
 

 

 
 

หนังสือเชญิประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากัด (มหาชน) 

       

วนัท่ี 16 มีนาคม  พ.ศ. 2560 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 
สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1. รายงานประจ าปี 2559 
  2. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 

3. ประวตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนด
ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
4. ข้อมลูคา่ตอบแทนกรรมการ 
5. รายละเอียดของผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชีท่ีขออนมุตัิในปี 2560 
6. ข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
7. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การแสดงเอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดง
ก่อนเข้าร่วมประชมุ และเง่ือนไขในการลงคะแนนเสียง 
8. แบบพิมพ์หนงัสือมอบฉนัทะ (ขอแนะน าให้ใช้แบบ ข.) 
9. แผนท่ีตัง้สถานท่ีประชมุ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 

 
 ด้วยคณะกรรมการบริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) จะจดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2560 ในวนัพฤหสับดีท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง  แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 
ห้องยคุลธร เลขท่ี 333 ถนนเชิดวฒุากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบ
วาระดงัตอ่ไปนี ้คือ 
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2560 
ความเป็นมา การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ได้จดัขึน้เม่ือวนัองัคารท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 
2560 โดยได้จดัท ารายงานการประชมุแล้วเสร็จภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ ส าเนารายงาน
การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุล าดบัท่ี 2 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
พิจารณาและรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560  ฉบบัดงักลา่ว 
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วาระที่ 2 คณะกรรมการแถลงผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลง
ท่ีส าคญัท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 2559 ซึง่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2559 ตามเอกสาร
ประกอบการประชมุล าดบัท่ี 1 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจ าปี 2559 ซึง่สรุปผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา เพ่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ซึง่ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
ความเป็นมา เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษัทได้
จดัท างบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทและจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตแล้ว และขอเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัโิดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่
ในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2559 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุใน
ครัง้นี ้ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 1 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนองบการเงิน ประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2559 ซึง่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจากบริษัท      
เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั แล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว ซึง่แสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2559 ท่ีผ่านมาให้ท่ีประชมุ
พิจารณาอนมุตัิงบการเงินฉบบัดงักลา่ว 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผล 
ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัท
ประกอบกบัโครงการการลงทนุ และความต้องการใช้เงินของบริษัทในอนาคต แล้วจงึก าหนด
เป็นจ านวนเงินท่ีจะจ่ายเป็นเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นตอ่ไป  
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  เน่ืองจากในปี 2559 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีผลขาดทนุจากการ
ด าเนินงาน และในปี 2560 บริษัทฯ มีการขยายการลงทนุเพ่ิมส าหรับการผลิตแผน่พิมพ์
วงจรไฟฟ้าแบบ Multi-layer ซึง่เมื่อคณะกรรมการพิจารณาจากฐานะการเงินโดยรวมของบริษัท
ฯ และความต้องการใช้เงินทนุหมนุเวียนของบริษัทในอนาคต คณะกรรมการจงึเห็นสมควรเสนอ
ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิงดการจ่ายเงินปันผล 
 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ และการ 



ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
ความเป็นมา ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 
14 ก าหนดให้กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัราในการประชมุสามญัประจ าปี
ทกุครัง้ ในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ จะมีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระ จ านวน 3 ท่าน ดงันี ้คือ 
 

1. ดร.วิพรรธ์ เริงพิทยา ต าแหน่งประธานคณะกรรมการ 
2. นายสรุพล ปลืม้อารมย์ ต าแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ 
3. นายเฉิน จงุ คนุ ต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จดัการ 

 

หมายเหต ุ *บริษัทพิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ.28/2552 

 

นอกจากนี ้ยงัเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการด้วยเช่นกนั  
ความเหน็ของคณะกรรมการ ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 14 ก าหนดให้กรรมการจะต้องออก
จากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัราในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ในการประชมุสามญั
ประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้จะมีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ดงันี ้คอื 
 

1. ดร.วิพรรธ์ เริงพิทยา 
2. นายสรุพล ปลืม้อารมย์ 
3. นายเฉิน จงุ คนุ 

 

จากการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการมีความเห็น
วา่ ดร.วิพรรธ์ เริงพิทยา, นายสรุพล ปลืม้อารมย์ และ นายเฉิน จงุ คนุ เป็นผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมี
คณุสมบตัิเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มีความรู้ 
ความสามารถในอตุสาหกรรมอิเลคโทรนิคส์ ตลอดจนกลยทุธ์ในการด าเนินงาน ซึง่จะเป็น
ประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้น าและมีวิสยัทศัน์กว้างไกล นอกจากนี ้ ยงัมี
ประวตัิการท างานท่ีโปร่งใส สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ จงึเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้บคุคลทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้าด ารงต าแหน่งตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ประวตัิปรากฏตาม
สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3  
ในสว่นของคา่ตอบแทนกรรมการ จากการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน โดยการพิจารณาเปรียบเทียบกบัอตัราคา่ตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัทท่ี
อยู่ในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั คืออตุสาหกรรมผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าทัง้ในประเทศ



