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วันท่ี 21 มีนาคม 2559 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2559  

เรียน ทานผูถือหุน 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ประชุมเม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2558  
2. รายงานประจําป 2558 และงบการเงิน สําหรับปส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 (ในรูปแบบ  

CD-ROM) 

3. รายนามและประวัติของกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ และไดรับการเสนอช่ือใหไดรับการ
เลือกต้ังเปนกรรมการอีกวาระหน่ึง 

4. นโยบาย หลักเกณฑและวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

5. ขอมูลเก่ียวกับประวัติและประสบการณทํางานของผูสอบบัญชีของบริษัท 

6. หนังสือมอบฉันทะ  
7. ขอมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถือหุน 

8. คําช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานท่ีผูเขารวมประชุมตองนํามา
แสดงในวันประชุม 

9. ขอบังคับของบริษัทในสวนท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 

10. แบบฟอรมลงทะเบียน (โปรดนํามาแสดงในวันประชุม) 
11. แบบแสดงความจํานงขอรับรายงานประจําป 2558 ในแบบรูปเลม 

12. แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม 

 โดยหนังสือฉบับน้ี บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจงใหทานทราบ
วา ดวยคณะกรรมการของบริษัทไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 
เวลา 14.00 น. ณ หองสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส เลขท่ี 1137 ถนนสุรนารี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30000 เพ่ือพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 

วัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทไดจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2558 
โดยมีสําเนารายงานการประชุมปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 1 ท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม
ฉบับน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมสามัญ  

ผูถือหุนประจําป 2558 ประชุมเม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2558 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดําเนนิงานของบริษัทในป 2558 

 วัตถุประสงคและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2558 ปรากฏอยูในรายงานประจําป 
2558 ตามส่ิงท่ีสงมาดวย 2 ท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ี  

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2558 ให ท่ีประชุม 

ผูถือหุนรับทราบ  

 หมายเหตุ วาระน้ีเปนวาระเพ่ือรับทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป 2558 สําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  

 วัตถุประสงคและเหตุผล   งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป 2558 
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2558 ตามส่ิงท่ีสง
มาดวย 2 ท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ี โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป 2558 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ดังกลาว ไดผาน
การตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (“KPMG”)  ผาน
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว 

สรุปสาระสําคัญงบการเงิน สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

รายการ ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2557 
เปล่ียนแปลง 

รอยละ+ / (-) 

รวมสินทรัพย 5,371,172,874 5,464,568,943 (1.71) 

รวมหน้ีสิน 496,237,624 346,344,824 43.28 

รวมสวนของผูถือหุน 4,874,935,250 5,118,224,119 (4.75) 

รายไดรวม 4,145,874,618 4,094,765,747 1.25 

กําไรสุทธิ 541,731,356 717,205,117 (24.47) 

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 0.35 0.49 (28.57) 

          (หนวย: บาท) 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน 
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป 2558 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558     

ซ่ึงไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตจาก KPMG และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว 

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไร และการจายเงินปนผล 

 วัตถุประสงคและเหตุผล  บริษัทมีลักษณะการดําเนินธุรกิจเปน Holding Company ซ่ึงรายไดหลักมาจาก
เงินปนผลท่ีไดรับจากบริษัทยอย โดยในป 2558 บริษัทมีกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 
624.29 ลานบาท และขอบังคับของบริษัท ขอ 47 กําหนดให บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไว
เปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา
ทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ   
หลังหักภาษีและหลังหักสํารองตามกฎหมาย ท้ังน้ี การจายเงินปนผลดังกลาวจะข้ึนอยูกับการดํารงเงินไว
เพ่ือลงทุนในอนาคต หรือเพ่ือชําระคืนเงินกูยืม หรือเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท รวมถึงความจําเปน
และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

1.  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณารับทราบการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2558 ไวเปน
ทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 31,214,625 บาท และพิจารณารับทราบการจายเงินปนผลระหวาง
กาลใหกับผูถือหุนของบริษัท ซ่ึงไดจายไปแลวในป 2558 จํานวน 2 คร้ัง ในอัตราหุนละ 0.40 บาท 
รวมเปนเงิน 610 ลานบาท จึงไมมีการจายเงินปนผลจากผลประกอบการในป 2558 อีก สําหรับ
รายละเอียดการจายเงินปนผลระหวางกาลท่ีไดจายไปแลว มีดังน้ี 

-  คร้ังท่ี 1   ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ไดพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล
ระหวางกาล คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2558 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท หรือ
ประมาณ 305 ลานบาท และไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน เปนท่ีเรียบรอยแลว
เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2558 

-  คร้ังท่ี 2   คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลคร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 
10 สิงหาคม 2558 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท รวมเปนเงินประมาณ 305 ลาน
บาท และไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเปนท่ีเรียบรอยแลวเม่ือวันท่ี 8 กันยายน 
2558 

2.  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอการจายเงินปนผลระหวางกาล ป 2559 จากการรับรูเงินปนผล
ท่ีไดรับจากบริษัทยอยในวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2559 เปนรายได จํานวน 200.83 ลานบาท เม่ือรวมกับ
กําไรสะสมท่ียังมิไดจัดสรรของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทจึงมีกําไรสะสมท่ียังมิได
จัดสรรประมาณ 200.83 ลานบาท ซ่ึงเพียงพอท่ีจะจายปนผลได  

 จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาล 
ป 2559 ในอัตราหุนละ 0.12 บาท จากจํานวนหุนท้ังหมด 1,525,000,000 หุน (หักหุนซ้ือคืนเปน
จํานวน 20,000,000 หุนแลว) รวมเปนเงินทั้งส้ิน 183,000,000 บาท 

 ท้ังน้ี บริษัทไดกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผล (Record Date) ในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2559 

และวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2559 และกําหนด
จายเงินปนผลในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2559 

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

 วัตถุประสงคและเหตุผล ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมี
การแกไขเพ่ิมเติม) และขอบังคับของบริษัทขอ 17 กําหนดไววา ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ให
กรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะน้ัน ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรง
เปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนท่ีใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3  

 กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ของบริษัท มีกรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงตามวาระ
จํานวน 3 ราย ดังน้ี 

1. นายปราโมทย เตชะสุพัฒนกุล  กรรมการอิสระ 

2. นางศรีไทย เหมโสรัจ   กรรมการอิสระ 

3. นายอังกฤษ รุงโรจนกิตยิศ  กรรมการ  

 

ท้ังน้ี บริษัทไดเผยแพรหลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการ 
สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 เปนการลวงหนาได จนถึงวันท่ี 15 มกราคม 2559 ปรากฏ
วา ไมมีผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลใดๆ 

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณากล่ันกรองแลว มีความเห็นวา กรรมการท้ัง       
3 ราย เปนผูมีความรูความสามารถ และมีประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท   
จึงเสนอใหกรรมการท้ัง 3 ราย ไดรับการแตงต้ังกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง  
รายละเอียดเก่ียวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน ของกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ 
และไดรับการเสนอช่ือเพ่ือกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง ปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 3 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการไดพิจารณาคุณสมบัติ ความรู และประสบการณตามนโยบาย
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 4 คณะกรรมการ ซ่ึงไมรวม
กรรมการผูมีสวนไดเสีย เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงต้ังใหกรรมการท่ีจะตองออกจาก
ตําแหนงตามวาระ ท้ัง 3 ราย กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยมีรายชื่อดังน้ี 

1. นายปราโมทย เตชะสุพัฒนกุล  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 กรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน 

2. นางศรีไทย เหมโสรัจ  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

3. นายอังกฤษ รุงโรจนกิตยิศ  กรรมการ 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2559 

 วัตถุประสงคและเหตุผล  คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ โดย
มอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูเสนอคาตอบแทนของกรรมการจากผล
การดําเนินงานของบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทท่ีมี
ขนาดใกลเคียงกัน โดยคํานึงถึงความเหมาะสม และสอดคลองกับภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท 

 ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ดังน้ี 

คณะกรรมการชุดตาง ๆ 
คาตอบแทนรายเดือน เบ้ียประชุม/คร้ัง บําเหน็จกรรมการ/ป 

2558 2559 2558 2559 2558 2559 

คณะกรรมการบริษัท 

- ประธาน 

- กรรมการ 

 

25,000 

17,500 

 

25,000 

17,500 

 

40,000 

30,000 

 

40,000 

30,000 

 

จายใหเฉพาะ
กรรมการท่ีไม
เปนผูบริหาร 
วงเงินไมเกิน 
2,000,000 

บาท 

จายใหเฉพาะ
กรรมการท่ีไม
เปนผูบริหาร 
วงเงินไมเกิน 
0.5% ของ

กําไรสุทธิ แต
สูงสุดไมเกิน 
2,000,000 

บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธาน 

- กรรมการ 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

37,500 

25,000 

 

37,500 

25,000 

 

- 

 

 

- 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 

- ประธาน 

- กรรมการ 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

37,500 

25,000 

 

 

37,500 

25,000 

 

 

- 

 

 

- 

หมายเหตุ   มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2559 

วัตถุประสงคและเหตุผล   คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการแตงต้ังผูสอบบัญชีสําหรับป 2559 และ
เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนแตงต้ัง ผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (“KPMG”) เปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให นางมัญชุภา สิงหสุข
สวัสด์ิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6112 และ/หรือ นายเจริญ ผูสัมฤทธ์ิเลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 4068 และ/หรือ นายเอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4195 แหง 
KPMG เปนผูสอบบัญชีบริษัท โดยกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชี 2559 เปนจํานวนเงินไมเกิน 
1,200,000 บาท 
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ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงต้ัง ผูสอบบัญชีจาก KPMG 

เปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให นางมัญชุภา สิงหสุขสวัสด์ิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขท่ี 6112 และ/หรือ นายเจริญ ผูสัมฤทธ์ิเลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4068 และ/หรือ นาย
เอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4195 แหง KPMG เปนผูสอบบัญชีบริษัท โดย
ใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และอนุมัติ
ใหกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2559 เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,200,000 บาท ขอมูลเก่ียวกับประวัติและ
ประสบการณการทํางานของผูสอบบัญชีแตละทาน ปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 5 

ท้ังน้ี บริษัทท่ีเปนสํานักงานสอบบัญชีและผูสอบบัญชีตามท่ีเสนอ มีความเปนอิสระไมมีความสัมพันธหรือ
สวนไดเสียใดๆ กับบริษัท ผูบริหาร ผูถือหุนใหญ หรือ ผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว 

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นวาสมควรท่ีจะเปดโอกาสใหกับผูถือหุนซักถาม (ถามี) หรือ
คณะกรรมการตอบขอซักถาม หรือช้ีแจงผูถือหุน 

บริษัทกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 (Record Date) ในวันท่ี 
16 มีนาคม 2559 และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุนในวันท่ี 17 มีนาคม 2559 

อน่ึง บริษัทไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน พรอมเอกสารประกอบการประชุมไวบนเว็บไซต           
ของบริษัท www.pcsgh.com ดวยแลว จึงขอเรียนเชิญผูถือหุนเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ในวัน
พฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หองสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส เลขท่ี 1137 ถนนสุรนารี ตําบลใน
เมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 รายละเอียดแผนท่ีของสถานท่ีประชุม ปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 12 

  ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง และมีความประสงคจะมอบฉันทะใหผูอ่ืน         
เขาประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง สวนผูถือหุนตางชาติ    
ซ่ึงแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูรับฝากและดูแลหุน โปรดใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามส่ิงท่ีสงมาดวย 6 
และเพ่ือเปนการรักษาสิทธิ และผลประโยชนของผูถือหุนกรณีไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง และมีความประสงค
จะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทเขาประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะโดยใชหนังสือ  
มอบฉันทะแบบ ข. ใหกรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายช่ือ และรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 7 เพ่ือเขารวม
ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผูถือหุนได และสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พรอมเอกสารประกอบมายังบริ ษัท      
พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ฝายนักลงทุนสัมพันธ เลขท่ี 2/1-4 หมู 3 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง  จังหวัด
นครราชสีมา 30280 หมายเลขโทรศัพท 044-701300 ตอ 34621 และเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร  จึงขอ
ความรวมมือโปรดสงเอกสารใหถึงบริษัท ภายในวันท่ี 11 เมษายน 2559 

  ท้ังน้ี ขอใหผูถือหุนศึกษาคําช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานท่ีผูเขารวมประชุม
ตองนํามาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 8 โดยบริษัทจะดําเนินการประชุมตามขอบังคับ
บริษัท หมวดท่ี 6 เร่ืองการประชุมผูถือหุน รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 9 
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เพ่ือใหการลงทะเบียนเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 เปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว
และเรียบรอย  บริษัทจะเปดใหทานผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนไดต้ังแตเวลา 11.00 น. ของวันประชุม ณ หอง
สุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส เลขท่ี 1137 ถนนสุรนารี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  30000 และ
เน่ืองจากบริษัทจะใชระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ัน จึงขอใหผูถือหุน
และผูรับมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนตามส่ิงท่ีสงมาดวย 10 มาแสดงในวันประชุมพรอมเอกสารประกอบ
อ่ืนๆ ตามรายละเอียดส่ิงท่ีสงมาดวย 8 

เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนในการเดินทางเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน บริษัทฯ จึงจัด
รถบัส จํานวน 1 คัน เพ่ือใหบริการรับ–สงผูถือหุน ในการเดินทางเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ตาม
กําหนดการและเสนทาง ดังน้ี  

เวลา 08.00 น. รถบัสออกเดินทางจากอาคารสํานักงานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
แหงใหม (เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร)  – โรงแรม
ดุสิต ปร๊ินเซส จังหวัดนครราชสีมา 

หลังเลิกประชุม  รถบัสออกเดินทางจากโรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส จังหวัดนครราชสีมา – อาคาร
สํานักงานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแหงใหม กรุงเทพมหานคร       
ถนนรัชดาภิเษก 

 

อน่ึง บริษัทไดจัดทํารายงานประจําป 2558 และงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ใน
รูปแบบ CD-ROM จัดสงใหแกผูถือหุน อยางไรก็ดี หากทานผูถือหุนทานใดมีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2558 
และงบการเงิน สําหรับปส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 แบบรูปเลม สามารถสงแบบแสดงความจํานงตามส่ิงท่ีสงมาดวย 
11 

ขอแสดงความนับถือ 

 

   นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช 

   ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 

                                      บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
 

สถานที่ ณ หองสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส เลขท่ี 1137 ถนนสุรนารายณ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

 นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่และเวลา วันจันทรที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 14.00น. 

เร่ิมการประชุม 

 นายกรัณฑฤทธิ เกตุสัมพันธ ผูดําเนินการประชุม (“ผูดําเนินการประชุม”) กลาวตอนรับผูถือหุนและผูเขารวม   
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และแจงให
ท่ีประชุมทราบถึงขอมูลเก่ียวกับจํานวนทุน และจํานวนหุนของบริษัทฯ (“บริษัทฯ”) ดังน้ี 

  ทุนจดทะเบียน   1,545,000,000 บาท 

  ทุนจดทะเบียนชําระแลว  1,545,000,000 บาท 

  หุนสามัญท่ีจําหนายแลว  1,545,000,000 หุน 

  หุนซ้ือคืนจํานวน                5,613,500 หุน 

  มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ                       1 บาท 

 บริษัทฯ ไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ในวันท่ี 16 มีนาคม 2558 
(Record Date) และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 17 มีนาคม 2558 

 ผูดําเนินการประชุมแจงตอท่ีประชุมวา ณ ขณะเร่ิมประชุม มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง และโดยการมอบ
ฉันทะเขารวมประชุมรวม 90 ราย นับรวมจํานวนหุนได 1,382,739,821 หุน หรือคิดเปนรอยละ 89.82 ของหุนท่ีจําหนายได
ท้ังหมดของบริษัทฯ ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ  ขอ 33 ซ่ึงกําหนดไววา ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบ
ฉันทะจากผูถือหุนมาประชุมไมนอยกวา 25 ราย หรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองมีหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของหุนท่ีจําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ                                                                                                                 

ผูดําเนินการประชุมแจงใหท่ีประชุมทราบถึงหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนน
เสียง เพ่ือใหการประชุมเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในสวนของการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ดังน้ี 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูถือหุนทุกคนจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท่ีตนถือ โดยใหนับ
หน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง 

2. กรณีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะตามแบบท่ีกฎหมายกําหนด ใหปฏิบัติการลงคะแนน
เสียงดังตอไปน้ี 

· กอนการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ ขอใหผูถือหุนลงลายมือช่ือในบัตรลงคะแนน เพ่ือใหเกิดความ
โปรงใสในการลงคะแนน 

· ในการลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ ยกเวนในวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแทน
กรรมการท่ีตองออกตามวาระ ซ่ึงจะไดช้ีแจงใหท่ีประชุมทราบในภายหลัง หากไมมีผูถือหุนไมเห็นดวย 
หรืองดออกเสียง ใหถือวาผูถือหุนเห็นชอบหรือเห็นดวยตามจํานวนเสียงของผูถือหุนตอมติท่ีนําเสนอ 
สําหรับผูถือหุนท่ีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ใหผูถือหุนลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีบริษัทฯจัดให
พรอมลงลายมือช่ือ และยกมือใหเจาหนาท่ีไปเก็บบัตรลงคะแนน 

· ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนน
เสียงท้ังหมด และสวนคะแนนเสียงท่ีเหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงท่ีเห็นดวย สําหรับผูถือหุนท่ี        
ออกเสียงเห็นดวยในวาระเหลาน้ี  ขอใหเก็บบัตรลงคะแนนไวกอน และสงคืนแกเจาหนาท่ีของบริษัทฯ 
หลังเสร็จส้ินการประชุม ท้ังน้ี การลงมติในการประชุมคร้ังน้ี เปนการลงมติแบบเปดเผย ไมใชการลงมติ
แบบลับ แตมีการเก็บบัตรลงคะแนนผูเขารวมประชุมท้ังหมดเพ่ือใหเกิดความโปรงใส 

 

 

 

 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 1 
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· การลงคะแนนในลักษณะดังตอไปน้ี ถือวาการลงคะแนนดังกลาวเปนโมฆะ 

  1) บัตรลงคะแนนท่ีมีการทําเคร่ืองหมายเกินกวาหน่ึงชอง  
  2) บัตรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน  
  3) บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆาและไมมีลายมือช่ือกํากับ  
  4) บัตรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกวาเสียงท่ีมีอยู 
  ในกรณีท่ีผูถือหุนตองการแกไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆาของเดิมและลงช่ือกํากับดวยทุกคร้ัง 

3. กรณีผูถือหุนท่ีทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ใหผูอ่ืนเขารวมประชุม หรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระออก
เสียง และกําหนดใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูถือหุนหรือผูมอบฉันทะ 
บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงคของผูถือหุน หรือผูมอบฉันทะ 

        กรณีของผูถือหุนตางประเทศ ซ่ึงแตงต้ังคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน สามารถแยก
ลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแตละวาระ โดยแยกเสียงท่ีจะทําการ
ลงคะแนนเทากับจํานวนหุนท่ีตนถือ 

4. กรณีการลงคะแนนในวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 
บริษัทฯ จะเสนอใหพิจารณาเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล โดยขอใหผูถือหุนทุกคนลงคะแนนเสียง เห็น
ดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง จากน้ันเจาหนาท่ีจะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนท่ีไมเห็นดวย หรือ 
งดออกเสียง สําหรับการพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแตละคนกอน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุน
ท้ังหมดท่ีลงคะแนนเสียงเห็นดวย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนท่ีไมเห็นดวย หรือ งดออก
เสียงแลว 

5. ภายใตขอบังคับของบริษัท ขอ 35 กําหนดวา “ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยใหนับหุนเปนเสียงหน่ึง ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุม
ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงช้ีขาด” 

 ดังน้ัน ในการพิจารณาคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนวาเห็นดวยในวาระน้ัน ๆ หรือไม จะนับเฉพาะ
คะแนนเสียง “เห็นดวย” และ “ไมเห็นดวย” ของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเทาน้ัน โดยใน
กรณีผูถือหุนมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทจะไมนับการออกเสียงดังกลาวเปนฐานในการ
นับคะแนนเสียง 

6. ผูถือหุนท่ีประสงคจะกลับกอน หรือไมอยูในหองประชุมในวาระใด ผูถือหุนสามารถใชสิทธิได โดยสงบัตร
ลงคะแนนลวงหนาใหกับเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนออกจากหองประชุม 

7. คะแนนเสียงของจํานวนผูถือหุนในแตละวาระอาจไมเทากัน เน่ืองจากการทยอยเขาหองประชุมของผูถือหุน
และผูรับมอบฉันทะ ทําใหจํานวนผูเขารวมประชุมแตละวาระอาจไมเทากัน 

