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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 

ของ 
บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากัด (มหาชน) 

 

วัน เวลาและสถานที่ประชุม:  

ประชุมเมื่อท่ี 25 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท  ชัน้ 3 เลขท่ี 152 หมู่ 5  
สวนอตุสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ต าบลบางกะดี อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 

เร่ิมการประชุม 

นายวิพรรธ์ เริงพิทยา ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทและผู้ รับมอบฉนัทะมาเข้าร่วมประชมุรวม 27 คน นบัจ านวนหุ้นได้ 538,547,480 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.74 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทท่ีจ าหน่ายได้แล้วมีจ านวนทัง้สิน้ 539,955,989 หุ้น) 
ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว  

ประธานแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่การประชมุครัง้นีม้ีกรรมการบริษัท และผู้บริหารเข้าประชมุดงันี ้

กรรมการบริษัทจ านวน 2 ท่าน คือ 

 ดร. วิพรรธ์ เริงพิทยา ประธานกรรมการ 

 นายเฉิน จงุ คนุ   กรรมการ 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ 
1. นางลกัษณา ส าราญทิวาวลัย์ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
2. นางจิตติมา เนยทอง  ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายขายและการตลาด 
3. นายชาติชาย สร้อยระย้า  ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายทรัพยากรบคุคลและบริหารทัว่ไป 

ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระการประชมุ ประธานขอให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการประชมุชีแ้จงเก่ียวกบัวิธีการด าเนินการประชมุและ
ขัน้ตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระ ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีได้รับมอบฉนัทะให้ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุจะได้รับแจก
บตัรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ    

2. การประชมุจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสอืเชิญประชมุ โดยจะน าเสนอข้อมลูในแตล่ะวาระ และ
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามก่อนแล้วจงึจะให้มีการลงมติส าหรับวาระนัน้ ๆ กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ
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ต้องการซกัถามหรือแสดงความเห็น จะต้องแจ้งช่ือและนามสกลุ และในกรณีท่ีเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องแจ้งช่ือ  ผู้
ถือหุ้นท่ีตนรับมอบฉนัทะมาให้ท่ีประชมุทราบด้วยทกุครัง้ 

3. ภายหลงัท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแตล่ะวาระแล้ว ผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด 
ให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีได้รับจากเจ้าหน้าท่ีตอนลงทะเบียน และสง่คืนให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ทัง้นี ้เพ่ือ
ความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน เจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะจดัเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนไม่
เห็นด้วย และตามด้วยบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง โดยผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึน้
เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีจดัเก็บตามล าดบั 

4. ผู้ ถือหุ้นทกุท่านมีคะแนนเสียงหนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้น ผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไมม่ีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ 

5. ในการนบัคะแนนเสียงในวาระท่ี 1 และ 3 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน สว่นวาระท่ี 2 ต้องได้รับคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยบริษัทจะน าคะแนนเสียงท่ีไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียงดงักลา่วนัน้หกั
ออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีไมม่ีผู้ ใดแสดงความเห็นคดัค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือวา่ท่ีประชมุเหน็ชอบ หรือ
อนมุตัิเป็นเอกฉนัท์ ทัง้นี ้เพ่ือมิให้เป็นการเสียเวลาระหวา่งท่ีรอการนบัคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถดัไป 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ จงึกลา่วเปิดการประชมุและด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2564  

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2564 
ประชมุเมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2564 รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมซึง่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ 

มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2564 
ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

รับรอง จ านวน 538,547,480 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00  

ไมรั่บรอง จ านวน               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00  

งดออกเสียง จ านวน              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00  

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทประสงค์จะเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท เพ่ือน าเงินท่ีได้จาก
การเพ่ิมทุนครัง้นีไ้ปลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ส าหรับการขยายก าลงัการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า
ประเภท Double-sided Plate-Through-Hole และ Multi-layer เพ่ือรองรับค าสัง่ซือ้ท่ีเพ่ิมขึน้จากลูกค้า
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ปัจจบุนัและลกูค้ารายใหมข่องบริษัท โดยบริษัทจะด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้น
สามญัเพ่ิมทุน เพ่ือเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน  ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้ น 
 )Rights Offering ( และผู้ ถือหุ้นท่ีประสงจะจองซือ้หุ้นเพ่ิมทุนเกินสิทธิท่ีได้รับการจดัสรร  )Excess Rights( 
ประธานฯ จึงได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 
132,158,590 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 132,158,590 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจ านวน 539,955,989  บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 672,114,579 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญั จ านวน 672,114,579 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