และตา่งประเทศ รวมถงึหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ตลอดจนความเหมาะสมประการตา่งๆ  
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
ให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ดงันี ้
1. ต าแหน่งประธานกรรมการ 100,000 บาท (หนึง่แสนบาทถ้วน) ตอ่เดือน 

2. ต าแหน่งกรรมการ ท่านละ 10,000 บาท (หนึง่หมื่นบาทถ้วน) ตอ่เดือน   
3. ต าแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ิมอีกท่านละ 10,000 บาท (หนึง่หมื่นบาทถ้วน) 
ซึง่ข้อมลูคา่ตอบแทนกรรมการ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุล าดบัท่ี 4 
 

วาระที่ 6 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดสินจ้างผู้สอบบญัชี 
ความเป็นมา เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120  
และตามแนวทางของกลต. ก าหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบ
บญัชีของบริษัท ทัง้นีส้ามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมให้ท าหน้าท่ีได้ไมเ่กิน 5 รอบปีบญัชี
ติดตอ่กนั  
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกบริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2560 เน่ืองจากมีมาตรฐานการท างานท่ีดีเป็นท่ียอมรับและ
เช่ือถือของบริษัทตา่งประเทศทัว่โลก และเน่ืองจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นบริษัท
ตา่งชาติ เพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจให้กบัผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จงึพิจารณาความเหมาะสมท่ีมีผู้สอบบญัชี
ท่ีเป็นท่ียอมรับของบริษัทตา่งประเทศ คณะกรรมการตรวจสอบจงึเห็นควรเลือกผู้สอบบญัชีจาก
บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ท าหน้าท่ีผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2560 
รายละเอียดของผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชีท่ีขออนุมตัิในปี 2560 ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบ การประชมุล าดบัท่ี 5 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ โดยการพิจารณาและเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการ เห็นสมควรแตง่ตัง้ให้  
นายบญุญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ ทะเบียนผู้สอบบญัชีเลขท่ี 7900  และ/หรือ      
นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง ทะเบียนผู้สอบบญัชีเลขท่ี 4628 และ/หรือ 
นายณฐัพงศ์ ตนัติจตัตานนท์ ทะเบียนผู้สอบบญัชีเลขท่ี 8829 และ/หรือ 
นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง ทะเบียนผู้สอบบญัชีเลขท่ี 4409 
ในนามบริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  และพิจารณา
อนมุตัิคา่สอบบญัชีส าหรับปี 2560 จ านวน 1,400,000 บาท (หนึง่ล้านสี่แสนบาทถ้วน)   
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา 



ทัง้นี ้ คา่สอบบญัชีท่ีเสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบญัชี (Audit Service) เท่านัน้ โดยท่ี
รายละเอียดของผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชีท่ีขออนมุตัิในปี 2560 ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบ การประชมุล าดบัท่ี 5 
 

วาระที่ 7 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

 จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ในวนัพฤหสับดีท่ี 27 
เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง  แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ห้องยคุลธร 333  ถนน
เชิดวฒุากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (ตามเอกสารประกอบการประชมุล าดบัท่ี 9) โดยพร้อมเพรียงกนั 
และบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นตัง้แตเ่วลา 08.30 น. 
 

 อนึง่ เพ่ือความสะดวก หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย
ล าดบัท่ี 8 หรือสามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้น
เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ได้จาก 
www.dracopcb.com โดยเลือกใช้แบบหนึง่แบบใดตามท่ีระบไุว้เท่านัน้ และหากท่านประสงค์จะมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเรียนวา่บริษัทฯ มีกรรมการอิสระดงันี ้ 

1) ดร.อดลุ อมตวิวฒัน์ 
2) นายออ่ง ทนุ 

ทัง้นีก้รุณาสง่หนงัสือมอบฉนัทะ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายงับริษัทฯ ภายในวนัจนัทร์ท่ี 24 เมษายน 
2560 หรือน ามาย่ืนตอ่ประธานท่ีประชมุหรือบคุคลท่ีประธานฯ มอบหมายก่อนเร่ิมการประชมุด้วย จกัขอบคณุย่ิง 
 
      ขอแสดงความนบัถือ 
              โดยค าสัง่ของคณะกรรมการ 
 
     
          

         (นางลกัษณา ส าราญทิวาวลัย์) 
                               เลขานกุารบริษัท 

http://www.dracopcb.com/