ภายหลังจากการช้ีแจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ผูดําเนินการประชุมไดแจงให          
ท่ีประชุมทราบวาในการนับคะแนนในคร้ังน้ี บริษัทฯ มีตัวแทนจาก บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด ท่ีปรึกษา
กฎหมาย คือ นางสาวนันทนา อติโพธิ เปนพยานในการนับคะแนน และมีผูถือหุน 2 คน รวมเปนพยานในการนับคะแนน 
และกอนลงมติในแตละวาระ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามในประเด็นท่ีเก่ียวของกับวาระน้ันๆ ตามความ เหมาะสม    
โดยขอใหผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะท่ีตองการซักถาม แจงช่ือ และนามสกุลใหท่ีประชุมทราบกอนซักถาม หรือแสดง
ความคิดเห็นดวยทุกคร้ัง  

ในกรณีท่ีผูถือหุนมีคําถาม หรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกําลังพิจารณาอยู ขอใหนําไปสอบถาม หรือให
ความเห็นในวาระอ่ืนๆ ในชวงทายของการประชุม และขอใหผูถือหุนใหความเห็น หรือสอบถามอยางกระชับ และงดเวน
การซักถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีซ้ํากัน เพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนรายอ่ืนไดใชสิทธิดวย และเพ่ือเปนการบริหาร
การประชุมใหอยูในเวลาท่ีกําหนด 

 ท้ังน้ี กรรมการ และท่ีปรึกษาท่ีเขารวมประชุมในคร้ังน้ี มีดังตอไปน้ี 

 กรรมการบริษัทฯท่ีเขารวมประชุม 

1.    นายศิริพงษ รุงโรจนกิติยศ  รักษาการประธานกรรมการ และ กรรมการสรรหาและ 

     พิจารณาคาตอบแทน 

2.    นายประสงค อดุลยรัตนนุกุล  กรรมการ และ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
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3.    นายปราโมทย เตชะสุพัฒนกุล  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 

     สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

4.    นางศรีไทย เหมโสรัจ   กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

5.    นางวรรณา เรามานะชัย   กรรมการ 

6.    นายอังกฤษ รุงโรจนกิติยศ  กรรมการ 

7.    นายกุญชร เรามานะชัย   กรรมการ 

8.    นายพลเอก รุงโรจนกิติยศ  กรรมการ 

ผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

1. นายเจริญ  ผูสัมฤทธ์ิเลิศ 

2. นางมัญชุภา  สิงหสุขสวัสด์ิ 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เขารวมประชุม จากบริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด    
1. นางสาวพัชรพร  ภูทรานนท 
2. นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล 

 นายศิริพงษ รุงโรจนกิติยศ รักษาการประธานกรรมการทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ประธาน
ฯ กลาวตอนรับผูถือหุนและผูรวมประชุม กลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 และดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมตางๆ ดังน้ี 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 

  ประธานฯ มอบหมายใหนางสาวบุษรา บัวเผ่ือน เลขานุการบริษัททําหนาท่ีเลขานุการท่ีประชุม 
(“เลขานุการท่ีประชุม”) เปนผูนําเสนอรายละเอียดตอท่ีประชุมทราบ ดังน้ี 

  เลขานุการท่ีประชุมชี้แจงวาวาระน้ีเปนการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2557 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2557 โดยบริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นวา
รายงานการประชุมดังกลาวไดมีการบันทึกไวอยางถูกตองครบถวน จึงสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนรับรอง ท้ังน้ี สําเนา
รายงานการประชุมปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 1 

  ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 

  ไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี 

ประธานฯ มอบใหผูดาํเนินการประชุมช้ีแจงเก่ียวกับการลงมติ  

ผูดําเนินการประชุมช้ีแจงเก่ียวกับการลงมติ จากน้ันประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ตามท่ีเสนอ     
ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

 

มติที่ลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจาํนวนหุนท่ีมารวม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 1,246,267,321 100.00 

ไมเห็นดวย 0 0.00 

งดออกเสียง 136,472,500 - 

 หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 2)   ในวาระน้ี มีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะ
ท้ังหมด 1,382,739,821 เสียง 

 3)   ไมมีบัตรเสียในวาระน้ี 
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วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2557 

  ประธานฯ มอบหมายให นายประสงค อดุลยรัตนนุกุล ประธานเจาหนาท่ีบริหาร (“นายประสงคฯ”)         
เปนผูรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2557 ใหท่ีประชุมรับทราบ ดังน้ี 

   นายประสงคฯ ช้ีแจงวาในวาระน้ีเปนการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2557         
ซ่ึงปรากฏอยูในรายงานประจําปตามส่ิงท่ีสงมาดวย 2 ท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม โดยสาระสําคัญของ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2557 สรุปไดดังน้ี 

· บริษัทฯ มีรายไดรวม 4,013.9 ลานบาท ลดลง 1,110.6 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 21.7 โดยมี
กําไรสุทธิแสดงไวในงบการเงินรวม เปนจํานวนเงิน 717.2 ลานบาท ลดลง 659.4 ลานบาท เม่ือ
เทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปกอน สงผลใหบริษัทฯ มีผลกําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานเปนจํานวนเงนิ 
0.49 บาท  

· บริษัทฯ นําหลักทรัพยของบริษัทฯ เขาซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนคร้ังแรก 
เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2557 

· มีการเปล่ียนแปลงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ รวมถึงจัดต้ังคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนของบริษัทฯ 

· บริษัทไดดําเนินการขยายธุรกิจเพ่ิมเติมในกลุมช้ินสวนท่ีไมใชรถกระบะ 1 ตัน มากข้ึน โดยมี
โครงการผลิตภัณฑใหมที่สําคัญจํานวน 2 โครงการ ไดแก โครงการผลิตชิ้นสวนเส้ือสูบอลูมิเนียม 
(Crankcase) สําหรับรถจักรยานยนตขนาดใหญ (Big Bike) มูลคา 200 ลานบาท ใหแกลูกคา
จากยุโรป โดยจะเร่ิมสงมอบช้ินสวนชุดแรกในปลายป 2558 และโครงการผลิตชิ้นสวนเพลาแหนบ 
(Trunnion Shaft) และฝาครอบฝาสูบ (Cover Head) สําหรับรถบรรทุกขนาดใหญ (Big Truck) 

มูลคา 500 ลานบาท ใหแกลูกคาจากญ่ีปุน โดยจะเร่ิมสงมอบช้ินสวนชุดแรกในป 2559 

  ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

  ไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี 

  ในวาระน้ี เปนการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2557 ใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบ จึง
ไมมีการลงคะแนนเสียง 

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป 2557  
  สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

  ประธานฯ มอบใหนายประสงค อดุลยรัตนนุกุล ประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนผูนําเสนอรายละเอียดตอ
ท่ีประชุม ดังน้ี 

  นายประสงคฯ ช้ีแจงวาบริษัทไดจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีประจําปส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 แสดงไวในรายงานประจําป 2557 ตามส่ิงท่ีสงมาดวย 2 
โดยงบดังกลาวไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตจาก จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และ
ผานการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแลว ซ่ึงผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตไดใหความเห็นวางบการเงินดังกลาวแสดงผลการดําเนินงานถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป สรุปได
ดังน้ี 
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ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

  มีผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 

  นายสมเกียรติ สาลีวัฒนา (ผูถือหุน) (“นายสมเกียรติฯ”) สอบถามคณะกรรมการบริหาร สรุปไดดังน้ี 

· ในหนา 77 ของงบแสดงฐานะการเงิน หัวขอสินทรัพยไมหมุนเวียน ไมมีการระบุหมายเหตุใน
รายการเงินลงทุนในบริษัทยอย เน่ืองจากขอผิดพลาดในการพิมพใชหรือไม 

· เหตุใดจึงไมมีการบันทึกท่ีดินอยูในสินทรัพยของบริษัทฯ 

  ประธานฯ มอบใหนางสาวบุษรา บัวเผ่ือนผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ผูอํานวยการฝายบัญชี 
และการเงิน (“นางสาวบุษราฯ”) ช้ีแจงดังน้ี 

  นางสาวบุษราฯ ช้ีแจงถึงสาเหตุท่ีไมมีการระบุหมายเหตุไวในรายการดังกลาวเน่ืองจากขอผิดพลาด   
ในการพิมพ และช้ีแจงเพ่ิมเติมวาท่ีดินท่ีต้ังโรงงานของบริษัทฯ เปนท่ีดินท่ีเชาท้ังหมดจึงไมไดระบุท่ีดินในรายการสินทรัพย
ของบริษัทฯ 

  นายสมเกียรติฯ ขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับสัญญาเชาท่ีดิน ระยะเวลาการเชา อัตราการปรับ
คาเชาและจํานวนคร้ังท่ีมีการตอสัญญาเชาท่ีดินดังกลาว 

  นางสาวบุษราฯ ช้ีแจงวา สัญญาเชาท่ีดินเปนสัญญาเชาระยะยาว  ตออายุคราวละ 3 ป ท้ังน้ี ในสัญญา
ไมไดระบุอัตราการปรับคาเชาท่ีดิน โดยในป 2558 บริษัทฯ ไดตอสัญญาเปนคร้ังท่ี 2 ในอัตราคาเชาเดิม  ท้ังน้ี บริษัทฯ ได
เปดเผยขอมูลสัญญาเชาท่ีดินไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว 

  นายสมเกียรติฯ สอบถามเพ่ิมเติมวา เหตุใดคาใชจายในการบริหารจึงสูงข้ึน ขณะท่ีคาใชจายในการ
ขายลดลง 

  นางสาวบุษราฯ ช้ีแจงวา คาใชจายในการขายท่ีลดลงเปนไปตามสัดสวนของยอดขาย ในสวนของ
คาใชจายในการบริหารท่ีเพ่ิมข้ึนเปนผลจากการท่ีบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ซ่ึงตองมีการจาง
บุคคลภายนอก คือ บริษัท แบรนด เวลท จํากัด ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ รวมถึงยังมีคาใชจายอ่ืนๆ ในการ
ดําเนินการเพ่ือการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย นอกเหนือจากน้ันเปนคาใชจายในการปรับเปล่ียนโครงสรางหนวยงาน
ตางๆ ของบริษัทฯ  

  นายรุงโรจน สัมประสิทธ์ิ (ผูถือหุน) สอบถาม ดังน้ี 

· ขอทราบท่ีมาของรายไดอ่ืนซ่ึงมีจํานวนเพ่ิมข้ึนจาก 18.49 ลานบาทเปน 66.17 ลานบาท และ
สาเหตุท่ีรายไดดอกเบ้ียมีจํานวนเพ่ิมข้ึนจาก 556,327 บาท เปน 6,605,165 บาท รวมถึง
ประเภทบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ 

· ขอทราบกลยุทธในการบริหารเพ่ือใหไดมาซ่ึงกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน เน่ืองจากปกอนหนา
น้ีบริษัทมีกําไร 18 ลานบาท ขณะท่ีปนี้มีกําไรลดลงเหลือ 8 ลานบาท ท้ังน้ี บริษัทฯ มีแผนท่ีจะ
ซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward) หรือไม 

