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สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 2 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 
ของ 

บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากัด (มหาชน) 
 
 ประชมุเม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2560 เวลา 10.03 น. ณ โรงแรมมิราเคลิ แกรนด์ คอนเวนชัน่ ห้องวีนสั 
เลขท่ี 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร   
 

ดร.วิพรรธ์  เริงพทิยา เป็นประธานในท่ีประชมุ 
 

ผู้ด าเนินการประชมุ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่มีผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุด้วยตนเองและโดยการมอบ
ฉนัทะจ านวนทัง้สิน้ 44 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 238,506,281 หุ้น คดิเป็น  ร้อยละ 96.50 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้
ทัง้หมด ถือวา่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 30 แล้ว จงึขอเปิดการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 
1/2560 เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระ 

 

การประชมุครัง้นี ้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร เข้าร่วมประชมุดงันี ้
กรรมการบริษัทฯ จ านวน 5 ทา่น คือ 
 

1. ดร. วิพรรธ์ เริงพิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นายวินแลนด์ ฮวง  ประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการ 
3. นายออ่ง ทนุ   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. นายสรุพล ปลืม้อารมย์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4. นายพรรษา เริงพิทยา  กรรมการ 
5. นายเฉิน จงุ คนุ  กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุมีจ านวน 1 ทา่น คือ 
1. นางลกัษณา ส าราญทิวาวลัย์ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

นอกจากนี ้ผู้บริหารของบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั คือนางเรเชล หลิน ซึง่เป็นผู้บริหารสงูสดุด้าน
การเงิน ตวัแทนของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ คณุวฒุิชยั ธรรมสาโรช จากบริษัท ดสิคฟัเวอร์ แมแนจเม้นท์ 
จ ากดั ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย คณุบญัชา เดชอดุม และคณุพชัร เนตรสวุรรณ จากบริษัท แคปปิตอล แอดเวน
เทจ จ ากดัซึง่เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จ ากดั ได้เข้าร่วมการประชมุในครัง้นีด้้วย 
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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 
 

  เน่ืองจากวาระท่ีพิจารณาในวนันี ้ มีจ านวนทัง้สิน้ 3 วาระการนบัคะแนนเสียง ซึง่ในวาระท่ี 1 ให้ถือ
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน สว่นในวาระท่ี 2 ต้องได้รับอนมุตัด้ิวย
คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด 

  

หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถามเก่ียวกบัการออก
เสียงลงคะแนนหรือไม ่ซึง่ได้มีผู้ ถือหุ้น 1 ทา่นคือ นายฮัง่ไช้ อคัควสักลุ ได้สอบถามวา่ผู้ ท่ีเสนอให้บริษัท ลาออก
จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มีสิทธ์ิในการออกเสียงลงคะแนนหรือไม ่ ซึง่
คณุบญัชา เดชอดุม ท่ีปรึกษาทางกฎหมายได้ชีแ้จงวา่ผู้ เสนอให้บริษัท ลาออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนมี
สิทธ์ิในการลงคะแนนเสียง หลงัจากนัน้ผู้ด าเนินการประชมุจงึขอให้ประธานในท่ีประชมุเร่ิมการประชมุตาม
วาระตา่งๆ ดงันี ้

 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ซึง่ประชมุ
เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 และสอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อความเพิ่มเตมิในรายงานการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ท่ีได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นก่อนลว่งหน้าหรือไม ่ซึง่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความเห็น
เพิ่มเตมิ ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
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เพ่ือให้การประชมุเป็นไปอยา่งกระชบัและรวดเร็ว ดงันัน้ ผู้ด าเนินการประชมุขอให้ท่ีประชมุพิจารณาวาระตอ่ไป
ก่อน หลงัจากรวบรวมคะแนนการออกเสียงในวาระท่ี 1 เรียบร้อยแล้ว ผู้ด าเนินการประชมุจะแจ้งมตท่ีิประชมุให้
ทราบอีกครัง้ 
 

วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัตกิารเพกิถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทได้รับหนงัสือลงวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2559 จาก Chin-Poon 
Industrial Co., Ltd. ซึง่มีใจความส าคญัวา่ Chin-Poon ปัจจบุนัเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท มีหุ้นสามญั
รวมจ านวน 236,103,610 หุ้น หรือคดิเป็นร้อยละ 95.53 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทมีเจตจ านง
ท่ีจะสนบัสนนุให้บริษัท พิจารณาเพิกถอนหลกัทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ ด้วยเหตผุล 3 ข้อ โดยขอให้ผู้ด าเนินรายการเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียด  

ผู้ด าเนินรายงานได้ชีแ้จงถึงเจตจ านงของบริษัท ชินพนู ท่ีจะสนบัสนนุให้บริษัทพิจารณาเพิกถอน
หลกัทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ด้วยเหตผุล 3 ข้อคือ 

