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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
ของ 

บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากัด (มหาชน) 
 

 ประชมุเมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุ บมจ. ดราโก้ พีซีบี เลขท่ี 152 หมู ่5 สวน
อตุสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมือง ปทมุธานี   
 

ดร.วิพรรธ์  เริงพทิยา เป็นประธานในท่ีประชมุ 
 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่มีผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจ านวนทัง้สิน้ 
27 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 417,095,185 หุ้น คิดเป็น  ร้อยละ 99.66 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด ถือวา่ครบองค์
ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 30 แล้ว จงึขอเปิดการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เพ่ือพิจารณา
เร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระ 

 

การประชมุครัง้นี ้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร เข้าร่วมประชมุดงันี ้
กรรมการบริษัทฯ จ านวน 2 ท่าน คือ 
1. ดร. วิพรรธ์ เริงพิทยา  ประธานกรรมการ 
2. ดร. อดลุ อมตวิวฒัน์  กรรมการ 
3. นายเฉิน จงุ คนุ  กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
ผู้บริหาร จ านวน 3 ท่าน คือ 
1. นางลกัษณา ส าราญทิวาวลัย์ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
2. นายอนชิุต พิชญธาดา  ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายโรงงาน 
3. นายชาติชาย สร้อยระย้า ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายทรัพยากรบคุคลและบริหารทัว่ไป 
 

 ประธานฯ ได้ให้ผู้ด าเนินการประชมุเป็นผู้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ในการประชมุครัง้นีจ้ะลงคะแนนเสียง
ด้วยวิธีการนบับตัรลงคะแนนในแตล่ะวาระท่ีลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง ตามจ านวนหุ้นท่ี
ถือหรือตามท่ีระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ 
 การนบัคะแนนเสียงแตล่ะวาระ บริษัทฯ จะขอเก็บบตัรลงคะแนนในกรณีเฉพาะท่ีมีผู้ ถือหุ้นยกมือ    ไมเ่ห็น
ด้วยหรืองดออกเสียงในแตล่ะวาระ เพ่ือเป็นการประหยดัเวลาในการประชมุ เจ้าหน้าท่ีจะนบัคะแนนเสียงด้วยวิธีการ
หกัคะแนนเสียงท่ีไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงท่ีมาประชมุทัง้หมด และจะประกาศผลการนบั
คะแนนเสียงทกุวาระหลงัจากเสร็จสิน้การพิจารณาในแตล่ะวาระ และหลงัจากเสร็จสิน้การประชมุแล้ว เพ่ือให้การ
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ประชมุเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านสง่บตัรลงคะแนนคืนด้วยเพ่ือรวบรวมคะแนน
เสียงให้ครบถ้วน และใช้เป็นหลกัฐานอ้างอิงในการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีสามารถตรวจสอบได้ โดยการนบั
คะแนนจะถือการลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเป็นส าคญั หลงัจากนัน้ผู้ด าเนินการประชมุจงึขอให้ประธานในท่ี
ประชมุเร่ิมการประชมุตามวาระตา่งๆ ดงันี ้
 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึง่ประชมุเม่ือ
วนัท่ี 30 เมษายน 2562 และสอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อความเพ่ิมเติมในรายงานการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2562 ท่ีได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านหรือไม ่ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ ได้เสนอ
ให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ท่ีประชมุเมื่อเม่ือวนัท่ี 
30 เมษายน 2562  ตามท่ีประธานฯ เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  417,095,185 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไมเ่ห็นด้วย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง   -  เสียง คิดเป็นร้อยละ       -    

 

วาระที่ 2 คณะกรรมการแถลงผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
ประธานฯ ได้รายงานถงึผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา บริษัท มีรายได้จากการขายรวม

ทัง้สิน้ 1,969 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ประมาณ 6.9%    บริษัทมีรายได้จากการขายต ่ากวา่เป้าหมายท่ีตัง้ไว้อยู่
ประมาณ 18% ทางด้านรายจ่าย ประกอบด้วยต้นทนุขาย 1,954 ล้านบาท คา่ใช้จ่ายในการขาย 61 ล้านบาท 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 199 ล้านบาท และต้นทนุทางการเงิน 25 ล้านบาท  