 



13 

 

· ขอทราบแนวทางการใชเงินลงทุนช่ัวคราวจํานวน 100 ลานบาท  
· บริษัทมีแนวทางการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีผันผวนหรือไม 
· ในสวนของโครงการผลิตชิ้นสวนสําหรับลูกคาจากยุโรปและประเทศญ่ีปุนจํานวน 2 โครงการ 

บริษัทฯมีการรับรูรายไดอยางไร 

  นางสาวบุษราฯ ช้ีแจงถึงท่ีมาของรายไดอ่ืนๆ ในป 2557 วาเปนรายไดจากการจําหนายเศษวัสดุ  ซ่ึง
กอนหนาน้ีไมไดมีการจําหนายออกโดยดําเนินการหลังจากท่ีบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ฯ แลว ในสวนของ
รายไดดอกเบ้ีย สาเหตุที่รายไดดอกเบ้ียในป 2557 สูงกวา ป 2556 เน่ืองจาก ในป 2556 บริษัทฯ มีเงินฝากในชวงไตรมาส 
4 เพียงไตรมาสเดียว ขณะท่ีในป 2557 มีเงินฝากครบทุกไตรมาสจึงทําใหรายไดดอกเบ้ียมีจํานวนเพ่ิมข้ึน สําหรับประเภท
บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนช่ัวคราวจํานวน 100 ลานบาท เปนเงินฝากประจําท่ีเกิน 3 เดือน ซ่ึงเปนบัญชีเงินฝาก   
ระยะส้ัน 

  นายประสงคฯ ไดช้ีแจงถึงแนวทางการบริหารอัตราแลกเปล่ียนวา ในปจจุบัน บริษัทฯ ใชการบริหาร
ความเส่ียงแบบธรรมชาติ และยังไมมีแผนซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ท้ังน้ี อาจจะมีการพิจารณาในอนาคตข้ึนอยู
กับสัดสวนรายไดและรายจาย สําหรับแนวทางการใชเงินลงทุนช่ัวคราวจํานวน 100 ลานบาท หากบริษัทฯ มีโครงการ
ลงทุนขยายกิจการ ก็จะนําเงินจํานวนน้ีไปใช แตหากยังไมมีความจําเปนก็จะนําไปฝากประจํา ประเภท 3 เดือน หรือ 6 
เดือน แลวแตกรณี ในสวนของโครงการผลิตช้ินสวนท้ัง 2 โครงการ จะมีการรับรูรายไดก็ตอเม่ือมีการขายจริง เน่ื องจาก
บริษัทฯ จะตองลงทุนลวงหนาเพ่ือเตรียมการผลิตช้ินสวนใหกับลูกคากอนการรับรูรายได ท้ังน้ี โครงการ Big Bike จะรับรู
รายไดในปลายป 2558 เม่ือมีการสงมอบช้ินสวน ขณะท่ีโครงการ Big Truck จะรับรูรายไดในปถัดไป 

  นายสุริยนต จิตราภัณฑ (ผูถือหุน) สอบถามคณะผูบริหาร สรุปไดดังน้ี 

· ขอทราบขนาดพ้ืนท่ีของท่ีดินท่ีเชา สัดสวนการใชท่ีดินของบริษัทยอยแตละบริษัท อัตรา      
คาเชาท่ีดิน กําหนดการชําระคาเชา และการปรับอัตราคาเชา 

· เหตุใดผลกําไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ หลังจากการจัดโครงสรางธุรกิจใน  

งบการเงินรวม (0.49) จึงตํ่ากวาผลกําไรในงบการเงินเฉพาะกิจการ (0.54) ท้ังน้ี มีสาเหตุมา
จากบริษัทลูกบางบริษัทมีผลดําเนินงานขาดทุนใชหรือไม (อางอิงขอมูลในรายงานประจําป
หนา 80) 

· ในปลายป 2557 มีโครงการซ้ือหุนคืน (Treasury Stock) ซ่ึงไมมีการบันทึกอยูในงบการเงิน 
ขอทราบกําหนดระยะเวลาซ้ือหุนคืน และแนวทางการนําหุนท่ีซื้อคืนไปลงทุน 

  นางสาวบุษราฯ ช้ีแจงวา บริษัทฯ เชาท่ีดินพ้ืนท่ีท้ังหมด 115 ไร แบงเปนพ้ืนท่ีของบริษัท พี.ซี.เอส.        
พรีซิช่ัน เวิรค จํากัด (“PCW”) จํานวน 72 ไร บริษัท พี.ซี.เอส.ฟอรจจ้ิง จํากัด (“PCF”) จํานวน 18 ไร และ บริษัท บริษัท     
พี.ซี.เอส. ได คาสต้ิง จํากัด (“PCD”) จํานวน 25 ไร โดยมีอัตราคาเชา 23.50 บาท/ตร.ว. โดยจะชําระคาเชาเปนรายเดือน 
ท้ังน้ี หากผูใหเชาประสงคจะพิจารณาปรับอัตราคาเชาจะตองมีการแจงลวงหนา 60 วัน โดยในกรณีดังกลาวคณะกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ จะใชราคาตลาดประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของราคา อยางไรก็ตาม ผูใหเชายืนยันวาจะไมมี
การปรับข้ึนอัตราคาเชาในชวงระยะเวลาอันใกลนี้ 

  ในสวนของกําไรตอหุนท่ีลดลงเปนผลจากการท่ีบริษัทฯ มีการใหบริการแกบริษัทลูก เม่ือนํากําไรในงบ
การเงินเฉพาะกิจการหารดวยจํานวนหุน อัตรากําไรตอหุนจึงสูง ขณะท่ีในงบการเงินรวม มีการตัดรายการระหวางกันออก 
จึงทําใหอัตรากําไรตอหุนลดลง 

  นายประสงคฯ ช้ีแจงกําหนดระยะเวลาการซ้ือหุนคืน ซ่ึงเร่ิมต้ังแตวันท่ี 22 มกราคม 2558 ถึง 21 
กรกฎาคม 2558 ซ่ึงเม่ือครบกําหนดระยะเวลาแลว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาวาจะดําเนินการอยางไร โดยอาจจะ
ลดทุนหรือนําหุนกลับไปจําหนายในตลาดหลักทรัพยฯ อีกคร้ัง 

  ไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ประธานฯ มอบใหผูดําเนินการประชุมชี้แจงเก่ียวกับการลงมติ  

ผูดําเนินการประชุมช้ีแจงเก่ียวกับการลงมติ จากน้ันประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบ
แสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป 2557 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2557  
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มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป 
2557 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

 

มติที่ลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจาํนวนหุนท่ีมารวม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 1,382,638,621 99.9927 

ไมเห็นดวย 101,200 0.0073 

งดออกเสียง 0 - 

   หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน
   ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 2)   ในวาระน้ี มีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะ
ท้ังหมด 1,382,739,821 เสียง 

 3)   ไมมีบัตรเสียในวาระน้ี 

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไร และการจายเงินปนผล    

  ประธานฯ มอบใหนายประสงค อดุลยรัตนนุกุล ประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนผูนําเสนอรายละเอียด 
ตอท่ีประชุม ดังน้ี 

  นายประสงคฯ ช้ีแจงใหท่ีประชุมทราบวา บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 50 
ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลังหักสํารองตามกฎหมาย ท้ังน้ี การจายเงินปนผลดังกลาว 
จะข้ึนอยูกับผลการดําเนินการและฐานะทางการเงินของบริษัท แผนการลงทุนในแตละชวงเวลา ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควรหรือเห็นวามีความเหมาะสม  

  ในป 2557 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 796.45 ลานบาท จึงจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย
จํานวน 39,822,834 บาท และจายเงินปนผลระหวางกาล จํานวน 2 คร้ัง ในอัตราหุนละ 0.37 บาท รวมเปนเงิน 571.65 
ลานบาท จึงไมมีการจายเงินปนผลจากผลประกอบการในป 2557 อีก 

  สําหรับรายละเอียดท่ีบริษัทฯ ไดมีการจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุนจํานวน 2 คร้ัง  มีดังน้ี 
คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2557 ในอัตราหุนละ 0.15 บาทตอหุน รวมเปนเงินท้ังส้ิน 231.75 ลานบาท โดยจายจากกําไร
สุทธิสําหรับผลการดําเนินงานในรอบบัญชีระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2557 และ คร้ังท่ี 2 เม่ือ
วันท่ี 11 กันยายน 2557 ในอัตราหุนละ 0.22 บาทตอหุน รวมเปนเงินท้ังส้ิน 339.90 ลานบาท โดยจาย จากกําไรสุทธิ
สําหรับผลการดําเนินงานในรอบบัญชีระหวางวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2557 ถึงวันท่ี 13 สิงหาคม 2557 

  อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอการจายเงินปนผลระหวางกาล ป 2558          
โดยบริษัทฯ ไดมีการรับรูเงินปนผลท่ีไดรับจากบริษัทยอยในวันท่ี 17 มีนาคม 2558 เปนรายไดจํานวนท้ังส้ิน 290.33     
ลานบาท เม่ือรวมกับกําไรสะสมท่ียังมิไดจัดสรรของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ จึงมีเงินกําไรสะสมท่ียัง
มิไดจัดสรรประมาณ 482.28 ลานบาท ซ่ึงเพียงพอท่ีจะจายเงินปนผลได ดังน้ัน บริษัทฯ จึงเห็นควร จัดสรรกําไรเพ่ือจายเงนิ
ปนผลระหวางกาลจากยอดเงินดังกลาวใหกับผูถือหุนของบริษัทฯ ในอัตราหุนละ 0.20 บาท จากจํานวนหุนท้ังหมด 
1,545,000,000 หุน (หักหุนซ้ือคืนจนถึงวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผล) รวมเปนเงินท้ังส้ินไมเกิน 307.3 
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 63.7 ของกําไรดังกลาว ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลท่ีกําหนดไวของบริษัทฯ 

  ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผล (Record Date) ในวันท่ี 7 พฤษภาคม 
2558 และวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู ถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในวันท่ี 8 พฤษภาคม 2558 และกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 
18 พฤษภาคม 2558 

  ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

  มีผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 

  นายอนุ วองสารกิจ (ผูถือหุน) สอบถามคณะกรรมการฯ สรุปไดดังน้ี 
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· ขอทราบวาในการจายเงินปนผล บริษัทฯ จายจากกําไรในป 2558 หรือป 2557 หรือจากกําไร
สะสม 

· ในป 2557 บริษัทฯ ตองชําระภาษีเปนจํานวนรอยละเทาใด 

· ขอทราบวาบัตรสงเสริมท่ีไดรับจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ซ่ึงใหสิทธิประโยชน      
ในการยกเวนภาษี มีอายุก่ีป 