1. บริษัทขาดคณุสมบตัใินการด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน เน่ืองจากข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์ 
เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ต้องมีผู้ ถือหุ้นสามญัรายยอ่ยไมน้่อยกวา่ 150 ราย และผู้ ถือหุ้นดงักลา่วต้องถือหุ้น
รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 15 ของทนุช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทจดทะเบียน ตามหลกัเกณฑ์การ
กระจายการถือหุ้น ซึง่ ณ วนัท่ีปิดสมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือครัง้ลา่สดุของบริษัท ในวนัท่ี 15 
ธนัวาคม 2559 Chin-Poon ถือหุ้นบริษัทรวมทัง้สิน้ 236,103,610 หุ้น หรือคดิเป็นประมาณร้อยละ 
95.53 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ในขณะท่ีบริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้น
รายยอ่ย รวมทัง้สิน้จ านวน 11,054,631 หุ้น หรือคดิเป็นร้อยละ 4.47 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัท ซึง่ต ่ากวา่เกณฑ์การถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยตามหลกัเกณฑ์การกระจายหุ้น 
และ Chin-Poon ไมมี่นโยบายท่ีจะลดสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท 

2. บริษัทไมมี่ความจ าเป็นในการระดมทนุผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

3. การเพิกถอนหลกัทรัพย์จะชว่ยให้บริษัทลดคา่ใช้จา่ยและคา่ธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องกบัการด ารงสถานะ
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ นอกจากนี ้ ยงัเป็นการลดภาระหน้าท่ีของบริษัทในการ
ปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบและข้อบงัคบัใด ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
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ทัง้นี ้ Chin-Poon จะให้การสนบัสนนุบริษัท โดยจะเป็นผู้ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทในสว่นท่ี
มิได้ถือโดย Chin-Poon เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการเพิกถอนหลกัทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์โดยสมคัรใจ ในราคาเสนอซือ้ท่ี 5.07 บาทตอ่หุ้น ซึง่ Chin-Poon จะต้อง
ด าเนินการตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์ เร่ือง การเพิกถอนหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 ท่ีก าหนดให้
การเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนจะต้องจดัให้มีผู้ เสนอซือ้หุ้นจากผู้ ถือหุ้นเป็นการทัว่ไป และ
การท าค าเสนอซือ้หุ้นดงักลา่ว ให้ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ท่ีก าหนดให้ผู้ เสนอซือ้จะต้องท าค าเสนอซือ้หุ้น ในราคาท่ีไมต่ ่ากวา่ราคาสงูสดุของราคาท่ีค านวณ
ตามหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ราคาสงูสดุท่ีผู้ท าค าเสนอซือ้หรือบคุคลตามมาตรา 258 ของผู้ท าค าเสนอซือ้ได้หุ้นของบริษัทมาใน
ระหวา่งระยะเวลา 90 วนั ก่อนวนัท่ีย่ืนค าเสนอซือ้ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่ราคาดงักลา่วยงัไมส่ามารถระบไุด้ในขณะนี ้ (ทัง้นี ้ เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 
2559 Chin-Poon ได้ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจ านวน 15,209,100 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4.95 บาท) 

2. ราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุ้นบริษัทในระหว่าง 5 วันท าการก่อนวันท่ีคณะกรรมการของ
บริษัทมีมติเพ่ือเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาการเพิกถอนหุ้น หรือวนัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นบริษัทมี
มติให้เพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่วนัใดจะเกิด
ก่อน ซึ่งเท่ากบัหุ้นละ 4.56 บาท (ค านวณระหว่างวนัท่ี 9 ถึง 16 ธันวาคม 2559 รวมระยะเวลาทัง้สิน้ 
5 วนัท าการ ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาการเพิกถอนหุ้น 
ซึง่คณะกรรมการบริษัทได้ประชมุเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2559)  

3. มลูคา่สินทรัพย์สทุธิของบริษัท โดยค านวณจากมลูคา่ทางบญัชีท่ีปรับปรุงให้สะท้อนราคาตลาดล่าสดุ
ของสินทรัพย์และหนีส้ินของบริษัท ซึง่ค านวณได้ราคาหุ้นละ 4.88 บาท ซึง่เป็นราคาท่ีค านวณโดย
อ้างอิงจากงบการเงินรวม สิน้สดุไตรมาสท่ี 3 ปี 2559 ของบริษัท 

4. มลูคา่ยตุธิรรมของหุ้นของบริษัทท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินของ Chin-Poon ซึง่มีราคาเทา่กบั
หุ้นละ 4.88 บาท ด้วยวิธีปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชี เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีสะท้อนให้เห็นมลูคา่ท่ีแท้จริงของ
หุ้นกิจการ ซึง่สินทรัพย์สว่นใหญ่เป็นท่ีดนิ อาคาร สว่นปรับปรุงอาคาร และเคร่ืองจกัร ซึง่ได้มีการ
ประเมินราคาสินทรัพย์ดงักลา่วเกือบทัง้หมด จงึสะท้อนให้เห็นมลูคา่ตลาดท่ีแท้จริงของทรัพย์สินของ
บริษัท (โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวม สิน้สดุไตรมาสท่ี 3 ปี 2559 ของบริษัท) 
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ดงันัน้ ราคาเสนอซือ้หุ้นของบริษัทท่ี Chin-Poon เสนอไว้ หุ้นละ 5.07 บาท จงึไมต่ ่ากวา่ราคาสงูสดุของราคาท่ี
ค านวณตามหลกัเกณฑ์ข้างต้น 
 

ทัง้นี ้การท่ี Chin-Poon จะเข้าท าการซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการเป็นการทัว่ไป เพ่ือเพิกถอนหลกัทรัพย์
ออกจากหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์นัน้ ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

1. การได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการของบริษัทให้เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตักิารเพิก
ถอนหลกัทรัพย์ 

