr. Fred Shiau ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทอีกวาระ
ตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย  189,403,741 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  100.00 
ไมเ่ห็นด้วย   - เสียง คดิเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง      1,866,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ       0.98  

 

2. นายอ่อง ทุน 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตอินมุตัแิตง่ตัง้ นายออ่ง ทนุ ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทอีกวาระตามท่ี
คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  191,264,741 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  100.00 
ไมเ่ห็นด้วย             1,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ      0.00 
งดออกเสียง   -  เสียง คดิเป็นร้อยละ       -    

(เน่ืองจากในระหวา่งการพิจารณาวาระนี ้ มีผู้ ถือหุ้น 1 ราย ได้ออกจากห้องประชมุ จงึท าให้
จ านวนคะแนนในการลงมตลิดลง 4,000 เสียง รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 25 ราย เป็น
จ านวน 191,265,741 หุ้น) 

 

3. นางพไิลจิตร เริงพทิยา 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตอินมุตัแิตง่ตัง้ นางพิไลจิตร เริงพิทยา ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทอีก
วาระตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย  176,031,741 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    92.04 
ไมเ่ห็นด้วย   - เสียง คดิเป็นร้อยละ       - 
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งดออกเสียง     15,234,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ      7.96    
 

วาระที่ 7 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 

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

 

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

เห็นด้วย  191,265,741 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  100.00 
ไมเ่ห็นด้วย   - เสียง คดิเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง   -  เสียง คดิเป็นร้อยละ       -    

 

วาระที่ 8 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. นายสนัต ิพงค์เจริญพิทย์ ทะเบียนผู้สอบบญัชีเลขท่ี 4623  และ/หรือ     
 

2. นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง ทะเบียนผู้สอบบญัชีเลขท่ี 4409 และ/หรือ 
 

3. นางศริิเพ็ญ สขุเจริญยิ่งยง ทะเบียนผู้สอบบญัชีเลขท่ี 3636 
   

ซึง่ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ ไมมี่ความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด และในสว่นของการก าหนดคา่สอบบญัชีนัน้ บริษัทฯ ได้จดัท า
รายละเอียดอตัราคา่ตอบแทนการสอบบญัชีไว้ในเอกสารประกอบการประชมุในวาระนีไ้ว้ เพ่ือให้ทา่นผู้ ถือหุ้น
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พิจารณาแล้ว ซึง่บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ได้เสนอราคาคา่สอบบญัชีไว้เป็นจ านวนเงิน 
1,200,000 บาท จงึขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา 

 

คณุคณุพรศกัดิ ์ ชยัวณิชยา อาสาพิทกัษ์สิทธ์ิจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยได้สอบถามถึงเหตผุลของ
การขึน้คา่สอบบญัชีของผู้สอบบญัชี นางลกัษณา ส าราญทิวาวลัย์ชีแ้จงวา่ผู้สอบบญัชีของบริษัทขอปรับราคา
คา่สอบบญัชี 5% ซึง่เป็นการปรับราคาตามอตัราเงินเฟ้อ และบริษัทได้มีการขอปรับลดราคาจากเดมิเป็นคา่
สอบบญัชีท่ีจะขออนมุตัจิากท่ีประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 

 

คณุเกียรตศิกัดิ ์ ไตรตรึงษ์ทศันา ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ได้สอบถามวา่คา่บริการท่ีเป็น non audit service 
คืออะไร นางลกัษณา ส าราญทิวาวลัย์ ได้ชีแ้จงในท่ีประชมุวา่ เน่ืองจากบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั ซึง่
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทท่ีถือหุ้นอยูจ่ านวน 43.25% และตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ในประเทศ
ไต้หวนั จ าเป็นต้องน างบการเงินของบริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) รวมกบังบการเงินของบริษัท ชินพนู 
เพ่ือจดัท าเป็นงบการเงินรวม และบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั จ าเป็นต้องให้บริษัท จดัท ารายงานงบ
การเงินเป็นชดุของรายงานและจ าเป็นต้องผา่นการสอบทานจากผู้สอบบญัชีก่อนท่ีจะน าชดุรายงานนัน้ไปจดัท า
งบการเงินรวม จงึมีคา่บริการท่ีมิใชง่านสอบบญัชีเป็นคา่บริการอ่ืน 

 

ไมมี่ข้อซกัถามใดๆ จากผู้ ถือหุ้น ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัใิห้
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีแหง่บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2558  

 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตอินมุตัใิห้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีแหง่บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ดงัรายนาม ตอ่ไปนี ้
 

1. นายสนัต ิพงค์เจริญพิทย์ ทะเบียนผู้สอบบญัชีเลขท่ี 4623  และ/หรือ     
2. นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง ทะเบียนผู้สอบบญัชีเลขท่ี 4409 และ/หรือ 
3. นางศริิเพ็ญ สขุเจริญยิ่งยง ทะเบียนผู้สอบบญัชีเลขท่ี 3636 

 

และก าหนดคา่สอบบญัชีไว้เป็นจ านวนเงิน 1,200,000 บาท ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย  191,265,741 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  100.00 
ไมเ่ห็นด้วย   - เสียง คดิเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง   -  เสียง คดิเป็นร้อยละ       -    
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วาระที่ 9 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

