สิ่ งที ส่ ่งมาด้วย ลาดับที ่ 2
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 2/2560 (เรี ยกครั ง้ ที่ 2)
บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 10.05 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 1 อาคารโรงงาน 1 ของบริ ษัท
เลขที่ 152 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกระดี ถนนติวานนท์ ตาบลบางกะดี อาเออเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ดร. วิพรรธ์ เริงพิทยา เป็ นประธานในที่ประชุม
ผู้ดาเนินการประชุม ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่ามีผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าประชุมด้ วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ
จานวนทังสิ
้ ้น 7 ราย นับจานวนหุ้นได้ 245,434,024 หุ้น คิดป็ นร้ อยละ 99.3024 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ถือว่า
ครบองค์ประชุมของบริ ษัทข้ อ 30 แล้ ว จึงขอเปิ ดการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2560 (เรี ยกครัง้ ที่ 2) เพื่อ
พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุมครัง้ นี ้มีกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารเข้ าประชุมดังนี ้
กรรมการบริ ษัทจานวน 3 ท่าน คือ
1.
2.
3.

ดร. วิพรรธ์ เริ งพิทยา
คุณอดุล อมตวิวฒ
ั น์
นายเฉิน จุง คุน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการผู้จดั การ

ผู้บริ หารที่เข้ าร่ วมประชุม
1.
2.
3.

นางลักษณา สาราญทิวาวัลย์
นายอนุชิต พิชญธาดา
นายชาติชาย สร้ อยระย้ า

ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผู้จดั การโรงงาน
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและบริ หารทัว่ ไป

ก่อนเริ่ มพิจารณาวาระการประชุม ประธานได้ มอบให้ ผ้ ดู าเนินการประชุมชี ้แจงเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการประชุม
และขันตอนการลงคะแนนเสี
้
ยงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี ้
1.

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้ รับมอบฉันทะให้ ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะ
ได้ รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม

2.

การประชุมจะพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้ อมูลในแต่ละ
วาระ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามก่อนแล้ วจึงจะให้ มีการลงมติสาหรับวาระนัน้ ๆ กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับ

มอบฉันทะต้ องการซักถามหรื อแสดงความเห็น จะต้ องแจ้ งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
จะต้ องแจ้ งชื่อ ผู้ถือหุ้นที่ตนรับมอบฉันทะมาให้ ที่ประชุมทราบด้ วยทุกครัง้
3.

อายหลังที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เ ห็นด้ วยหรื องดออกเสียงใน
วาระใด ให้ ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้ รับจากเจ้ าหน้ าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของ
บริ ษัท ทังนี
้ ้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการนับคะแนน เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของ
ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้ วย และตามด้ วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็น
ด้ วยหรื องดออกเสียงให้ ยกมือขึ ้นเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่จดั เก็บตามลาดับ

4.

ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในวาระใดจะไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนันๆ
้

5.

ในการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1 และ 3 ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ส่วนวาระที่ 2 ต้ องได้ รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท และต้ องไม่มีผ้ คู ดั ค้ าน
การเพิกถอนหุ้นเกินร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทโดยบริ ษัทจะนาคะแนน
เสียงที่ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงดังกล่าวนันหั
้ กออกจากจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุม ส่วนที่เหลือ
จะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้ วยในวาระนัน้ ๆ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่มีผ้ ใู ดแสดงความเห็นคัดค้ าน
หรื อแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรื ออนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์ ทังนี
้ ้ เพื่อมิให้ เป็ นการ
เสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้ พิจารณาวาระถัดไป หลังจากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้
ประธานในที่ประชุมเริ่ มการประชุมในวาระต่าง ๆ ดังนี ้

วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจาปี 2560
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ตามสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
ที่ได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
ในการพิจารณาวาระนี ้ คุณฮัง่ ไช้ อัคควัสกุลได้ ขอให้ ประธานฯ พิ จารณาเรื่ องผู้สอบบัญชีที่สามารถ
จะเปลี่ยนเป็ นผู้สอบบัญชีอายในประเทศ เพื่อช่วยค่าใช้ จ่ายในเรื่ องค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ลดลง
จึงขอเสนอให้ ประธานฯ พิจารณาสาหรับสานักงานสอบบัญชีจากอายในประเทศในปี ถัดไป ประธาน
รับทราบ และจะนาเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ พิจารณาต่อไป
มติ

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
ตามที่ประธานฯเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

รับรอง

วาระที่ 2

245,434,024

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.00

ไม่รับรอง

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.00

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.00

พิจารณาและอนุมัตกิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์ สนธิของบริษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท อีกจานวน
123,579,120.00 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 123,579,120 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 323,241,112 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน
446,820,232.00 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ จานวน 446,820,232 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00
บาท ทังนี
้ ้ ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนครัง้ นี ้ บริ ษัทมีห้ นุ ที่สารองไว้ เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิแปลงสอาพ
ของหุ้นกู้แปลงสอาพ จานวน 28,321,733 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท (ซึง่ ออกตามมติ
ของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557) และมีทนุ จดทะเบียน
ชาระแล้ วทังสิ
้ ้น จานวน 294,919,379 บาท แบ่งออกเป็ น หุ้นจานวน 294,919,379 หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท
อนึง่ เพื่อให้ สอดคล้ องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จึงมีความจาเป็ นต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริ คณห์สนธิของบริ ษัทให้ เป็ นตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด ประธานฯ จึงขอเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท เป็ นดังนี ้
แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 เป็ นดังนี ้
ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ

446,820,232 บาท (สี่ ร้อยสี่สิ บ หกล้ านแปดแสนสอง
หมื่นสองร้ อยสามสิบสองบาท)
446,820,232 หุ้น

(สี่ ร้อยสี่สิ บ หกล้ านแปดแสนสอง
หมื่นสองร้ อยสามสิบสองหุ้น)

1 บาท (หนึง่ บาท)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

446,820,232 หุ้น
-ไม่มี- หุ้น

(สี่ ร้อยสี่สิ บ หกล้ านแปดแสนสอง
หมื่นสองร้ อยสามสิบสองหุ้น)
(- หุ้น)

มติ

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน และ แก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
รับรอง

245,434,724*

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.00

ไม่รับรอง

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.00

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.00

เนื่องจากในระหว่างการพิจารณาวาระนี ้ ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มอีก 1 ท่านทาให้ ถือหุ้นที่เข้ า
ประชุมด้ วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะจานวนทังสิ
้ ้น 8 ราย นับจานวนหุ้นได้ 245,434,724 หุ้น
คิดป็ นร้ อยละ 99.302อ ของหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ตามที่ได้ อนุมตั ิ
ในวาระที่ 2 คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจานวน จานวน 123,579,120 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกัน
หรื อต่างคราวกันให้ แ ก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ในอัตราส่วนการจองซื ้อ 2.38648228
หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้น ละ 4.86 บาท โดยมอบหมายให้ ผ้ ดู าเนินการประชุมเป็ น
ผู้ให้ รายละเอียดกับผู้ถือหุ้น ซึง่ ผู้ดาเนินการประชุมได้ ชี ้แจงรายละเอียดว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจานวน จานวน 123,579,120 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกัน
หรื อต่างคราวกันให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ในอัตราส่วนการจองซื ้อ 2.38648228
หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้น ละ 4.86 บาท กรณี มีเศษหุ้น ให้ ปัดทิ ง้ และในระหว่าง
ระยะเวลาการจองซื ้อหุ้นเพิ่ มทุนผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจานงจองซือ้ หุ้นเพิ่ มทุนเกิ นจากสิทธิ
(Excess Rights) ที่ได้ รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ ในราคาเสนอขายเดียวกัน โดยมีระยะเวลาเสนอขาย
หุ้นระหว่างวันที่ 17-18, 21-23 สิงหาคม 2560 (รวม 5 วันทาการ) ทังนี
้ ้ คณะกรรมการมอบหมายให้
กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้พิจารณากาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่ม
ทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมและมีอานาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่ใช้
สิทธิจองซื ้อให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่แสดงความจานงจะซื ้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดงั กล่าวจนกระทัง่ ไม่มีห้ ุนเหลือจากการจัดสรรตามที่บริ ษัทจะ
เห็นสมควร ในกรณี ที่มีห้ นุ เหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมที่จองซื ้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ ของ
ตนทุกราย ให้ จดั สรรหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อเกินสิทธิแต่ละรายตามจานวนหุ้นที่แสดงความจานงที่
จะซื ้อเกินสิทธิดงั กล่าว