2. การได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้ด าเนินการเพิกถอนหลกัทรัพย์ และ 

3. การได้รับความเห็นชอบหรืออนมุตักิารด าเนินการเพิกถอนหลกัทรัพย์จากหนว่ยงานท่ีมีอ านาจก ากบั
ดแูล และหนว่ยงานตา่ง ๆ อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ขอให้คณุวฒุิชยั ธรรมสาโรช จากบริษทั ดสิคฟัเวอร์ แมแนจเม้นท์ จ ากดั รายงานให้ผู้ ถือ
หุ้นทราบเก่ียวกบัความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ  
 

คณุวฒุิชยั ธรรมสาโรจน์ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่การรายงานตอ่ท่ีประชมุฯ จะแบง่เป็น 3 หวัข้อคือ  
1. สรุปความเห็นท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
2. ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอ่ราคาเสนอซือ้หุ้นของบริษัท ท่ี Chin Poon เสนอไว้ 
3. ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอ่การท ารายการ 

 

โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่การขอเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในครัง้นี ้ ผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาอนมุตักิารเพิกถอนหลกัทรัพย์
ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์และตอบรับค าเสนอซือ้ เน่ืองจาก 

1) Chin-Poon ถือหุ้นร้อยละ 95.53 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ และไม่
คดิจะลดสดัสว่นการถือหุ้นลงดงันัน้ บริษัทฯ จงึขาดคณุสมบตัซิึง่ไมเ่ป็นไปตามคณุสมบตัด้ิานการ
กระจายการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

2) ราคาเสนอซือ้ท่ี 5.07 บาทตอ่หุ้นเป็นราคาท่ีเหมาะสมตามความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระและ 
ถกูต้องตามกฎหมาย และ 

3) ปัจจบุนั Chin-Poon ถือหุ้นร้อยละ 95.53 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 
ท าให้ Chin-Poon สามารถควบคมุทิศทางการด าเนินธุรกิจรวมถึงควบคมุการลงมตขิองท่ีประชมุผู้ ถือ
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หุ้นในเร่ืองส าคญั โดยท่ีผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อคดัค้านการลงมตติอ่
นโยบายการบริหารงาน นโยบายการจา่ยปันผล และ นโยบายอ่ืนๆ ท่ีส าคญัของบริษัทฯ ได้ 
 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมีความเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะยอมรับการเพิกถอนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ตาม
ความคดิเห็นท่ีได้รายงานไปแล้วในเบือ้งต้นและตอบรับราคาเสนอซือ้ท่ี 5.07 บาท เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสงูสดุ
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ีก าหนดให้ผู้ เสนอซือ้จะต้องท าค าเสนอ
ซือ้หุ้น ในราคาท่ีไมต่ ่ากวา่ราคาสงูสดุของราคาท่ีค านวณตามหลกัเกณฑ์ 5 ข้อท่ีได้แสดงวา่ไว้บนจอภาพแล้ว 
ซึง่หลกัเกณฑ์ทัง้ 5 ข้อนี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ราคาท่ีจะท าค าเสนอซือ้ควรใช้หลกัเกณฑ์
มลูคา่สินทรัพย์สทุธิของบริษัท และราคาท่ี 5.07 บาทเป็นราคาท่ีเหมาะสม 
ในสว่นของความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอ่การท ารายการ ท่ีปรึกษาทางการเงินเห็นวา่การขอเพิก
ถอนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์โดยสมคัรใจเป็นการท า
รายการท่ีเหมาะสม เน่ืองจาก 

1. ขาดสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ เน่ืองจากหุ้นสว่นใหญ่อยูใ่นมือของ Chin Poon 
2. ผลตอบแทนการลงทนุถกูจ ากดัลง เน่ืองจากบริษัทมีผลขาดทนุมาตอ่เน่ือง 
3. ไมส่ามารถถ่วงดลุอ านาจของผู้ ถือหุ้นใหญ่ เน่ืองจากปัจจบุนั Chin Poon ถือหุ้นบริษัทมากกวา่ร้อยละ 

95 แล้ว 
4. ราคาเสนอซือ้หลกัทรัพย์ท่ี Chin Poon เสนอซือ้เป็นราคาท่ีเหมาะสม 

 

ประธานได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุเพิ่มเตมิวา่ บริษัทได้สง่ความเห็นของคณะกรรมการอิสระในการขอเพิกถอน
หลกัทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และรายงาน
ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เก่ียวกบัการเพิกถอนหลกัทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่ได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้วพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเป็นการลว่งหน้าแล้ว และสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใด มีข้อซกัถามหรือไมอ่ยา่งไร 
ซึง่ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถาม ดงัตอ่ไปนี ้

1. วา่ท่ีรต.พิสิฐ สธีุลกัษณาพร ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ได้สอบถามวา่ในการรายงานในท่ีประชมุมีแต่
ข้อดีของการลาออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แตไ่มท่ราบวา่จะมีข้อเสียเชน่
เร่ืองผลประโยชน์จากการเป็นบริษัทหลกัทรัพย์จดทะเบียนด้านภาษีเงินได้ หรือการลาออกแล้วจะมี
ภาระภาษีหรือไมอ่ยา่งไร 

