หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1. รายงานประจาปี 2560
2. สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560
3. ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนด
ออกจากตาแหน่งตามวาระ
4. ข้ อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
5. รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่ขออนุมตั ิในปี 2561
6. ข้ อบังคับบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. คาชี ้แจงวิธีการมอบฉันทะ การแสดงเอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดง
ก่อนเข้ าร่ วมประชุม และเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง
8. แบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
9. แผนที่ของสถานที่ประชุม (ห้ องประชุม บมจ. ดราโก้ พีซีบี)
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน) จะจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2561 ในวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 1 อาคารโรงงาน 1 ของบริ ษัท เลขที่
152 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตาบลบางกะดี อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อ
พิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้ คือ
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560
ความเป็ นมา การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม
2560 โดยได้ จดั ทารายงานการประชุมแล้ วเสร็ จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม สาเนารายงาน
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลาดับที่ 2
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 ฉบับดังกล่าว

วาระที่ 2

คณะกรรมการแถลงผลการดาเนินงานประจาปี 2560
ความเป็ นมา บริ ษัทได้ สรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลง
ที่สาคัญที่เกิดขึ ้นในรอบปี 2560 ซึง่ ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2560 ตามเอกสาร
ประกอบการประชุมลาดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจาปี 2560 ซึง่ สรุ ปผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา เพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ความเป็ นมา เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษัทได้ จดั ทา
งบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ รอบปี บัญชีของบริ ษัทและจัดให้ มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแล้ ว และขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิโดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบ
การเงินของรายงานประจาปี 2560 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้
ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนองบการเงิน ประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริ ษัท เค
พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด แล้ ว และได้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ ว ซึง่ แสดง
ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2560 ที่ผ่านมาให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิงบการเงินฉบับดังกล่าว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผล
ความเป็ นมา บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลโดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริ ษัท
ประกอบกับโครงการการลงทุน และความต้ องการใช้ เงินของบริ ษัทในอนาคต แล้ วจึงกาหนด
เป็ นจานวนเงินที่จะจ่ายเป็ นเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นต่อไป
ความเห็นของคณะกรรมการ เนื่องจากในปี 2560 ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ มีผลขาดทุนจากการ
ดาเนินงาน ซึง่ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาจากฐานะการเงินโดยรวมของบริ ษัทฯ คณะกรรมการ
จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปั นผล

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ และการ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ความเป็ นมา ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ
14 กาหนดให้ กรรมการจะต้ องออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตราในการประชุมสามัญประจาปี

ทุกครัง้ ในการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ จะมีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตาม
วาระ จานวน 1 ท่าน ดังนี ้ คือ
1. Mr. Fred Shiau

ตาแหน่งกรรมการ

นอกจากนี ้ ยังเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการด้ วยเช่นกัน
ความเห็นของคณะกรรมการ ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 14 กาหนดให้ กรรมการจะต้ องออก
จากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตราในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ในการประชุมสามัญ
ประจาปี ผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ จะมีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 1 ท่าน ดังนี ้ คือ
1. Mr. Fred Shiau

ตาแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า Mr. Fred Shiau เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมครบถ้ วน
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถในอุตสาหกรรม
อิเลคโทรนิคส์ ตลอดจนกลยุทธ์ในการดาเนินงาน ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้ Mr. Fred Shiau กลับเข้ าดารงตาแหน่ง
ต่อไปอีกวาระหนึง่ ประวัติปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3
ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการ
จากการพิจารณาเปรี ยบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการของบริ ษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน คืออุตสาหกรรมผู้ผลิตแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าทังในประเทศและต่
้
างประเทศ รวมถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนความ
เหมาะสมประการต่างๆ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี ้
1. ตาแหน่งประธานกรรมการ 100,000 บาท (หนึง่ แสนบาทถ้ วน) ต่อเดือน
2. ตาแหน่งกรรมการ ท่านละ 10,000 บาท (หนึง่ หมื่นบาทถ้ วน) ต่อเดือน
ซึง่ ข้ อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลาดับที่ 4
วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดสินจ้ างผู้สอบบัญชี
ความเป็ นมา เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120
กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัท ทังนี
้ ้สามารถ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมให้ ทาหน้ าที่ได้ ไม่เกิน 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน
คณะกรรมการได้ พิจารณาคัดเลือกบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทประจาปี 2561 เนื่องจากมีมาตรฐานการทางานที่ดีเป็ นที่ยอมรับและเชื่อถือของบริ ษัท
ต่างประเทศทัว่ โลก และเนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทเป็ นบริ ษัทต่างชาติ เพื่อเพิ่มความ
มัน่ ใจให้ กบั ผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จึงพิจารณาความเหมาะสมที่มีผ้ สู อบบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับของ

บริ ษัทต่างประเทศ จึงเห็นควรเลือกผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ทาหน้ าที่ผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2561 รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่
ขออนุมตั ิในปี 2561 ปรากฏตามเอกสารประกอบ การประชุมลาดับที่ 5
ความเห็นของคณะกรรมการ โดยการพิจารณาของคณะกรรมการ เห็นสมควรแต่งตังให้
้
ผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และ
พิจารณาอนุมตั ิคา่ สอบบัญชีสาหรับปี 2561 จานวน 950,000 บาท (เก้ าแสนห้ าหมื่นบาทถ้ วน)
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่ขออนุมตั ิในปี 2561 ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบ การประชุมลาดับที่ 5
วาระที่ 7

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ในวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน
2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 1 อาคารโรงงาน 1 ของบริ ษัทฯ เลขที่ 152 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบาง
กะดี ถนนติวานนท์ ตาบลบางกะดี อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ตามเอกสารประกอบการประชุมลาดับ
ที่ 9) โดยพร้ อมเพรี ยงกัน และบริ ษัทจะเปิ ดให้ ลงทะเบียนเพื่อเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นตังแต่
้ เวลา 08.30 น.
อนึง่ เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย
ลาดับที่ 8 และกรุ ณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายังบริ ษัทฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน
2561 หรื อนามายื่นต่อประธานที่ประชุม หรื อบุคคลที่ประธานฯ มอบหมายก่อนเริ่ มการประชุมด้ วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
โดยคาสัง่ ของคณะกรรมการ

(นางลักษณา สาราญทิวาวัลย์)
เลขานุการบริ ษัท

