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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากัด (มหาชน) 

       

วันที่ 15 มีนาคม  พ.ศ. 2565 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจ าปี 2564 
  2. ส าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 

3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนด
ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
4. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ 
5. รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติในปี 2565 
6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  
7. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การแสดงเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดง
ก่อนเข้าร่วมประชุม และเง่ือนไขในการลงคะแนนเสียง 
8. แบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
9. แผนที่ของสถานที่ประชุม (ห้องประชุม บมจ. ดราโก้ พีซีบี) 

 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 3 อาคารส านักงานของบริษัท เลขที่ 
152 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ต าบลบางกะดี อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพ่ือ
พิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้คือ 
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 
ความเป็นมา การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 ได้จัดขึน้เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 
2564 โดยได้จัดท ารายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ส าเนารายงาน
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมล าดับที่ 2 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564  
พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564  ฉบับดังกล่าว 
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วาระที่ 2 คณะกรรมการแถลงผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและการเปล่ียนแปลง
ที่ส าคัญที่เกิดขึน้ในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2564 ตามเอกสาร
ประกอบการประชุมล าดับที่ 1 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจ าปี 2564 ซึ่งสรุปผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ  

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ความเป็นมา เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้
จัดท างบการเงินประจ าปีสิน้สุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแล้ว และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติโดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่
ในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมใน
ครัง้นี ้ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนองบการเงิน ประจ าปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท      
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด แล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว ซึ่ง
แสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2564 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติงบการเงินฉบับดังกล่าว 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล 
ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัท
ประกอบกับโครงการการลงทุน และความต้องการใช้เงินของบริษัทในอนาคต แล้วจึงก าหนด
เป็นจ านวนเงินที่จะจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป  
 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เน่ืองจากในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนจาก
การด าเนินงาน ซึ่งเมื่อคณะกรรมการพิจารณาจากฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทฯ 
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล 
 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ และการ 
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
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ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 
14 ก าหนดให้กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตราในการประชุมสามัญประจ าปี
ทุกครัง้ ในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นครัง้นี ้ จะมีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระ จ านวน 3 ท่าน ดังนี ้คือ 

1. นายฮวง ไว จิน (วินแลน ฮวง/Vincent Huang) ต าแหน่งกรรมการ 
2. ดร. อดุล อมตวิวัฒน์ ต าแหน่งกรรมการ 
3. นายหลิน พี จี ต าแหน่งกรรมการ 

 

นอกจากนี ้ยังเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการด้วยเช่นกัน  
 

ความเห็นของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ก าหนดให้กรรมการจะต้องออก
จากต าแหน่งในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ ในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นครัง้นี ้
จะมีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 1 ท่าน ดังนี ้คือ 
 

1. นายฮวง ไว จิน (วินแลน ฮวง/Vincent Huang) ต าแหน่งกรรมการ 
2. ดร. อดุล อมตวิวัฒน์ ต าแหน่งกรรมการ 
3. นายหลิน พี จี ต าแหน่งกรรมการ 

 

คณะกรรมการมีความเห็นว่านายฮวง ไว จิน. ดร.อดุล อมตวิวัฒน์ และนายหลิน พี จี  เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 มีความรู้ ความสามารถในอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคส์ ตลอดจนกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้
นายฮวง ไว จิน. ดร.อดุล อมตวิวัฒน์ และนายหลิน พี จี กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ (ประวัติ
ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3)  
 

ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการ จากการพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน คืออุตสาหกรรมผู้ผลิตแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนความ
เหมาะสมประการต่างๆ  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี ้
 

1. ต าแหน่งประธานกรรมการ 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) ต่อเดือน 
 

2. ต าแหน่งกรรมการ ท่านละ 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน   
 

ซึ่งข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมล าดับที่ 4 
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วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี 
ความเป็นมา เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120  
ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ทัง้นีส้ามารถ
แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ท าหน้าที่ได้ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน  
 

คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทประจ าปี 2565 เน่ืองจากมีมาตรฐานการท างานที่ดีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของ
บริษัทต่างประเทศทั่วโลก และเน่ืองจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นบริษัทต่างชาติ เพ่ือเพ่ิม
ความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงพิจารณาความเหมาะสมที่มีผู้สอบบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ
ของบริษัทต่างประเทศ จึงเห็นควรเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จ ากัด ท าหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2565 รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบ
บัญชีที่ขออนุมัติในปี 2565 ปรากฏตามเอกสารประกอบ การประชุมล าดับที่ 5 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ โดยการพิจารณาของคณะกรรมการ เห็นสมควรแต่งตัง้ให้
ผู้สอบบัญชี ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  และ
พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2565 จ านวน 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)   
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา 
รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติในปี 2565 ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบ การประชุมล าดับที่ 5 
 

วาระที่ 7 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 
2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 3 อาคารส านักงานของบริษัทฯ เลขที่ 152 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบาง
กะดี ถนนติวานนท์ ต าบลบางกะดี อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ตามเอกสารประกอบการประชุมล าดับ
ที่ 9) โดยพร้อมเพรียงกัน และบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้าประชุมผู้ถือหุ้นตัง้แต่เวลา 08.30 น. 
 

 อน่ึง เพ่ือความสะดวก หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามส่ิงที่ส่งมาด้วย
ล าดับที่ 8 และกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 
เมษายน 2565 หรือน ามายื่นต่อประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานฯ มอบหมายก่อนเร่ิมการประชุมด้วย     
จักขอบคุณยิ่ง 
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      ขอแสดงความนับถือ 
              โดยค าส่ังของคณะกรรมการ 

 
     
             (นางลักษณา ส าราญทิวาวัลย์) 
                             เลขานุการบริษัท 