ดงันัน้ ในรอบระยะเวลาบญัชีของปี 2562 นี ้ บริษัทฯ มีขาดทนุสทุธิ 225 ล้านบาท ต ่ากวา่ปี 2561 ท่ีมีผล
ขาดทนุจ านวน 51 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ มีค าสัง่ซือ้ไมเ่พียงพอในการผลิตให้ถงึจดุคุ้มทนุ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
Multi-layer PCB คือมี order เพียง 40% ของก าลงัการผลิตท่ีมีอยู่ เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการพฒันาลกูค้าใหม่ๆ  
เพ่ิมขึน้ ในปัจจบุนัคา่เสื่อมราคาก็เร่ิมค านวณเป็นคา่ใช้จ่ายของบริษัท 

หลงัจากนัน้ ประธานในท่ีประชมุได้มอบหมายให้คณุลกัษณา ส าราญทิวาวลัย์ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงินเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตา่งๆ โดยคณุลกัษณา ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบวา่ปริมาณความต้องการแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าประเภท Single-sided family demand  ลดลง มีการแข่งขนัด้านราคาขาย เพ่ือต้องการค าสัง่ซือ้ รวมทัง้
การให้แมพิ่มพ์ฟรีกบัลกูค้า ซึง่แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภทนีม้ี gross margin เพียงเลก็น้อยเท่านัน้ สว่นแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าประเภท  Double-sided PTH ยอดขายเพ่ิมขึน้เลก็น้อยและถือวา่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมลูคา่มากท่ีสดุของบริษัท 
นอกจากนี ้ยอดขายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer ในปี 2562 จ านวน 261 ล้านบาท เพ่ิมขึน้กวา่ปี 2561 
เลก็น้อย แตเ่น่ืองจากค าสัง่ซือ้ท่ีได้รับมีเพียง 40% ของก าลงัการผลิต คา่ใช้จ่ายคงท่ีตา่งๆ ซึง่ได้แก่คา่ไฟฟ้า คา่แรงของ
พนกังานทางตรงและทางอ้อมคา่วสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต เป็นต้น ถกูบนัทกึเป็นต้นทนุสินค้าท่ีผลิตและท าให้มี
ราคาต้นทนุการผลิตท่ีสงูกวา่ราคาขาย  
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ในด้านต้นทนุขาย ในปี 2562 จากการที่บริษัทฯ มีอตัราสว่นต้นทนุขายตอ่ยอดขายลดลงเน่ืองจากบริษัทฯ จดั
ให้มีโครงการควบคมุต้นทนุการผลิต โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล ซึง่ท าให้ประหยดั
ต้นทนุและลดระยะเวลาสญูเสียในการผลิตได้ดีขึน้ และท าให้ในปี 2562 บริษัทฯ มีขาดทนุสทุธิน้อยกวา่ปี 2561 ถงึแม้
ยอดขายในปี 2562 จะต ่ากวา่ปี  
 หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีค าถามเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัท
หรือไม ่ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม ท่ีประชมุจงึรับทราบรายงานของคณะกรรมการดงักลา่ว 
 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562  ซึง่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจาก
บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั แล้ว 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน 
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี
รับอนญุาต 
 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ตามท่ีประธานฯ เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง 
ดงันี ้

เห็นด้วย  417,095,185 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไมเ่ห็นด้วย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง   -  เสียง คิดเป็นร้อยละ       -    

 

วาระที่ 4 พจิารณางดจ่ายเงนิปันผล   
 ประธานฯ ได้รายงานถงึผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ซึง่ในปี 2562 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีผลขาดทนุจากการ
ด าเนินงานอยู่ 229 ล้านบาท ซึง่เมื่อคณะกรรมการพิจารณาจากฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทฯ รวมถงึสภาพคลอ่ง
ในการด าเนินงานในปี 2563 จงึเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผล  

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลตามท่ี
ประธานฯ เสนอมา 
 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผล โดยท่ีประชมุมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย  417,095,185 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไมเ่ห็นด้วย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง   -  เสียง คิดเป็นร้อยละ       -    
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วาระที่ 5 พจิารณาเร่ืองกรรมการออกตามวาระและแต่งตัง้กรรมการใหม่ และก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ 
 ประธานในท่ีประชมุขอเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีต้องออก
ตามวาระ ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วพบวา่ธุรกิจผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าคอ่นข้างจะมีลกัษณะ
เฉพาะตวั ซึง่จ าเป็นต้องมีกรรมการที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจนี ้ เพ่ือช่วยก าหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ กลยทุธ์และ
ทิศทางการด าเนินธุรกิจ ซึง่กรรมการที่จะต้องออกตามวาระนัน้ เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถในธุรกิจนีเ้ป็นอย่างดี 
ดงัเอกสารประวตัิของท่านกรรมการท่ีบริษัทได้จดัสง่ให้กบัท่านผู้ ถือหุ้นใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระ
นี ้ จงึเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้ให้คณะกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 ท่าน คือ          
ดร.วิพรรธ์ เริงพิทยา และ Mr. Chen Jung Kun  เป็นกรรมการบริษัทฯ ตอ่ไป 