· ขอทราบอัตรากําลังการผลิตของบริษัทฯ 

· ขอทราบท่ีมาของเงินท่ีบริษัทฯ นํามาใชลงทุน 

  นางสาวบุษราฯ ช้ีแจงวาบริษัทฯ ไดรับสิทธิประโยชนในการยกเวนภาษี รอยละ 100 อยางไรก็ตาม 
บริษัทฯ มีภาระภาษีจากกิจการสวนอ่ืนๆ ไมเกิน รอยละ 0.02 ท้ังน้ี บัตรสงเสริมการลงทุนท่ีบริษัทฯ ถืออยูมีจํานวนหลาย
ฉบับซ่ึงสิทธิประโยชนท่ีไดรับยังคงมีอยูตามฉบับท่ียังไมหมดอายุ 

  นายประสงคฯ ช้ีแจงท่ีมาของกําไรท่ีใชจายเงินปนผลวา บริษัทฯ ใชกําไรจากป 2558 ท่ีไดจากเงิน     
ปนผลของบริษัทยอยท่ีจายใหบริษัทแม และกําไรท่ียังไมไดจัดสรรของปที่แลว ถึงวันท่ี 13 สิงหาคม 2557  

  ในสวนของอัตราการผลิต บริษัทฯ รับงานและลงทุนตามกําลังการผลิตซ่ึงข้ึนอยูกับความตองการของ
ลูกคา อัตรากําลังการผลิตของบริษัทฯ ณ ปจจุบัน อยูท่ีรอยละ 70 ถึงรอยละ 75 สําหรับเงินท่ีบริษัทฯ ใชในการลงทุนเปน
เงินจากกําไรสะสม เมื่อบริษัทฯ รับโครงการใหมก็จะทยอยนําเงินท่ีมีไปลงทุนโดยไมกูเงินจากธนาคาร 

  ไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ประธานฯ มอบใหผูดําเนินการประชุมชี้แจงเก่ียวกับการลงมติ  

ผูดําเนินการประชุมช้ีแจงเก่ียวกับการลงมติ จากน้ันประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรกําไร และการจายเงินปนผล    
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับทราบการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2557 เปนทุนสํารองตามกฎหมาย 
และจายเปนเงินปนผลระหวางกาลจํานวน 2 คร้ัง รวมเปนเงินปนผลในอัตรา 0.37 บาทตอหุน ดังน้ัน 
จึงไมมีเงินปนผลประจําป 2557 ท่ีตองขออนุมัติจายเพ่ิมเติมสําหรับผลประกอบการในป 2557 อีก 
รวมท้ังอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลในป 2558 ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

 

มติที่ลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจาํนวนหุนท่ีมารวม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 1,382,739,821 100.00 

ไมเห็นดวย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 - 

   หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน
   ซ่ึงมาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน 

 2)   ในวาระน้ี มีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะ
ท้ังหมด 1,382,739,821 เสียง 

 3)   ไมมีบัตรเสียในวาระน้ี 

 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

  ในวาระน้ี ประธานฯ มอบใหนายปราโมทย เตชะสุพัฒนกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (“นายปราโมทยฯ”) เปนผูนําเสนอรายละเอียดตอท่ีประชุม 

  นายปราโมทยฯ ช้ีแจงตอท่ีประชุมวา ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด         
พ.ศ.2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 17 กําหนดไววา ในการประชุมสามัญประจําป       
ทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหน่ึงในสามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวน
ไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามวาระน้ัน อาจไดรับเลือกใหกลับ
เขามาดํารงตําแหนงเปนกรรมการใหมก็ได   
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  ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ของบริษัทฯ มีกรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงตาม
วาระจํานวน 3 คน ดังน้ี 

  1. นายศิริพงษ รุงโรจนกิติยศ  รักษาการประธานกรรมการ 

  2. นายประสงค อดุลยรัตนนุกุล  กรรมการ 

  3. นายวีระชัย เชาวชาญกิจ  กรรมการ/ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการท่ีจะตองออกจาก
ตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ท้ัง 3 ทานแลว เห็นวาบุคคลท้ัง 3 ทานน้ี เปนผูมีความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความเช่ียวชาญอันเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษทัฯ จึงไดเสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพ่ือพิจารณา และขอเสนอขอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังใหกรรมการท้ัง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการอีกวาระหน่ึง 

  ท้ังน้ี รายละเอียดเก่ียวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ การ
เปนกรรมการในบริษัทอ่ืน ของกรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงตามวาระ และไดรับการเสนอช่ือเพ่ือกลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง ปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 3  

  ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

  ไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี 

ประธานฯ มอบใหผูดําเนินการประชุมชี้แจงเก่ียวกับการลงมติ  

ผูดําเนินการประชุมช้ีแจงเก่ียวกับการลงมติ จากน้ันประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการ
แตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 

 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการแตงต้ังกรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงตามวาระ         
จํานวน 3 ราย คือ (1)  นายศิ ริพงษ  รุ ง โรจน กิ ติยศ (2)  นายประสงค  อดุลยรัตนนุกุล และ  
(3) นายวีระชัย เชาวชาญกิจ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

1. นายศิริพงษ รุงโรจนกิติยศ 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจาํนวนหุนท่ีมารวม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 1,381,897,821 99.9391 

ไมเห็นดวย 842,000 0.0609 

งดออกเสียง 0       - 

2. นายประสงค อดุลยรัตนนกุุล 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจาํนวนหุนท่ีมารวม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 1,381,897,821 99.9391 

ไมเห็นดวย 842,000 0.0609 

งดออกเสียง 0       - 

           3. นายวีระชัย เชาวชาญกิจ   

มติที่ลง 
จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจาํนวนหุนท่ีมารวม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 1,381,897,821 99.9391 

ไมเห็นดวย 842,000 0.0609 

งดออกเสียง 0       - 

   หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน
   ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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 2)   ในวาระน้ี มีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะ
ท้ังหมด 1,382,739,821 เสียง 

 3)   ไมมีบัตรเสียในวาระน้ี 

 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2558 

  ในวาระน้ีประธานฯ มอบใหนายประสงค  อดุลยรัตนนุกุล ประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนผูนําเสนอ
รายละเอียดตอท่ีประชุม ดังน้ี 

  นายประสงคฯ ช้ีแจงวา เน่ืองจากการกําหนดคาตอบแทนกรรมการจะตองไดรับการอนุมัติจาก  

ท่ีประชุมผูถือหุน ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ โดยกล่ันกรองอยาง
ละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ กลาวคือ ไดพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการจากผลการดําเนินงานของบริษัท
และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทท่ีมีขนาดใกลเคียงกัน โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสม และสอดคลองกับภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

คาตอบแทนรายเดือน  
             ประธานกรรมการบริษัท    25,000 บาท/เดือน 

             กรรมการบริษัท     17,500 บาท/เดือน 

คาเบ้ียประชุมตอคร้ัง 

1.      คณะกรรมการบริษัท 

             ประธานกรรมการบริษัท    40,000 บาท/คร้ัง 

             กรรมการบริษัท     30,000 บาท/คร้ัง 

2.      คณะกรรมการตรวจสอบ  
             ประธานกรรมการตรวจสอบ    37,500 บาท/คร้ัง 

             กรรมการตรวจสอบ     25,000 บาท/คร้ัง 

3.      คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

             ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 37,500 บาท/คร้ัง 

             กรรมการตรวจสอบ     25,000 บาท/คร้ัง 

                           นอกจากน้ี ยังไดกําหนดบําเหน็จกรรมการสําหรับกรรมการท้ังคณะ ยกเวนกรรมการท่ีเปนผูบริหาร   
เปนจํานวน 2,000,000 บาทตอป 

  ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

  ไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี 

ประธานฯ มอบใหผูดําเนินการประชุมชี้แจงเก่ียวกับการลงมติ  

ผูดําเนินการประชุมช้ีแจงเก่ียวกับการลงมติ จากน้ันประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการ
กําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2558 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2558 ตามท่ีเสนอ  
  ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มติที่ลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจาํนวนหุนท่ีมารวม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 1,359,345,121 98.3081 

ไมเห็นดวย 23,394,700 1.6919 

งดออกเสียง 0 - 

   หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ
จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม 

 2)   ในวาระน้ี มีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะ
ท้ังหมด 1,382,739,821 เสียง 

 3)   ไมมีบัตรเสียในวาระน้ี 
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วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2558 

  ในวาระน้ีประธานฯ มอบใหนายประสงค  อดุลยรัตนนุกุล ประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนผูนําเสนอ
รายละเอียดตอท่ีประชุม ดังน้ี 

  นายประสงคฯ ช้ีแจงวา คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการแตงต้ังผูสอบบัญชีสําหรับป 2558 
และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนแตงต้ัง นาง มัญชุภา สิงหสุขสวัสด์ิ ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6112 หรือนายเจริญ ผูสัมฤทธ์ิเลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4068 หรือนายเอกสิทธ์ิ    
ชูธรรมสถิตย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4195 แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (“KPMG”) โดยให
ผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ  

  นอกจากน้ี คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 
2558 เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,170,000 บาท ซ่ึงอัตราดังกลาวเทากับคาสอบบัญชีป 2557 

  ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

  มีผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 

  นายสมเกียรติฯ สอบถามอัตราคาสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

  นางสาวบุษราฯ ช้ีแจงคาสอบบัญชีประจําป 2558 เปนจํานวนเงินรวมท้ังส้ิน 5,220,000 บาท แบงเปน 
คาสอบบัญชีของบริษัทฯ จํานวน 1,170,000 บาท และบริษัทยอย 3 บริษัท จํานวน 3,730,000 บาท ประกอบดวย PCW 

จํานวน 1,660,000 บาท PCD จํานวน 1,270,000 บาท และ PCF จํานวนเงิน 800,000 บาท และมีคาตรวจสอบบัญชีตาม
สิทธิในบัตรสงเสริมการลงทุน (BOI) จํานวน  320,000 บาท 

  ไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

  ประธานฯ มอบใหผูดําเนินการประชุมชี้แจงเก่ียวกับการลงมติ  
ผูดําเนินการประชุมช้ีแจงเก่ียวกับการลงมติ จากน้ันประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการ

แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2558 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป  2558

ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

มติที่ลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจาํนวนหุนท่ีมารวม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 1,382,739,821 100.00 

ไมเห็นดวย 0       0.00 

งดออกเสียง 0       - 

      หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน     
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 2)   ในวาระน้ี มีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะ
ท้ังหมด 1,382,739,821 เสียง 

 3)  ไมมีบัตรเสียในวาระน้ี 

 

วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

 ประธานฯ ช้ีแจงวา คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวาสมควรท่ีจะเปดโอกาสใหกับผูถือหุนท่ีประสงคจะเสนอ
เร่ืองอ่ืนท่ีนอกเหนือจากวาระการประชุมท่ีคณะกรรมการกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมได โดยการเสนอเร่ืองอ่ืนใดน้ันให
อยูภายใตหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด และสอบถามวามีผูถือหุนประสงคจะเสนอเร่ืองอ่ืนนอกเหนือจากวาระ
การประชุมหรือไม 
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  ไมปรากฏวามีผูถือหุนประสงคเสนอเร่ืองอ่ืนนอกเหนือจากวาระการประชุม  

  ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น  

 มีผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 

นายสมเกียรติฯ สอบถามสัดสวนกลุมลูกคาและกําไรของ PCW และ PCD รวมถึงจํานวนพนักงาน    
แตละบริษัท  

นายประสงคฯ ช้ีแจงวากลุมลูกคาแบงตามยอดขายของ PCW คิดเปนรอยละ 75 และ PCD คิดเปน
รอยละ 25 ซ่ึงท้ังสองบริษัทมีอัตรากําไรข้ันตนใกลเคียงกัน โดย  PCW มีอัตรากําไรอยูท่ีรอยละ 18.72 และ PCD อยูท่ี     
รอยละ 18.38 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีพนักงานท้ังส้ิน จํานวน 2,484 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558) แบงเปน 
พนักงานของบริษัทฯ จํานวน 96 คน PCW จํานวน 1,543 คน PCD จํานวน 604 คน PCF จํานวน 241 คน   

นางยุพเยาว ศรีวัฒนะชัย (ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย) สอบถามวาเหตุใดบริษัทฯ  จึงยัง
ไมไดเขารวมโครงการตอตานการทุจริตโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท และบริษัทฯ มีแนวทางในการ
ดําเนินการเก่ียวกับการตอตานคอรัปช่ันอยางไร 

นายประสงคฯ ช้ีแจงวาคณะกรรมการไดมีมติอนุมัตินโยบายการตอตานคอรัปช่ัน และไดอนุมัติ          
ใหบริษัทฯ ลงนามประกาศเจตนารมณแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยตอตานการทุจริตต้ังแตวันท่ี 26 กุมภาพันธ 
2558 ท่ีผานมา และในวันท่ี 3 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ไดสงหนังสือแนวรวมบริษัทของภาคเอกชนไทยตอตานการทุจริต    
ใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และเผยแพรนโยบายในรายงานประจําปและเว็บไซต
ของบริษัทฯ เปนท่ีเรียบรอยแลว  

นายสุอรรถ รัตนสมโภชกุล (ผูถือหุน) สอบถามถึงข้ันตอนการรับงานของบริษัทฯ และการจายงาน
ใหกับบริษัทยอยโดยแสดงความกังวลวาอาจเกิดปญหาเร่ืองการแยงงานกันระหวางบริษัทยอยได 

นายประสงคฯชี้แจงวา บริษัทฯ มีระเบียบปฏิบัติซึ่งกําหนดข้ันตอนในการพิจารณารับงานและแจกจาย
งานใหกับบริษัทยอยเพ่ือความโปรงใส 

ไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

นายศิริพงษ  รุงโรจนกิ ติยศ รักษาการประธานกรรมการ ในฐานะประธานฯ กลาวขอบคุณ  

ผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะ และผูเขารวมประชุมทุกคนท่ีมาประชุมในวันน้ี และกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานท่ีแสดงความ
คิดเห็น และใหขอเสนอแนะ ซ่ึงเปนประโยชนอยางย่ิงตอบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ และฝายบริหารจะนําความคิดเห็น
และขอเสนอแนะตางๆ ไปพิจารณา และประยุกตใชเพ่ือใหบริษัทฯ เจริญเติบโต และมีผลการดําเนินงานท่ีกาวหนาตอไป 
และกลาวปดการประชุม  

 

ปดประชุม : เวลา 16.20 น.  

 

 

 

 

                    นายศิริพงษ  รุงโรจนกิติยศ 

            ประธานในท่ีประชุม  
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ขอมูลของกรรมการซ่ึงครบกําหนดตามวาระและไดรับการเสนอช่ือเพ่ือดํารงตําแหนงใหม 

     

ช่ือ-นามสกุล : นายปราโมทย เตชะสุพัฒนกุล 

ตําแหนงปจจุบัน : กรรมการอิสระ 

อาย ุ : 62 ป 
สัญชาติ : ไทย 

การศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   Advance Management Program, Harvard Business School 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : อบรมหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) ป 2559 

  อบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ป 2557 

  อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ป 2557  

การถือหุนในบริษัท : 300,000 หุน (0.02%) 
วันเดือนปที่ไดรับการแตงต้ังเปน
กรรมการบริษัท 

: 17 มิถุนายน 2556 (จํานวนปท่ีเปนกรรมการ 2 ป 9 เดือน) 

จํานวนบริษัทท่ีดาํรงตาํแหนง
กรรมการ 

          บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

 

 

: ไมม ี

          บริษัทท่ัวไป : 1 บริษัท 

การดํารงตาํแหนงเปนกรรมการ/ 
ผูบริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให
เกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัท 

: ไมมี 
 

ประสบการณ :   

l 2556 – ปจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณา 

คาตอบแทน บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 

l 2556 – ปจจุบัน  กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามสินธร จํากัด 

l 2556 – ปจจุบัน  ท่ีปรึกษา บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 

l 2546 – 2555  กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท เอสซีจี ซีเมนต จํากัด 

การเขารวมประชุมในรอบปบัญชี
ท่ีผานมา 

: 9/9 คร้ัง 

 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 3 
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ช่ือ-นามสกุล : นางศรีไทย เหมโสรัจ 

ตําแหนงปจจุบัน : กรรมการอิสระ 

อาย ุ : 62 ป 
สัญชาติ : ไทย 

การศึกษา : ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : อบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ป 2558 

  อบรมหลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) ป 2558 

  อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ป 2548 

การถือหุนในบริษัท : ไมมี 
วันเดือนปที่ไดรับการแตงต้ังเปน
กรรมการบริษัท 

: 6 ตุลาคม 2557 (จํานวนปท่ีเปนกรรมการ 1 ป 6 เดือน) 

จํานวนบริษัทท่ีดาํรงตาํแหนง
กรรมการ 

          บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

 

 

: ไมม ี

          บริษัทท่ัวไป : ไมม ี

การดํารงตาํแหนงเปนกรรมการ/ 
ผูบริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให
เกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัท 

: ไมมี 
 

ประสบการณ :   

l 2557 – ปจจุบัน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 

l 2553 – ปจจุบัน  ประธานเจาหนาท่ีฝายการเงิน  บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลล็อปเมนต จํากัด 

l 2546 – 2552  ผูชวยผูจดัการใหญ-สายบริหาร  บริษัท ทาทาสตีล (ประเทศไทย) จํากัด 

l 2543 – 2545  ผูจัดการสวนจัดหา บริษัท สยามคูโบตาอุตสาหกรรม จํากัด 

l 2540 – 2542 พนักงานจัดการ บริษัท ปูนซิเมนต จํากัด (มหาชน) ปฏิบัติหนาท่ีผูจัดการฝายบัญชี 
และการเงิน บริษัท เสฉวนซิเมนตไทย แมชีนเนอร่ี จํากัด (ประเทศจีน) 

l 2521 – 2540  ผูจัดการสวนบัญชีและการเงิน บริษัท สยามคูโบตาอุตสาหกรรม จํากัด 

การเขารวมประชุมในรอบปบัญชี
ท่ีผานมา 

: 9/9 คร้ัง 
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ช่ือ-นามสกุล : นายอังกฤษ รุงโรจนกิติยศ 

ตําแหนงปจจุบัน : กรรมการ 

อาย ุ : 38 ป 
สัญชาติ : ไทย 

การศึกษา : ปริญญาโทเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ป 2557 

การถือหุนในบริษัท : 230,457,100 หุน (14.92%) 
วันเดือนปที่ไดรับการแตงต้ังเปน
กรรมการบริษัท 

: 7 ตุลาคม 2556 (จํานวนปท่ีเปนกรรมการ 2 ป 5 เดือน) 

จํานวนบริษัทท่ีดาํรงตาํแหนง
กรรมการ 

          บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

 

 

: ไมม ี

          บริษัทท่ัวไป : 5 บริษัท 

การดํารงตาํแหนงเปนกรรมการ/ 
ผูบริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให
เกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัท 

: ไมมี 
 

ประสบการณ : 

l 2557 – ปจจุบัน  กรรมการผูจดัการ  บริษัท พี.ซี.เอส. แคลิเบรช่ัน จํากัด 

l 2556 – ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท พี.ซี.เอส. แมชนี กรุป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 
l 2556 – ปจจุบัน  รองกรรมการผูจัดการ บริษัท พี.ซี.เอส. เอสเตท จํากัด 

l 2554 – 2556    กรรมการผูจดัการ บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสต้ิง จํากัด 

l 2551 – 2556   กรรมการ บริษัท เอสดับบลิว แอนด ซันส (ชิงหยวน) จํากัด 

การเขารวมประชุมในรอบปบัญชี
ท่ีผานมา 

: 9/9 คร้ัง 
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นิยามกรรมการอิสระ 

(นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) 

 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม  
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังน้ี ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของของกรรมการอิสระ  
รายน้ัน ๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน  ท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเปนบิดามารดา       คู
สมรส พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับ
การเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ  

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของกรรมการอิสระ 
รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงนิ
ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพ      
น้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปน  
ผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไมเปน
หุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือน
ประจําหรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพ
อยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 
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นโยบาย หลักเกณฑและวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

 

นโยบาย 

 คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญและประโยชนของความหลากหลายในโครงสรางของ
คณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ท้ังดานทักษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน อายุและเพศ ซ่ึงจะชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการกําหนดนโยบาย และการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท จึงมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน มีหนาท่ีรับผิดชอบในการพิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 
เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทมีองคประกอบและโครงสรางท่ีเหมาะสมกับทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และมี
กรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักของบรรษัทภิบาลท่ีดี  
 

หลักเกณฑและวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

1.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลจากแหลงตางๆ ดังน้ี 

1.1  กรรมการของบริษัทเปนผูแนะนํา 

1.2  ผูถือหุนท่ีถือหุนและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ
บริษัท 