คณุลกัษณา ส าราญทิวาวลัย์ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงินได้ชีแ้จงวา่ปัจจบุนัอตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคล 
บริษัททัว่ไปจะเสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 ซึง่ปัจจบุนั บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ก็ยงัไมมี่สิทธิพิเศษ
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ด้านอตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคลแตอ่ยา่งใด นอกจากนี ้ คณุวฒุิชยั ธรรมสาโรช ได้ชีแ้จงเพิ่มเตมิวา่ถ้าบริษัทออก
จากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนฯ แล้ว และผู้ ถือหุ้นต้องการจะขายหุ้นสามญัของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นก็จะต้อง
เสียภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาจากการขายหลกัทรัพย์นอกตลาดหลกัทรัพย์ 

2. คณุศกัดิช์ยั สกลุคีรีมนตรี ผู้ รับมอบฉนัทะ ได้สอบถามวา่ในปีท่ีผา่นมาบริษัทมีการลงทนุการผลิต
เคร่ืองจกัรใหม ่550 ล้านบาท ซึง่เป็นการเพิ่มการผลิตท่ีคาดวา่จะท าให้ผลประกอบการดีขึน้ แตเ่พิ่งจะ
เร่ิมการผลิตแล้วบริษัทก็จะลาออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ท าให้ผู้ ถือหุ้นยงัไมไ่ด้ผลก าไร
จากการขยายการผลิตนีเ้ลย และนอกจากนี ้ ถ้าบริษัทออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนแล้ว 
บริษัทจะยงัคงอยูก่บับริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์หรือไม ่ และบริษัทจะออกใบหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้นหรือไม ่
ผู้ ถือหุ้นต้องเป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จา่ยในการออกใบหุ้นหรือไม่ 

คณุลกัษณา ส าราญทิวาวลัย์ได้ชีแ้จงวา่บริษัทจะออกใบหุ้นใหมใ่ห้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีไมรั่บค าเสนอซือ้ แตภ่าระ
คา่ใช้จา่ยในการออกใบหุ้นใหม ่(ถ้าจ าเป็นต้องด าเนินการผา่น Broker ท่ีเป็นคา่ใช้จา่ยท่ี Broker เรียกเก็บ) ผู้ ถือ
หุ้นจะเป็นผู้ รับผิดชอบ ซึง่คณุศกัดิช์ยั แย้งวา่คา่ใช้จา่ยสว่นนีน้า่จะเป็นภาระของบริษัท เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นราย
ยอ่ยอ่ืนๆ มิได้ต้องการจะให้ลาออกจากการเป็นบริษัทหลกัทรัพย์จดทะเบียน นอกจากนี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระแจ้งวา่ผู้ ถือหุ้นจะมิได้รับเงินปันผล เน่ืองจากบริษัทมีผลขาดทนุ คณุศกัดิช์ยัแสดงความคดิเห็นวา่ไมน่า่
เป็นไปได้ เน่ืองจากผู้ ถือใหญ่เม่ือมีการลงทนุก็ยอ่มต้องมีผลก าไร และนา่จะต้องมีการจา่ยเงินปันผล เพราะการ
ลงทนุใดๆ ก็ยอ่มต้องการผลตอบแทนทัง้สิน้ คณุวฒุิชยั ชีแ้จงวา่ในมมุมองของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เป็น
มมุมองส าหรับผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ซึง่ปัจจบุนับริษัทมีผลขาดทนุ และเม่ือลาออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนแล้ว นโยบายตา่งๆ รวมถึงนโยบายการจา่ยเงินปันผลก็อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดมิ ซึง่ผู้ ถือหุ้น
รายยอ่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบในบางด้าน แตก็่อาจจะได้ผลประโยชน์อ่ืนทดแทนในบางด้านเชน่กนั ซึง่เป็น
เร่ืองในอนาคต ท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมองวา่เป็นความเส่ียงอยา่งหนึง่ของผู้ ถือหุ้น 
คณุศกัดิช์ยั สกลุคีรีมนตรี ผู้ รับมอบฉนัทะ ได้สอบถามวา่ในปีท่ีผา่นมาบริษัทมีการลงทนุการผลิต 

3. คณุอน ุ วอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามวา่จากสาเหตท่ีุบริษัทแจ้งวา่บริษัทไมมี่ความจ าเป็นในการ
ระดมทนุผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย แตจ่ากงบการเงินซึง่พบวา่ยงัมีผลขาดทนุอยู ่การขยาย
การผลิตจ าเป็นต้องใช้เงินทนุและเงินทนุหมนุเวียน ซึง่การเพิ่มทนุโดยการท า PP นา่จะเป็นทางเลือก
หนึง่ และถ้าต้องมีการเพิ่มทนุจริง ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยจะต้องเพิ่มทนุตามด้วยหรือไมอ่ย่างไร และอยากจะ
สอบถามแนวโน้มของบริษัทในอนาคต ซึง่อาจจะมีผู้ ถือหุ้นบางรายอยากจะถือหุ้นของบริษัทตอ่ไป ซึง่
ในระยะแรก อาจจะไมไ่ด้รับเงินปันผล แตอ่นาคตบริษัทจะดีขึน้เน่ืองจากธุรกิจอิเลคโทรนิคส์ก าลงั
เตบิโตอยา่งมาก และในสว่นของหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทมีนโยบายจดัการอยา่งไร ประธานในท่ีประชมุ
แจ้งวา่เร่ืองอนาคตนีค้งต้องเป็นเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เป็นผู้ก าหนดนโยบายเอง และการท่ีท่ีปรึกษา
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ทางการเงินอิสระให้ความเห็นตอ่ท่ีประชมุนี ้ ก็เพ่ือเป็นการชว่ยให้ความคดิเห็นกบัผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ซึง่ท่ี
ปรึกษาทางการเงินของ Chin Poon ได้สอบถามกบัคณุเรเชล หลิน ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินของ 
Chin Poon เพ่ือให้ค าชีแ้จงกบัผู้ ถือหุ้น  