อนึ่ง เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั ประธานฯ จึง ได้เสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เป็นดงันี ้

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 672,114,579 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบสองล้านหนึง่แสนหนึง่หมื่นสี่
พนัห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท) 

 แบ่งออกเป็น 672,114,579 หุ้น  (หกร้อยเจ็ดสิบสองล้านหนึง่แสนหนึง่หมื่นสี่
พนัห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ  1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น     

 หุ้นสามญั 672,114,579 หุ้น (หกร้อยเจ็ดสิบสองล้านหนึง่แสนหนึง่หมื่นสี่
พนัห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ -ไมม่ี- หุ้น (-) 

มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว จงึมีมติอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียน อีกจ านวน 132,158,590 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน132,158,590 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 539,955,989 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 672,114,579 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 
จ านวน 672,114,579 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ 
ข้อ 4 ของบริษัทตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

รับรอง จ านวน 538,547,480 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00  

ไมรั่บรอง จ านวน               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00  

งดออกเสียง จ านวน              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00  
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วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ สืบเน่ืองจากการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามท่ีได้อนุมตัิในวาระ
ท่ี 2 จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 132,158,590 หุ้น มูล
ค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายในคราวเดียวกนัหรือต่างคราวกนัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการ
ถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2564 
ในอตัราสว่นการจองซือ้ 4.085667 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.27 บาท กรณีมีเศษหุ้น
ให้ปัดทิง้ และในระหว่างระยะเวลาการจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุผู้ ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจ านงจองซือ้หุ้นเพ่ิมทุน
เกินจากสิทธิ (Excess Rights) ท่ีได้รับจัดสรรตามสดัส่วนได้ในราคาเสนอขายเดียวกัน โดยมีระยะเวลา
เสนอขายหุ้นระหว่างวนัท่ี 5 ถึงวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2564 (รวม 5 วนัท าการ)  ทัง้นีม้อบหมายให้ดร.วิพรรธ์ เริง
พิทยา ประธานคณะกรรมการหรือบุคคลท่ีประธานคณะกรรมการมอบหมาย เป็นผู้ พิจารณาก าหนดเง่ือนไขและ
รายละเอียดอื่นๆ เก่ียวกับการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและมีอ านาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้น
เพ่ิมทนุสว่นท่ีเหลือจากการท่ีผู้ ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิจองซือ้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีแสดงความจ านงจะซือ้หุ้นเพ่ิมทุนเกิน
จากสิทธิตามสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมแตล่ะรายท่ีจองเกินสิทธิดงักล่าวจนกระทัง่ไม่มีหุ้นเหลือจาก
การจดัสรรตามท่ีบริษัทจะเห็นสมควร ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือเพียงพอท่ีจะจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีจองซือ้หุ้น
เกินกว่าสิทธิของตนทุกราย ให้จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินสิทธิแต่ละรายตามจ านวนหุ้นท่ีแสด ง
ความจ านงท่ีจะซือ้เกินสิทธิดงักล่าว ตลอดจนแก้ไขถ้อยค า หรือข้อความในเอกสารต่างๆ เช่น รายงานการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น หนงัสือบริคณห์สนธิ และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้ปฏิบตัิให้เป็นไป
ตามค าสัง่ของนายทะเบียนในการย่ืนจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 

มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 132,158,590 หุ้น มลู
ค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนตามท่ีเสนอทุกประการ ด้วย
คะแนนเสียง ดงันี ้

รับรอง จ านวน 538,547,480 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 

ไมรั่บรอง จ านวน   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 

งดออกเสียง จ านวน  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 

วาระที่ 4 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ไมม่ีผู้ ใดเสนอเร่ืองอื่นใดตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

ปิดประชมุ เวลา 10.35  น. 

(ลงช่ือ) ประธานท่ีประชมุ 
(นายวิพรรธ์ เริงพิทยา) 