1.3  บริษัทท่ีปรึกษาภายนอก 

1.4  ฐานขอมูลกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2.  พิจารณาความเหมาะสมของความรูและประสบการณในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมท่ีบริษัทดําเนินกิจการอยู ความ
เช่ียวชาญเฉพาะดานท่ีเปนประโยชนกับบริษัทหรือท่ีบริษัทตองการ ความหลากหลายในดานตาง ๆ เชน ความเปน
อิสระ ทักษะวิชาชีพ อายุ เพศ ฯลฯ โดยจัดทําเปนตาราง Board Skill Matrix 

3.  ตรวจสอบบุคคลท่ีจะถูกเสนอช่ือวามีคุณสมบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล เชน 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ.2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) รวมถึง ประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

4.  กรณีเปนกรรมการเดิมท่ีจะกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระ คณะกรรมการสรรหาฯ อาจพิจารณาการอุทิศเวลาของ
กรรมการและผลการปฏิบัติงานในชวงท่ีดํารงตําแหนง รวมถึงพิจารณาจํานวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการทานน้ัน
ดํารงตําแหนงกรรมการ ซ่ึงรวมแลวไมควรเกิน 3 บริษัทจดทะเบียน 

5.  กรณีแตงต้ังกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาความเปนอิสระของบุคคลท่ีจะเสนอใหเปนกรรมการ
อิสระตามหลักเกณฑที่สํานักงาน กลต. กําหนดและหลักเกณฑของบริษัทประกอบการพิจารณา โดยหากเปนกรรมการ
อิสระเดิมท่ีจะกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระ ควรมีวาระการดํารงตําแหนงตอเน่ืองนับจากวันท่ีไดรับแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงกรรมการอิสระคร้ังแรกไมเกิน 9 ป  

6.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะคัดเลือกและจัดทํารายชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีสุดใหคณะกรรมการ
บริษัทเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงต้ังหรือใหคณะกรรมการบริษัทแตงต้ังในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลง
เพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระ 

7.  ดําเนินการทาบทามบุคคลท่ีมีคุณสมบัติสอดคลองกับเกณฑท่ีกําหนดไว เพ่ือจะไดมั่นใจวาบุคคลดังกลาวมีความยินดี
จะมารับตําแหนงกรรมการของบริษัท หากไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการหรือผูถือหุน 

 

วันที่มีผลบังคับใช 

 ต้ังแตวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2558 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2558 เม่ือ
วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558 
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ขอมูลเก่ียวกับประวัติและประสบการณทํางานของผูสอบบัญชี 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (KPMG) 

 

1. นางมัญชุภา สิงหสขุสวสัดิ ์
อายุ   : 41 ป 
การศึกษา  

· ปริญญาโทดานการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  (บธ.ม.) 
· ปริญญาตรีดานการบัญชี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร (บช.บ.) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   : 6112 

วันที่ข้ึนทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต   : 1 ตุลาคม 2543 

ตําแหนงปจจุบนั   : กรรมการบริหาร, สอบบัญชี 

ประสบการณ   : 18 ป 
จํานวนปที่สอบบัญชีให PCS Machine Group PCL.  : 4 ป 
ความสัมพันธ และ/หรือ การมีสวนไดเสียกับบริษทั  : ไมม ี

และบริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญหรือผูทีเ่กี่ยวของ      

 

2. นายเจริญ ผูสัมฤทธ์ิเลิศ 

อายุ   : 51 ป 
การศึกษา 

· หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

· หลักสูตรการพัฒนาผูบริหารระดับสูงสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

· ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

· ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   : 4068 

วันที่ข้ึนทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต   : 1 เมษายน 2535 

ตําแหนงปจจุบนั   : กรรมการบริหาร, สอบบัญชี 

ประสบการณ   : 28 ป 
จํานวนปที่สอบบัญชีให PCS Machine Group PCL.  : - 
ความสัมพันธ และ/หรือ การมีสวนไดเสียกับบริษทั   : ไมมี 
และบริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญหรือผูทีเ่กี่ยวของ 

 

3. นายเอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย 
อายุ   : 49     ป 
การศึกษา 

· บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
· บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   : 4195 

วันที่ข้ึนทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต   : 5 มกราคม 2539 

ตําแหนงปจจุบนั   : กรรมการบริหาร, สอบบัญชี 

ประสบการณ   : 26 ป 
จํานวนปที่สอบบัญชีให PCS Machine Group PCL.  : - 
ความสัมพันธ และ/หรือ การมีสวนไดเสียกับบริษทั   : ไมมี 
และบริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญหรือผูทีเ่กี่ยวของ 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 

Proxy Form A 

                 เขียนท่ี ......................................................... 
                 Written at 

          วันท่ี ........ เดือน ................... พ.ศ. .............. 
                 Date              Month                      Year 

(1) ขาพเจา ........................................................................................................ สัญชาติ..........................................  
      I / We                                                                                                                     Nationality 

อยูบานเลขท่ี ............................................................................................................................................................. 
Address                           

 

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)         
      Being a shareholder of P.C.S. Machine Group Holding Public Company Limited 

โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม .................................. หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ..............................เสียง ดังน้ี 

Holding the total amount of                      shares and having the right to vote equal to               votes as follows: 

หุนสามัญ .............................................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ...........................................เสียง 

Ordinary share                                   shares and having the right to vote equal to                                 votes 

หุนบุริมสิทธิ ......................................................... หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ...........................................เสียง 

Preferred share                                  shares and having the right to vote equal to                                votes 

(3) ขอมอบฉันทะให    
      Hereby appoint                                                                                                           

1. ช่ือ .............................................................................................................. อายุ ............................. ป 
Name                                                                                                           age                        years 

อยูบานเลขท่ี ............. ถนน ......................... ตําบล / แขวง ....................... อําเภอ / เขต ........................ 
Residing at                  Road                          Tambol / Khwaeng                  Amphur / Khet         

จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย .........................หรือ 

Province                                             Postal Code                           or   
 

2. ช่ือ .............................................................................................................. อายุ ............................. ป 
Name                                                                                                           age                        years 

อยูบานเลขท่ี ............. ถนน ......................... ตําบล / แขวง ....................... อําเภอ / เขต ........................ 
Residing at                  Road                          Tambol / Khwaeng                  Amphur / Khet         

จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย .........................หรือ 

Province                                             Postal Code                           or   
 

3. ช่ือ .............................................................................................................. อายุ ............................. ป 
Name                                                                                                           age                        years 

อยูบานเลขท่ี ............. ถนน ......................... ตําบล / แขวง ....................... อําเภอ / เขต ........................ 
Residing at                  Road                          Tambol / Khwaeng                  Amphur / Khet         

จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย ......................... 
Province                                             Postal Code                            

ปดอากรแสตมป 20 บาท 

Affix Duty Stamp 20 baht 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 6 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาใน
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ในวันท่ี 21 เมษายน 
2559 เวลา 14.00 น. ณ หองสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส เลขท่ี 1137 ถนนสุรนารี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30000 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 

Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2016 Annual General 

Meeting of Shareholders on 21 April 2016 at 14.00 a.m. at Suranari B Room, Dusit Princess Hotel, No.1137 

Suranari Road, Tambol Naimuang, Amphur Muang, Nakhon Ratchasima Province 30000, or such other date, 

time and place as the Meeting may be adjourned. 

 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมน้ัน ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried 

out by myself/ourselves. 

    ลงช่ือ / Signed ...................................................... ผูมอบฉันทะ/Grantor 

             (......................................................) 

    ลงช่ือ / Signed ...................................................... ผูรับมอบฉันทะ/Proxy  
             (.......................................................) 

    ลงช่ือ / Signed ...................................................... ผูรับมอบฉันทะ/Proxy  
             (…...................................................) 

    ลงช่ือ / Signed ...................................................... ผูรับมอบฉันทะ/Proxy  
             (…...................................................) 

 

หมายเหตุ/ Remarks   

ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม
สามารถแบงแยกจาํนวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may 

not split the number of shares to many proxies for splitting votes. 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
Proxy Form B 

                                                                                                            เขียนท่ี..........................................................                                         
Written at 

                                                                                                            วันท่ี ........ เดือน .................... พ.ศ. ..............       
Date            Month                      Year 

(1) ขาพเจา .............................................................................................................สัญชาติ ..................................... 
      I / We                                                                                                              Nationality                                            

อยูบานเลขท่ี ............................................................................................................................................................. 
Address                              

 

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)  
      Being a shareholder of P.C.S. Machine Group Holding Public Company Limited 

โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม..................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ................................เสียง ดังน้ี 

Holding the total amount of                   shares and having the right to vote equal to                  votes as follows: 

หุนสามัญ ........................................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ................................................เสียง 

Ordinary share                                     shares and having the right to vote equal to                                     votes  
หุนบุริมสิทธิ .....................................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ............................................... เสียง 

Preferred share                             shares and having the right to vote equal to                                     votes 

(3) ขอมอบฉันทะให    
      Hereby appoint                                                                                                           

1. ช่ือ............................................................................................................ อายุ .......................... ป 
              Name                                                                                                        age                     years 

             อยูบานเลขท่ี ............ ถนน ...................... ตําบล / แขวง ..................... อําเภอ / เขต ........................ 
Residing at              Road                     Tambol / Khwaeng              Amphur / Khet                         
จังหวัด .........................รหัสไปรษณีย ..........................หรือ 

                            Province                      Postal Code                            or    

2. ช่ือ............................................................................................................ อายุ .......................... ป 
              Name                                                                                                        age                     years 

             อยูบานเลขท่ี ............ ถนน ...................... ตําบล / แขวง ..................... อําเภอ / เขต ........................ 
Residing at               Road                     Tambol / Khwaeng              Amphur / Khet                          
จังหวัด .........................รหัสไปรษณีย ..........................หรือ 

                            Province                      Postal Code                            or    

3. ช่ือ............................................................................................................ อายุ .......................... ป 
              Name                                                                                                        age                     years 

             อยูบานเลขท่ี ........... ถนน ....................... ตําบล / แขวง ..................... อําเภอ / เขต ........................ 
Residing at             Road                       Tambol / Khwaeng             Amphur / Khet                         
จังหวัด .........................รหัสไปรษณีย .......................... 

                            Province                      Postal Code         

                     

ปดอากรแสตมป 20 บาท 

Affix Duty Stamp 20 baht 
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 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาใน
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ในวันท่ี 21 เมษายน 
2559 เวลา 14.00 น. ณ หองสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส เลขท่ี 1137 ถนนสุรนารี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30000 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2016 Annual General 

Meeting of Shareholders on 21 April 2016 at 14.00 a.m. at Suranari B Room, Dusit Princess Hotel, No.1137 

Suranari Road, Tambol Naimuang, Amphur Muang, Nakhon Ratchasima Province 30000, or such other date, 

time and place as the Meeting may be adjourned. 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 

      In this Meeting, I / we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

¨ วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558  

      Agenda 1 To consider and endorse the Minutes of the 2015 Annual General Meeting of  

                       Shareholders  

¨  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

       (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 

deems appropriate in all respects. 