 

ในระหวา่งนีเ้พ่ือมิให้เป็นการเสียเวลา ผู้ด าเนินการประชมุได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ในระหวา่งการประชมุในวาระนี ้
มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มอีก 1 ทา่น นบัเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและมอบอ านาจ จ านวน
ทัง้สิน้ 45 ทา่น นบัจ านวนหุ้นได้ 238,528,281 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 96.51 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด และ
ผู้ด าเนินการประชมุขอแจ้งมตท่ีิประชมุในวาระท่ี 1 ดงันี ้

 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ท่ีประชมุเม่ือ
วนัท่ี 28 เมษายน 2559  ตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

 

เห็นด้วย   238,504,535 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  99.9993 
ไมเ่ห็นด้วย             1,746 เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.0007 
งดออกเสียง           - เสียง คดิเป็นร้อยละ       - 

 

หลงัจากนี ้ คณุพชัร เนตรสวุรรณ กรรมการผู้จดัการบริษัท แคปปิตอล แอดแวนเทจ จ ากดัได้ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบในนามของ Chin Poon ดงันีคื้อ ในปัจจบุนั การผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าของบริษัท ดราโก้ เป็นแบบเก่า 
ใช้เทคโนโลย่ีท่ีไมส่งูนกั แผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ Single-sided จะมีอตัราก าไรขัน้ต้นท่ีต ่า การขยายการลงทนุ
คราวท่ีแล้วเป็นการขยายการลงทนุเพ่ือผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ Multi-layer ซึง่มีอตัราก าไรขัน้ต้นดีกวา่ 
แตก็่จ าเป็นต้องใช้เงินลงทนุเป็นจ านวนมาก ซึง่ Chin Poon ตัง้ใจท่ีจะเข้ามาปรับปรุงและเปล่ียนแปลงบริษัทให้
มีก าไรและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  ซึง่ต้องใช้เวลานาน และไมม่ัน่ใจวา่ในระยะเวลาอนัสัน้จะประสบผลส าเร็จ 
และถ้าผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยต้องการจะถือหุ้นตอ่ไป ก็คงต้องรอ คณุอน ุสอบถามตอ่วา่การลงทนุเพิ่มนัน้ Chin Poon 
จะลงทนุเองทัง้หมดใชห่รือไม ่และจะลงทนุในสว่นของ Chin Poon ฝ่ายเดียวหรือเป็นแบบ right offering คณุ
พชัร ชีแ้จงวา่ Chin Poon จะลงทนุเพิ่มเองทัง้หมด และเป็นจ านวนมาก แตก็่คงจะเป็นแบบ right offering ซึง่ผู้
ถือหุ้นรายยอ่ยถ้าไมซื่อ้หุ้นเพิ่มทนุตามไปด้วย สดัสว่นการถือหุ้นก็จะเล็กลง คณุอนสุอบถามวา่เม่ือเป็นเชน่นี ้
สว่นของเงินปันผลของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยก็จะลดลงๆ ไปเร่ือยๆ เชน่กนัใชห่รือไม่ คณุพชัรแจ้งวา่ก็คงจะเป็น
เชน่นัน้ สว่นหุ้นกู้แปลงสภาพก็จะไมมี่การเปล่ียนแปลง ซึง่ถ้าวนัครบก าหนดไถ่ถอนแล้วผู้ ถือหุ้นกู้ตดัสินใจ
แปลงสภาพก็จะได้หุ้นไปจ านวนตามสดัสว่นการถือหุ้นกู้แปลงสภาพ แตจ่ะไมมี่ราคาอ้างอิงในตลาดหลกัทรัพย์ 
เน่ืองจากบริษัทออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนแล้ว หรือจะเลือกเป็นการจา่ยคืนเงินสด ซึง่แล้วแตก่าร
ตดัสินใจของผู้ ถือหุ้นกู้  ณ ขณะนัน้ 
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4. คณุธีรยทุธ พืชธญัญากิจ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามเพ่ือการตดัสินใจเพิ่มเตมิ เน่ืองจากไมมี่ความรู้เร่ือง
ผลิตภณัฑ์ จงึอยากให้อธิบายผลิตภณัฑ์และแนวโน้มในอนาคตท่ี Chin Poon จะเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่วา่จะเป็นอยา่งไร ประธานในท่ีประชมุอธิบายวา่อนาคตเป็นสิ่งไมแ่นน่อน จงึไมส่ามารถท่ีจะ
ตอบได้ ซึง่ทกุคนก็คาดวา่จะเป็นไปในทางท่ีดี แตถ้่าไมเ่ป็นไปตามท่ีหวงัไว้ ก็จ าเป็นต้องมีการแก้ไข 
ปรับปรุง ซึง่ Chin Poon เป็นบริษัทท่ีอยูใ่นประเทศไต้หวนั มีประสบการณ์ทางด้านการผลิตแผน่พิมพ์
วงจรไฟฟ้ามาเป็นเวลานาน การเข้ามาถือหุ้นของบริษัทก็ยอ่มต้องน าประสบการณ์ท่ีมีอยูม่าใช้ แตท่ัง้นี ้
ก็อยูก่บันโยบายของ Chin Poon ในอนาคต คณุธีรยทุธ สอบถามเพิ่มเตมิวา่จะมีการเปล่ียนแปลง
ผู้บริหารคนไทย หรือมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหารหรือไม ่ประธานฯ ชีแ้จงวา่คงต้องเป็นเร่ือง
ท่ี Chin Poon จะพิจารณาอีกครัง้ แตอ่ะไรท่ีเป็นผลประโยชน์กบั Chin Poon ก็คงจะไมท่ าให้ตนเองเสีย
ประโยชน์ 