 ประธานในท่ีประชมุ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าร่วมประชมุวา่มีผู้ใดจะเสนอเร่ืองใด
เข้าพิจารณา หรือมีข้อสงสยัประการใดท่ีจะซกัถาม ซึง่ได้มีผู้ ถือหุ้นคือคณุพรศกัดิ ์ ชยัวณิชยา อาสาพิทกัษ์สิทธ์ิ
ซึง่เป็นตวัแทนรับมอบอ านาจจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ได้สอบถามเร่ืองการตอ่ต้านคอรัปชัน่ โดยแจ้งวา่
ตามข้อมลูของ IOD บริษัท ดราโก้ ยงัไมไ่ด้เข้าร่วมการตอ่ต้านคอรัปชัน่ในเร่ืองของ corrective action จงึอยาก
ทราบวา่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะมัน่ใจได้อยา่งไรวา่ บริษัทจะไมเ่ข้าไปเก่ียวข้องหรือถ้าบริษัทมี
นโยบายเร่ืองนีอ้ยูแ่ล้ว ไมท่ราบวา่จะมีหลกัฐานอะไรท่ีจะพิสจูน์วา่นโยบายท่ีมีอยู ่ จะน าไปสู่ในการปฎิบตัไิด้
อยา่งจริงแท้และเป็นผล นางลกัษณา ส าราญทิวาวลัย์ได้ชีแ้จงวา่บริษัทยดึมัน่ในนโยบายของการตอ่ต้าน
คอรัปชัน่ โดยมีการประชมุพนกังานเพ่ือชีแ้จงนโยบายนี ้ นอกจากนี ้ ในการปฐมนิเทศก์พนกังานใหม ่ ก็จะมี
หวัข้อนโยบายการตอ่ต้านคอรัปชัน่เป็นหวัข้อหนึง่ในการชีแ้จงให้พนกังานใหมท่ราบ ในสว่นของการลงนาม 
คณะกรรมการคงจะต้องมีการพิจารณาอยา่งละเอียด และคาดวา่จะน าเสนอท่ีประชมุกรรมการเพ่ือพิจารณาใน
ไตรมาสท่ีจะถึงนีอี้กครัง้  
 

คณุชญาน์วตั คาระวะวฒันา ผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงผลประกอบการท่ีคาดวา่จะเป็นในปี 2558 ประธานขอให้คณุ
เฉิน จงุคนุ กรรมการผู้จดัการเป็นผู้ ชีแ้จง ซึง่คณุเฉิน จงุ คนุได้แจ้งวา่หลงัจากท่ีบริษัทประสบน า้ท่วม และ
กลบัมาด าเนินธุรกิจใหม ่ เปรียบเทียบการเกิดใหม ่ ซึง่บริษัทพยายามท่ีจะเพิ่มยอดขายเพ่ือเปล่ียนผลขาดทนุให้
เป็นก าไรโดยเร็วท่ีสดุ และจ าเป็นท่ีต้องเพิ่มการผลิตผลิตภณัฑ์ใหมคื่อ Multi Layer PCB ในปัจจบุนัมีลกูค้าเข้า
มาตรวจสอบมาตรฐานการผลิตและคณุภาพเป็นจ านวนมาก และบริษัทก็สามารถผา่นการตรวจสอบจากลกูค้า
ได้ทกุราย ดงันัน้ จงึมัน่ใจวา่ในปี 2558 นี ้ บริษัทดีขึน้กวา่ปีท่ีผา่นมาประมาณ 20% และจะดีขึน้เภายใน 
ระยะเวลา 5 ปี บริษัทจะโตขึน้เร่ือยๆ คณุชญาน์วตัได้สอบถามตอ่วา่จะเน้นการผลิต Double-sided PCB กบั 
Multi-Layer PCB เพียง 2 อยา่งหรือไม ่ นายเฉิน จงุ คนุ ได้ชีแ้จงวา่บริษัทยงัคงผลิต Single-sided PCB 
เหมือนเดมิ ซึง่เป็นผลิตภณัฑ์พืน้ฐานของบริษัท และในปัจจบุนัผู้ผลิต Single-sided PCB ในตลาดโลกก็มี
จ านวนลดลงมาก ดงันัน้ บริษัทยงัคงผลิตผลิตภณัฑ์พืน้ฐานเหมือนเดมิและ Multi-Layer PCB จะเป็นอนาคต
ใหมข่องบริษัท 
 

ผู้ด าเนินรายการได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่บริษัทได้จดัท า Slide เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นเห็นภาพกระบวนการผลิตและ
เคร่ืองจกัรในการผลิตตา่งๆ ของบริษัท โดยคณุจิตตมิา เนยทอง ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายขายและการตลาดจะเป็นผู้
อธิบาย 
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 หลงัจากแสดงภาพ Slide ให้ผู้ ถือหุ้นเข้าใจและเห็นภาพกระบวนการผลิต เคร่ืองจกัร และลกูค้าของ
บริษัท ประธานในท่ีประชมุได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีข้อสงสยัประการใดหรือไม่ 

 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือแอสนอเร่ืองอ่ืนเพ่ือให้ท่ีประชมุพิจารณา  ประธานฯ จงึกลา่ว
ขอบคณุผู้ เข้าประชมุท่ีได้สละเวลามาร่วมประชมุและอนมุตัข้ิอเสนอของคณะกรรมการในเร่ืองตา่งๆ ด้วยดี และ
กลา่วปิดประชมุ 
 
 
ปิดประชมุเม่ือเวลา 10.40 น. 
 
 
 
 
 
 

 

      รับรองวา่เป็นรายงานการประชมุอนัถกูต้อง 
 
 
 
 
 

        (ดร. วิพรรธ์ เริงพิทยา) 
                             ประธานกรรมการ 
 
 
 
 

             (นางลกัษณา ส าราญทิวาวลัย์) 
        เลขานกุารบริษัทฯ/ผู้บนัทกึการประชมุ 
 