เม่ือไมม่ีข้อซกัถามใดๆ จากผู้ ถือหุ้น ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ครบก าหนด
ออกตามวาระ  

1. ดร. วิพรรธ์ เริงพทิยา 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ 1. ดร.วิพรรธ์ เริงพิทยา ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระ
ตามท่ีประธานฯ เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  417,095,185 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไมเ่ห็นด้วย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง   -  เสียง คิดเป็นร้อยละ       -    

 

2. Mr. Chen Jung Kun 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ 2. Mr. Chen Jung Kun ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระ
ตามท่ีประธานฯ เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  417,095,185 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไมเ่ห็นด้วย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง   -  เสียง คิดเป็นร้อยละ       -    
 

นอกจากนี ้ประธานฯ  ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาคา่ตอบแทนประธานกรรมการ 100,000 บาทตอ่เดือน และ
กรรมการท่านละ 10,000 บาทตอ่เดือน ไมม่ีข้อซกัถามใดๆ จากผู้ ถือหุ้น ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณา
คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ  
 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนประธานกรรมการ 100,000 บาทตอ่เดือน คา่ตอบแทน
กรรมการท่านละ 10,000 บาทตอ่ ตามท่ีประธานฯ เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  417,095,185 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไมเ่ห็นด้วย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง   -  เสียง คิดเป็นร้อยละ       -    
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วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี 
 ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึง่
ก าหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้ เสนอบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี และ คณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณา และเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท เคพีเอม็จี 
ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ดงัรายนามตอ่ไปนี ้

รายนาม      ทะเบียนผู้สอบบญัชีเลขท่ี   
1. นายบญุญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ   7900  และ/หรือ 
2. ณฐัพงศ์ ตนัติจตัตานนท์  8829     และ/หรือ     
3. นางสาวดษุณีย์ ยิม้สวุรรณ   10235  และ/หรือ   
4. นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล  10042     

โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้างต้นมีอ านาจตรวจสอบ ท า และลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท  
 

ในกรณีท่ีผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบ
บญัชี จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตรายอ่ืนของบริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั มาปฏิบตัิงานแทน
ได้ ซึง่ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ ไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด และในสว่นของการก าหนดคา่สอบบญัชีนัน้ บริษัทฯ ได้จดัท า
รายละเอียดอตัราคา่ตอบแทนการสอบบญัชีไว้ในเอกสารประกอบการประชมุในวาระนีไ้ว้ เพ่ือให้ท่านผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาแล้ว ซึง่บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ได้เสนอราคาคา่สอบบญัชีไว้เป็นจ านวนเงิน 950,000 
บาท จงึขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา 

ไมม่ีข้อซกัถามใดๆ จากผู้ ถือหุ้น ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้แตง่ตัง้
ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2563 

 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัท ดงัรายนาม ตอ่ไปนี ้

รายนาม      ทะเบียนผู้สอบบญัชีเลขท่ี   
1. นายบญุญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ   7900  และ/หรือ 
2. ณฐัพงศ์ ตนัติจตัตานนท์  8829     และ/หรือ     
3. นางสาวดษุณีย์ ยิม้สวุรรณ   10235  และ/หรือ   
4. นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล  10042     

โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้างต้นมีอ านาจตรวจสอบ ท า และลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท  
 

ในกรณีท่ีผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบ
บญัชี จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตรายอ่ืนของบริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั มาปฏิบตัิงานแทน
ได้และก าหนดคา่สอบบญัชีไว้เป็นจ านวนเงิน 950,000 บาท ตามท่ีประธานฯ เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  417,095,185 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00 
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ไมเ่ห็นด้วย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง   -  เสียง คิดเป็นร้อยละ       -    