5. คณุฮัง่ไช้ อคัควสักลุ ในนามของชมรมผู้ ถือหุ้นไทย ซึง่เป็นทัง้ผู้ ถือหุ้นกู้  และหุ้นสามญั แสดงความ
คดิเห็นวา่ถ้าผู้ ถือหุ้นยงัคงถือหุ้นไว้ บริษัทฯ ยงัคงด ารงสภาพเป็นบริษัทมหาชนอยู ่ ซึง่ยงัคงอยูภ่ายใต้
การดแูลของกระทรวงพาณิชย์ และไมเ่ห็นด้วยวา่การเป็นบริษัทหลกัทรัพย์จดทะเบียนจะไมไ่ด้รับ
ประโยชน์กวา่บริษัทจ ากดั ซึง่คณุฮัง่ไช้ คดิวา่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์จะได้รับ
สิทธิประโยชน์ในเชิงภาษีบ้างในด้านการน าเข้าหรือสง่ออก คณุฮัง่ไช้ยงัแสดงความคดิเห็นวา่ใน
รายงานการประชมุระบวุา่ บริษัทก าลงัฟืน้ตวัจากการท่ีบริษัทไต้หวนัได้ย้ายฐานการผลิตมาท่ีน่ี ซึง่
นา่จะท าให้ผลประกอบการดีขึน้ในอนาคต ดงันัน้ การลาออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์จงึไมน่า่จะเป็นผลดีแตอ่ยา่งใดกบัผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย การตรวจสอบการท าธุรกรรมตา่งๆ 
ก็จะท าได้ยากขึน้ ซึง่คณุฮัง่ไช้ต้องการเห็นบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์เติบโตขึน้ การน าหุ้นออกจากการ
เป็นบริษัทจดทะเบียนชมรมผู้ ถือหุ้นไทยไมเ่ห็นด้วย เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยถกูริดรอนสิทธ์ิ จากการ
เฝ้าสงัเกตการณ์จะพบวา่ มีบริษัทจดทะเบียนหลายแหง่ท่ีเตบิโตอยา่งเข้มแข็งจากการระดมผา่นตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันัน้จงึอยากฝากเร่ืองสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียวา่สามารถโหวตได้หรือไม่
กบัส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนกระทรวงพาณิชย์ให้พิจารณาด้วย คณุฮัง่
ไช้กลา่วเพิ่มเตมิวา่การเข้ามาระดมทนุในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เม่ือผา่นมาหลายปี ผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ได้ใช้สิทธ์ิในการลงคะแนนเสียง เพ่ือโหวตออกจากตลาดหลกัทรัพย์ยอ่มไมเ่กิดประโยชน์กบัผู้ ถือ
หุ้นรายยอ่ย นอกจากนี ้ คณุฮัง่ไช้ได้สอบถามวา่ในอนาคตถ้าผลประกอบการของบริษัทดีขึน้ 
ผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะสงูกวา่ผู้ ถือหุ้นสามญัหรือไม ่ และถ้าหุ้นกู้แปลงสภาพครบ
ก าหนด มลูคา่หุ้นกู้นัน้จะมีมลูคา่เป็นศนูย์เลยหรือไม ่ และท้ายสดุคืออยากฝากให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย
พิจารณาดวูา่หลงัจากบริษัทออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนแล้ว ธุรกิจจะเป็นอยา่งไร เพราะถ้า
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ยงัคงถือหุ้นในบริษัทนีอ้ยู ่ บริษัทนีก็้ยงัคงต้องมีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นประจ าทกุปี หลงัจากนัน้ คณุ
พชัร เนตรสวุรรณ ได้ตอบค าถามคณุฮัง่ไช้วา่ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ การใช้สิทธ์ิในการลงคะแนนเสียงเพ่ือลาออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ ก าหนดวา่ให้ใช้เสียง 3 ใน 4 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จงึจะสามารถโหวตออก
จากตลาดหลกัทรัพย์ได้ สว่นค าถามเร่ืองหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพก็จะได้รับผลตอบแทน
ในรูปของดอกเบีย้ ถ้าบริษัทมีผลการด าเนินการท่ีดีขึน้หร่ือมีการจา่ยเงินปัน ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพก็จะ
ไมไ่ด้รับสิทธิพิเศษได้ และหุ้นกู้แปลงสภาพเม่ือครบก าหนด ผู้ ถือฯ ก็สามารถเลือกได้วา่จะแปลงสภาพ
หรือรับเงินคืน ซึง่เป็นเง่ือนไขตัง้แตเ่ม่ือตอนออกหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว 

6. คณุธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคดิเห็นโต้แย้งเร่ืองประกาศของส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีก าหนดให้ใช้สิทธิการออกเสียงลงคะแนน 3 ใน 4 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด 
แตถ้่าเน่ืองจากบริษัทนีเ้ป็นบริษัทมหาชน ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนก าหนดไว้วา่วาระอะไรก็
ตามท่ีมีผู้ มีสิทธิสว่นได้เสียในเร่ืองนัน้ๆ ผู้ มีสิทธ์ิสว่นได้เสียไมส่ามารถลงมตเิร่ืองท่ีมีสว่นได้เสียได้ แต่
ประกาศของกลต.กลบัขดัแย้งกบัพรบ.มหาชน เพราะผู้ ถือหุ้นใหญ่สามารถลงมตใินเร่ืองนีไ้ด้ และราคา
ท่ีเสนอซือ้ก็ไมเ่หมาะสมเน่ืองจากในการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีผู้ ถือหุ้นใหญ่ถืออยู ่ ราคา
แปลงสภาพอยูท่ี่ 5.40 บาท ในขณะท่ีค าเสนอซือ้ตัง้ราคาไว้ท่ี 5.07 บาท ซึง่ถือวา่สามารถซือ้หุ้นได้ถกู
กวา่ท่ีตัง้ราคาแปลงสภาพไว้ นอกจากนีค้ณุธาราขอท้วงตงิรายงานของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ี
ระบวุา่บริษัทไมมี่หน้าท่ีในการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานท่ีท าให้ผู้ ถือ
หุ้นขาดข้อมลู ซึง่คณุธาราเห็นวา่ตราบใดท่ีบริษัทยงัคงสภาพเป็นบริษัทมหาชน บริษัทจ าเป็นต้องจดั
ประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ต้องจดัท ารายงานประจ าปีสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมจดหมายเชิญประชมุ ดงันัน้ท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระควรจะระบเุร่ืองนีไ้ว้ในความคดิด้วย นอกจากนี ้ คณุธารายงัระบอีุกวา่ใน
รายงานของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีระบวุา่ผู้ ถือหุ้นจะไมไ่ด้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้จากเงิน
ปันผลท่ีได้รับ ซึง่ตามประมวลรัษฎากรท่ีคณุธาราเข้าใจคือถ้าผู้ ถือหุ้นจะน าเงินปันผลค านวณเพ่ือการ
เสียภาษีเงินได้ ก็จะต้องน าเงินปันผลท่ีได้รับจากทกุบริษัทมารวมค านวณ ไมส่ามารถเลือกเฉพาะเงิน
ปันผลใดปันผลหนึง่ได้ และในรายงานฯ ท่ีระบวุา่การออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนอาจจะ
สง่ผลตอ่ภาพลกัษณ์ ความนา่เช่ือถือตอ่คูค้่าและสถาบนัการเงิน ซึง่เร่ืองนีเ้ป็นผลกระทบตอ่บริษัท มิใช่
ตอ่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยจะได้รับผลกระทบเพียงสว่นน้อยเทา่นัน้ ส าหรับการท่ีรายงานแจ้ง
วา่ผู้ ถือหุ้นใหญ่เดมิมีหนงัสือรับรองการไมแ่ปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ และเลือกท่ีจะได้รับเงินคืนท่ี 
5.40 บาท คณุธาราคดิวา่ไมเ่ป็นธรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยท่ีถกูเสนอซือ้หุ้นท่ี 5.07 บาท 
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7. คณุสวุรรณ เดชะรินทร์ ขอสอบถามถึงอนาคตของบริษัท เพ่ือเป็นข้อมลูในการตดัสินใจ คณุพชัร เนตร
สวุรรณได้ชีแ้จงผู้ ถือหุ้นทัง้สอง ดงันี ้
- เน่ืองจากในขณะท่ีบริษัทออกหุ้นกู้แปลงสภาพเม่ือ 2 ปีก่อน ขณะนัน้ราคาตามมลูคา่ของบริษัทฯ 

สงูกวา่ปัจจบุนั ซึง่มีผลขาดทนุมาอยา่งตอ่เน่ือง และจากการค านวณมลูคา่หุ้นของบริษัท พบวา่มี
มลูคา่ 4.88 บาทตอ่หุ้น ซึง่ทางคณะกรรมกาตรวจสอบไมเ่ห็นด้วย จงึมีการเจรจาและปรับราคา
เสนอซือ้เป็น 5.07 บาท ซึง่ไมส่ามารถเปรียบเทียบกบัราคาแปลงสภาพท่ี 5.40 บาท  

- Chin Poon มีแผนการขยายการลงทนุในอนาคต ซึง่การเข้ามาซือ้กิจการก็เพ่ือจะปรับปรุงและ
เปล่ียนแปลงให้บริษัทมีผลก าไรดีขึน้ และจ าเป็นต้องมีการเพิ่มทนุ สว่นคณะกรรมการก็คงจะมีการ
เปล่ียนแปลง แตอ่ยา่งไรก็ตาม อนาคตของบริษัทก็คงต้องขึน้อยูก่บัสภาพแวดล้อมอตุสาหกรรม 
และการแขง่ขนัในอตุสาหกรรมท่ีเร่ิมรุนแรงขึน้ 