ประธานในที่ประชุมสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อไม่ ซึง่ นายฮัง่ ไช้ อัคควัสกุล
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ สอบถามถึงวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ คุณลักษณา สาราญทิวา
วัลย์ ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงินได้ เรี ยนชี ้แจงผู้ถือหุ้นว่า วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
จะเป็ นการขยายการลงทุนในเครื่ องจักรสาหรั บการผลิตแผ่นพิ มพ์ วงจรไฟฟ้าแบบ Double-sided
PTH และ Multilayer ซึง่ อาจจะนาเงินที่ได้ รับบางส่วนไปชาระหนี ้เงินกู้ เพื่อลดอาระดอกเบี ้ยจ่ายของ
บริ ษัทฯ นอกจากนี ้คุณฮัง่ ใช้ ยงั ขอเสนอความคิดเห็นว่าเนื่องจากผู้ถือหุ้นจานวนมากต้ องการจะจอง
ซื ้อหุ้นเพิ่ มทุนเกินจานวนสิทธิ ที่ได้ รับ จึงขอให้ ผ้ ูถือหุ้นรายใหญ่ ไม่ใช้ สิทธิในการจองซื ้อหุ้นเพิ่ มทุน
ส่วนเกินจากการที่ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยไม่ได้ ใช้ สิทธิในครัง้ นี ้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่ว นน้ อยท่านอื่นได้ มีโอกาส
เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯ มากขึน้ ซึ่งคุณลักษณาได้ ชีแ้ จงว่าบริ ษัทฯ คงจะไม่สามารถห้ ามผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่ใช้ สิทธิ ในการจองซื ้อหุ้นเพิ่ มทุนส่วนเกินจากการที่ผ้ ูถือหุ้นส่วนน้ อยไม่ใช้ สิทธิได้
เนื่องจากเป็ นการตัดสินใจของคณะกรรมการของผู้ถือหุ้นใหญ่เอง บริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปก้ าวก่าย
ได้ และคุณ ฮั่งใช้ ยังสอบถามว่าอัตราเงิ นปั นผลยังใช้ อัตราเดิมเหมือนเช่นที่ ยังคงดารงสอาพเป็ น
บริ ษัทจดทะเบียนอยู่หรื อไม่ คุณลักษณาได้ ชี ้แจงว่าบริ ษัทมิได้ มีการกาหนดอัตราการจ่ายเงินปั นผล
เป็ นตัวเลข แต่บริ ษัทกาหนดการจ่ายเงินปั นผลโดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานในปี ที่ผ่านมาและ
ความต้ องการใช้ เงินสาหรับการลงทุนในอนาคตแล้ วจึงกาหนดเป็ นเงินปั นผลจ่ายให้ กบั ผู้ถือหุ้น
มติ

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
123,579,120 หุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
รับรอง

วาระที่ 4

245,434,724

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.00

ไม่รับรอง

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.00

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.00

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ
ไม่มีผ้ ใู ดเสนอเรื่ องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้ าร่ วมประชุมที่ได้
สละเวลามาร่ วมประชุมและอนุมตั ิข้อเสนอของกรรมการในเรื่ องต่างๆ ด้ วยดีและกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุม เวลา 10.50 น.

(ลงชื่อ)

ประธานที่ประชุม
(ดร. วิพรรธ์ เริ งพิทยา)