 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจ าหน่าย 
เพื่อให้บริษัทสามารถด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อไปได้ 
 ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่เน่ืองจากบริษัทมีทนุจดทะเบียนเท่ากบั 446,820,232 บาท  และมีทนุ
ช าระแล้ว เท่ากบั 418,498,499 บาท ซึง่ขณะนีบ้ริษัทฯ มีแผนการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้น
บริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ทัง้นี ้ ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
ก าหนดให้บริษัทท่ีประสงค์จะเพ่ิมทนุโดยการออกหุ้นใหม่ จะท าได้ก็ตอ่เมื่อ หุ้นเดิมทัง้หมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับ
ช าระคา่หุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแตหุ่้นท่ียงัจ าหน่ายไมค่รบเป็นหุ้นท่ีออกไว้เพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น ซึง่บริษัทฯ มีหุ้นสามญัท่ีออกไว้เพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีหมดอายแุล้วตัง้แตว่นัท่ี 19 
สิงหาคม 2562 เป็นจ านวนทัง้สิน้ 28,321,733 หุ้น ดงันัน้ บริษัทฯ จงึต้องท าการลดทนุโดยวิธีการตดัหุ้นท่ียงัมิได้
ออกจ าหน่ายก่อน จงึจะท าการเพ่ิมทนุจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุได้  
 

ไมม่ีข้อซกัถามใดๆ จากผู้ ถือหุ้น ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบริษัทโดย
วิธีการตดัหุ้นท่ียงัมิได้ออกจ าหน่าย 
 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีการตดัหุ้นท่ียงัมิได้
ออกจ าหน่าย จ านวน 28,321,733 หุ้น จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 446,820,232 บาท  เป็นทนุจดทะเบียน
จ านวน  418,498,499 บาท   เพ่ือให้บริษัทสามารถด าเนินการเพ่ิมทนุจดทะเบียนและออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตอ่ไป
ได้ ตามท่ีประธานฯ เสนอมาด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  417,095,185 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไมเ่ห็นด้วย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง   -  เสียง คิดเป็นร้อยละ       -    

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตใิห้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ 
 ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่จากการเสนอให้ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจด
ทะเบียนตามวาระท่ี 7 เพ่ือให้การลดทนุจดทะเบียนไปเป็นอย่างถกูต้องและมีผลบงัคบัใช้สมบรูณ์ตามกฎหมาย จงึ
เสนอให้ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมบริคณห์สนธิของบริษัทมหาชน ข้อ 4. ดงันีค้ือ 
ข้อ 4.  
ทนุจดทะเบียนจ านวน 418,498,499  บาท (สี่ร้อยสิบแปดล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพนัสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาท) 
แบ่งออกเป็น  418,498,499 หุ้น (สี่ร้อยสิบแปดล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพนัสี่ร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น) 
มลูคา่หุ้นละ  1 บาท (หนึง่บาท) 
   โดยแยกออกเป็น 
หุ้นสามญั  418,498,499 หุ้น (สี่ร้อยสิบแปดล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพนัสี่ร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น) 
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หุ้นบริุมสิทธิ  -- ไมม่ี --    
 

ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิให้แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัการลดทนุจด
ทะเบียนของบริษัทฯ 
 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิให้แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัการลดทนุจด
ทะเบียนของบริษัทฯ ตามท่ีประธานฯ เสนอมาด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  417,095,185 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไมเ่ห็นด้วย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง   -  เสียง คิดเป็นร้อยละ       -    

 