8. คณุฮัง่ใช้ อคัควสักลุ ได้ชีแ้จงวา่ถ้าบริษัทออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนแล้ว โบรกเกอร์จะ
จดัสง่ใบหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้นโดยไมเ่สียเงินแตอ่ยา่งใด 

9. คณุธารา ชลปราณี ได้สอบถามวา่ผู้ ถือหุ้นใหญ่มีความคดิเห็นกบัการผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าวา่จะไป
ในทิศทางใด กลุม่ลกูค้าจะเป็นกลุม่ลกูค้าเดมิหรือกลุม่ใหมท่ี่บริษัทต้องวิ่งหาลกูค้าเอง เพ่ือเป็นข้อมลู
ประกอบการตดัสินใจให้กบัผู้ ถือหุ้นรายย่อยวา่ควรจะถือหุ้นกบับริษัทตอ่ไปหรือไม ่ คณุพชัร เนตร
สวุรรณได้ซกัถามกบัทางคณุเรเชล หลินและชีแ้จงวา่บริษัทจะมุง่เน้นไปยงัการผลิตแผน่พิมพ์
วงจรไฟฟ้าแบบ Multi-layer ท่ีใช้กบัอตุสาหกรรมรถยนต์ ปัจจบุนั โรงงานในประเทศไต้หวนัและ
ประเทศจีนได้ผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีมีความซบัซ้อนกวา่โรงงานในประเทศไทย ซึง่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ก็คาดหวงั
จะให้บริษัทผลิตผลิตภณัฑ์เดียวกนักบัโรงงานในตา่งประเทศ แตก็่คงจะใช้ระยะเวลาพอสมควร ซึง่ใน
ระหวา่งท่ีคณุพชัร เนตรสวุรรณชีแ้จง ก็มีผู้ ถือหุ้นทา่นอ่ืนสอบถามถึงการลงทนุในการผลิตแผน่พิมพ์
วงจรไฟฟ้าแบบ Multi-layer ซึง่มีก าไรดีกวา่ผลิตภณัฑ์ปัจจบุนั แตท่ าไมบริษัทยงัคงขาดทนุ ซึง่คณุ
ลกัษณา ส าราญทิวาวลัย์ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงินได้ชีแ้จงวา่ในปัจจบุนับริษัทยงัมีค าสัง่ซือ้
จากลกูค้าไมม่าก ถึงแม้วา่จะมีก าลงัการผลิต แตค่ าสัง่ซือ้ท่ีได้รับในปัจจบุนัมีเพียงร้อยละ 10-20 จงึท า
ให้บริษัทยงัมีผลขาดทนุเน่ืองจากคา่ใช้จา่ยคงท่ีตา่งๆ รวมถึงคา่เส่ือมราคาท่ีมีจ านวนสงู เน่ืองจากการ
ลงทนุในการผลิตผลิตภณัฑ์นีส้งู  
 

หลงัจากนัน้ ไมมี่ค าถามเพิ่มเตมิจากผู้ ถือหุ้น ประธานในท่ีประชมุจงึขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมตใินวาระนี ้
ในระหวา่งท่ีรอผลการลงคะแนนเสียง เพ่ือเป็นการประหยดัเวลา ผู้ด าเนินการประชมุจงึขอให้ประธานในท่ี
ประชมุพิจารณาในวาระถดัไป 
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วาระที่ 3 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ประธานในท่ีประชมุได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ใดมีข้อซกัถามหรือเสนอความคดิเห็นหรือไม ่ 
คณุฮัง่ไช้ อคัควสักลุ ได้แสดงความคดิเห็นเร่ืองจริยธรรมและหลกัธรรมาภิบาล ซึง่อยากจะให้ผู้ ถือหุ้นใหญ่ควร
จะปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยอยา่งเทา่เทียมกนั เพ่ือประโยชน์ของบริษัท และจะเป็นประโยชน์ตอ่ประเทศไทย
ตอ่ไป 
 

หลงัจากนัน้ ประธานในท่ีประชมุ ขอให้ผู้ด าเนินการประชมุแจ้งมตท่ีิประชมุในวาระท่ี 2 ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 
ผู้ด าเนินการประชมุได้แจ้งมตใินวาระท่ี 2 ดงันี ้

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตอินมุตักิารเพิกถอนหลกัทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย   238,502,325 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  96.49782 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยทัง้หมด 
ไมเ่ห็นด้วย             25,956 เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.01050 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยทัง้หมด 
งดออกเสียง           - เสียง คดิเป็นร้อยละ       - 
 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือเสนอเร่ืองอ่ืนเพ่ือให้ท่ีประชมุพิจารณา  ประธานฯ จงึกลา่วขอบคณุ
ผู้ เข้าประชมุท่ีได้สละเวลามาร่วมประชมุและอนมุตัข้ิอเสนอของคณะกรรมการในเร่ืองตา่งๆ ด้วยดี และกลา่ว
ปิดประชมุ 
 

ปิดประชมุเม่ือเวลา 11.35 น. 
 

      รับรองวา่เป็นรายงานการประชมุอนัถกูต้อง 
 
 
 

        (ดร.วิพรรธ์ เริงพิทยา) 
                            ประธานกรรมการ 
 
 
 

             (นางลกัษณา ส าราญทิวาวลัย์) 
        เลขานกุารบริษัทฯ/ผู้บนัทกึการประชมุ 