วาระที่  9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
121,457,490 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) ในราคาหุ้นละ 2.47 บาท มูลค่าการเสนอขาย 300,000,000 บาท  
 ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่าเน่ืองจากบริษัทฯ มีหนีเ้งินกู้ ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศจ านวนมาก และ
กอปรกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนในตลาดโลกปัจจุบนั และดอกเบีย้จ่ายท่ีบริษัทฯ ต้องจ่ายช าระในแต่ละ
งวด บริษัทฯ จงึมีแผนการช าระหนีเ้งินกู้ ยืมท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ และความเสี่ยงของ
อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตลอดจนเพ่ิมสภาพคล่องให้กบับริษัทฯ คณะกรรมการจึงพิจารณาอนุมตัิการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดย
รายละเอียดของหุ้นสามญัเพ่ิมทุนได้จดัส่งพร้อมกบัจดหมายเชิญประชุมท่ีส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ประธานจึง
เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 
121,457,490 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมทุกรายของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการ
ถือหุ้น (Right Offering) ในคราวเดียวกนัหรือต่างคราวเดียวกนั ในอตัราส่วนการจองซือ้ 3.445637 หุ้นสามญัเดิม
ตอ่ 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.47 บาท (ในกรณีท่ีมีเศษหุ้นให้ปัดทิง้) โดยมีมลูค่าการเสนอขาย 
300,000,000 บาท และในระหวา่งระยะเวลาการจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุผู้ ถือหุ้นเดิมอาจจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินกว่า
สิทธิได้ ในราคาเสนอขายเดียวกนั โดยผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีจองซือ้เกินกวา่สิทธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ 
ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีได้จองซือ้ตามสิทธิครบถ้วนทัง้หมดแล้วเท่านัน้  กรณีท่ีหุ้ น
สามญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือมีจ านวนน้อยกว่าจ านวนท่ีมีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินสิทธิ บริษัทจะจดัสรรหุ้นส่วนท่ีเหลือ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินสิทธิแต่ละรายตามสดัส่วนการถือหุ้นสามญัเดิมของผู้ ถือหุ้นท่ีได้จองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิ
ของแตล่ะราย โดยการจดัสรรหุ้นดงักล่าวให้ด าเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรทัง้นี ้มอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้ มี
อ านาจด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและสมควรต่อการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว  และก าหนดให้มี
การปิดสมุดทะเบียนเพ่ือการได้รับสิทธิซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2563 ก าหนดวนัจองซือ้หุ้ น
สามัญเพ่ิมทุนและการรับช าระค่าจองซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนในวันท่ี 21 ถึงวันท่ี 22 และวันท่ี 25 ถึงวันท่ี 27 
พฤษภาคม 2563 (รวม 5 วนัท าการ) ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถงึ 15.00 น. 
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 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 
121,457,490 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ใน
คราวเดียวกนัหรือตา่งคราวกนั ในอตัราสว่นการจองซือ้ 3.445637 หุ้นสามญัเดิมตอ่ 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ในราคา
เสนอขายหุ้นละ 2.47 บาท (ในกรณีท่ีมีเศษหุ้นให้ปัดทิง้) โดยมีมลูคา่การเสนอขาย 300,000,000 บาท ตาม
รายละเอียดท่ีประธานฯ เสนอมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  417,095,185 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไมเ่ห็นด้วย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง   -  เสียง คิดเป็นร้อยละ       -    

 

วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตใิห้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ 
ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ตามมตท่ีิประชมุในวาระท่ี 9 ท่ีมีมติอนมุตัิให้ บริษัทฯ มีการเพ่ิมทนุจดทะเบียน
ของบริษัทฯ ดงันัน้เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน จงึจ าเป็นต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ 
ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน จากเดิม 418,498,499 บาทเป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 
539,955,989 บาท โดยให้แก้ไขเพ่ิมเติมบริคณห์สนธิของบริษัทมหาชนข้อ 4. เป็นดงันี ้
ข้อ 4.  
ทนุจดทะเบียนจ านวน 539,955,989 บาท  

(ห้าร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพนัเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาท) 
แบ่งออกเป็น  539,955,989 หุ้น   

(ห้าร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพนัเก้าร้อยแปดสิบเก้าหุ้น) 
มลูคา่หุ้นละ  1 บาท (หนึง่บาท) 
โดยแยกออกเป็น 
หุ้นสามญั  539,955,989 หุ้น  

(ห้าร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพนัเก้าร้อยแปดสิบเก้าหุ้น) 
หุ้นบริุมสิทธิ  -- ไมม่ี --   
  

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิให้แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจด
ทะเบียนของบริษัทฯ ตามท่ีประธานฯ เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  417,095,185 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไมเ่ห็นด้วย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง   -  เสียง คิดเป็นร้อยละ       -    

 

วาระที่ 11 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองอื่นเพ่ือให้ท่ีประชมุพิจารณา  ประธานฯ จงึกลา่วขอบคณุผู้ เข้าประชมุท่ีได้
สละเวลามาร่วมประชมุและอนมุตัิข้อเสนอของคณะกรรมการในเร่ืองตา่งๆ ด้วยดี และกลา่วปิดประชมุ 
 
ปิดประชมุเม่ือเวลา 10.50 น. 
 

      รับรองวา่เป็นรายงานการประชมุอนัถกูต้อง 
   

 

 

 

                                                                       
                                                                                       (ดร. วิพรรธ์ เริงพิทยา) 
                             ประธานกรรมการ 
         

            
 

             (นางลกัษณา ส าราญทิวาวลัย์) 
        เลขานกุารบริษัทฯ/ผู้บนัทกึการประชมุ 