¨  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                     (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

                           ¨  เห็นดวย    ¨  ไมเห็นดวย     ¨  งดออกเสียง    
                                  Approve          Disapprove         Abstain                 

 o วาระท่ี 2  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2558 

       Agenda 2 To acknowledge the operational results for the year 2015 

¨  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

                                   (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 

deems appropriate in all respects. 

               ¨  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                     (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

                           ¨  เห็นดวย    ¨  ไมเห็นดวย     ¨  งดออกเสียง    
                                  Approve         Disapprove          Abstain                 

 o วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป 2558 สําหรับ   
                     รอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

       Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial Positions and the Comprehensive  

                        Income Statement of 2015 for the accounting period ending 31 December 2015 

¨   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

              (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate in all respects. 

              ¨  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                     (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

                           ¨  เห็นดวย    ¨  ไมเห็นดวย     ¨  งดออกเสียง    
                                  Approve          Disapprove         Abstain 
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 ¨ วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจัดสรรกําไร และการจายเงินปนผล 

                     Agenda 4 To consider and approve the allocation of profits and approve the dividend payment 

     ¨  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

              (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate in all respects. 

              ¨  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                     (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

                           ¨  เห็นดวย    ¨  ไมเห็นดวย     ¨  งดออกเสียง    
                                  Approve         Disapprove          Abstain                 

¨ วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 

       Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation 

     ¨  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

              (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate in all respects. 

              ¨  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                     (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

¨ การแตงต้ังกรรมการท้ังชุด To elect all nominated directors 

   ¨  เห็นดวย    ¨  ไมเห็นดวย     ¨  งดออกเสียง    
   Approve          Disapprove         Abstain      

¨ การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล To elect individual nominated directors  

ช่ือกรรมการ นายปราโมทย เตชะสุพัฒนกุล 

Name of Director:  Mr.Pramote Techasupatkul 

¨  เห็นดวย    ¨  ไมเห็นดวย     ¨  งดออกเสียง    
Approve         Disapprove          Abstain      

ช่ือกรรมการ นางศรีไทย เหมโสรัจ 

Name of Director: Mrs.Srithai Hemsoraj 

¨  เห็นดวย    ¨  ไมเห็นดวย     ¨  งดออกเสียง    
Approve          Disapprove          Abstain   

ช่ือกรรมการ นายอังกฤษ รุงโรจนกิติยศ 

Name of Director: Mr.Angkrit Rungrotkitiyot 

¨  เห็นดวย    ¨  ไมเห็นดวย     ¨  งดออกเสียง    
Approve          Disapprove          Abstain      

¨ วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติักาํหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2559 

                     Agenda 6 To consider and approve the fixing of directors’ remuneration for the year 2016 

     ¨  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

              (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate in all respects. 

              ¨  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                     (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:  

                          ¨  เห็นดวย    ¨  ไมเห็นดวย     ¨  งดออกเสียง    
                             Approve          Disapprove          Abstain            
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            ¨ วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2559  
                    Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditor, and fixing of audit fee for the  

                                      year 2016 

     ¨  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

              (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate in all respects. 

              ¨  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                     (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

                           ¨  เห็นดวย    ¨  ไมเห็นดวย     ¨  งดออกเสียง    
                                  Approve          Disapprove         Abstain                 

¨ วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 
                    Agenda 8 Other matters (if any) 

     ¨  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

              (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate in all respects. 

              ¨  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                     (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

                           ¨  เห็นดวย    ¨  ไมเห็นดวย     ¨  งดออกเสียง    
                                  Approve         Disapprove          Abstain                 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวาการ
ลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

Vote of the proxy on any agenda item which is not in accordance with my/our voting intention expressed in this 

Form of Proxy shall be invalid and shall not be regarded as the vote in my/our capacity as the shareholder. 

(6) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีท่ี           
ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

In the case that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or not clearly specified or       

in the case that the meeting considers or passes resolutions on any matters other than those specified above, 

including in the case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider 

and vote on my/our behalf as he/she may deem it appropriate in all respects. 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม  เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจา
ระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

  For any act(s) performed by the proxy at the meeting, it shall be deemed that such act(s) had been 

done by me in all respects except for the vote of the proxy which is not in accordance with my/our voting 

intentions expressed in this Proxy Form. 
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    ลงช่ือ / Signed.................................................... ผูมอบฉันทะ / Grantor 

             (..................................................) 

    ลงช่ือ/ Signed....................................................ผูรับมอบฉันทะ / Proxy 

            (..................................................) 

    ลงช่ือ/ Signed....................................................ผูรับมอบฉันทะ / Proxy 

            (..................................................) 

    ลงช่ือ/ Signed....................................................ผูรับมอบฉันทะ / Proxy 

            (..................................................) 

 

หมายเหตุ /Remarks 

1. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม
สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือการแยกการลงคะแนนเสียงได 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and 

not split the number of shares to several proxies for splitting votes. 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

In the agenda item regarding election of new directors, the whole set of nominated directors, or any 

individual nominated directors, can be elected. 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบ
ประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ 

In the case that there are agenda items other than those specified above, the grantor of the proxy shall use 

the Attachment to Proxy Form B attached herewith to specify the additional agenda item(s). 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ในวนัที่ 21 เมษายน 2559 

เวลา 14.00 น. ณ หองสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส หรือพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อืน่ดวย 

 

วาระท่ี ............................ เร่ือง ................................................................................................................................. 

 o  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 ¨  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

       ¨  เห็นดวย   ¨  ไมเห็นดวย          ¨  งดออกเสียง     

วาระท่ี ............................ เร่ือง ................................................................................................................................. 

 o  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 ¨  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

       ¨  เห็นดวย   ¨  ไมเห็นดวย          ¨  งดออกเสียง      

วาระท่ี ............................ เร่ือง ................................................................................................................................. 

 o  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 ¨  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

       ¨  เห็นดวย   ¨  ไมเห็นดวย          ¨  งดออกเสียง      

วาระท่ี ............................ เร่ือง ................................................................................................................................. 

 o  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 ¨  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

       ¨  เห็นดวย   ¨  ไมเห็นดวย          ¨  งดออกเสียง      

วาระท่ี ................................... เร่ือง เลือกต้ังกรรมการ (ตอ) 

ช่ือกรรมการ................................................................................................... 
   ¨  เห็นดวย ¨  ไมเห็นดวย ¨  งดออกเสียง               

ช่ือกรรมการ................................................................................................... 
  ¨  เห็นดวย ¨  ไมเห็นดวย ¨  งดออกเสียง               

ช่ือกรรมการ................................................................................................... 
¨  เห็นดวย ¨  ไมเห็นดวย ¨  งดออกเสียง               

ช่ือกรรมการ................................................................................................... 
  ¨  เห็นดวย ¨  ไมเห็นดวย ¨  งดออกเสียง               

ช่ือกรรมการ................................................................................................... 
¨  เห็นดวย ¨  ไมเห็นดวย ¨  งดออกเสียง               
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) 
Proxy Form C 

                    เขียนท่ี ...................................................... 
                    Written at 

             วันท่ี ....... เดือน ................ พ.ศ. ............... 
                    Date              Month                    Year            

(1) ขาพเจา ............................................................................................................ สัญชาติ......................................  
      I / We                                                                                                                          Nationality 

อยูบานเลขท่ี ............................................................................................................................................................. 
Address 

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ............................................................................ 
Acting as the Custodian for 

ซ่ึงเปนผูถือหุนของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 
Being a shareholder of P.C.S. Machine Group Holding Public Company Limited 

โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม..................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ................................เสียง ดังน้ี 

Holding the total amount of                  shares and having the right to vote equal to                   votes as follows: 

หุนสามัญ ...........................................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ .............................................เสียง 

Ordinary share                                 shares and having the right to vote equal to                                     votes

หุนบุริมสิทธิ ....................................................... หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ .............................................เสียง 

Preferred share                                 shares and having the right to vote equal to                            votes 

(2) ขอมอบฉันทะให    
      Hereby appoint                                                                                                           

1. ช่ือ................................................................................................................อายุ ............................ ป 
        Name                                                                                   age                        years 

          อยูบานเลขท่ี .............. ถนน ......................... ตําบล / แขวง ....................... อําเภอ / เขต ....................... 
Residing at                   Road                          Tambol / Khwaeng                     Amphur/Khet                                
จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย ..........................หรือ 

            Province                                 Postal Code                            or   

2. ช่ือ................................................................................................................อายุ ............................ ป 
        Name                                                                                   age                        years 

          อยูบานเลขท่ี .............. ถนน ......................... ตําบล / แขวง ....................... อําเภอ / เขต ....................... 
Residing at                Road                          Tambol / Khwaeng             Amphur/Khet                                
จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย ..........................หรือ 

            Province                                 Postal Code                            or   

3. ช่ือ................................................................................................................อายุ ............................ ป 
        Name                                                                                   age                        years 

          อยูบานเลขท่ี .............. ถนน ......................... ตําบล / แขวง ....................... อําเภอ / เขต ....................... 
Residing at                 Road                         Tambol / Khwaeng             Amphur/Khet                                
จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย .......................... 

            Province                                 Postal Code                             

  

ปดอากรแสตมป 20 บาท 

Affix Duty Stamp 20 baht 
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 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาใน
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ในวันท่ี 21 เมษายน 
2559 เวลา 14.00 น. ณ หองสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส เลขท่ี 1137 ถนนสุรนารี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30000 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2016 Annual General 

Meeting of Shareholders on 20 April 2016 at 14.00 a.m. at Suranari B Room, Dusit Princess Hotel, No.1137 

Suranarai Road, Tambol Naimuang, Amphur Muang, Nakhon Ratchasima Province 30000, or such other date, 

time and place as the Meeting may be adjourned. 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดังน้ี 

      In this Meeting, I / we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

¨ มอบฉันทะตามจํานวนหุนท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
      To grant proxy according to the total number of shares held and having the right to vote 

¨ มอบฉันทะบางสวน คือ 

       To grant proxy in partial portions:  

  ¨ หุนสามัญ.............................หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได......................................เสียง 

        Ordinary share         shares and having the right to vote equal to                               votes 

  ¨ หุนบุริมสิทธิ..........................หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได......................................เสียง 

        Preferred share        shares and having the right to vote equal to                               votes 

  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด.........................................เสียง 

  Total entitled vote                                                                     votes 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 

      In this Meeting, I / we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

¨ วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 

                           Agenda 1 To consider and endorse the Minutes of the 2015 Annual General Meeting of  

                                            Shareholders 

¨ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate in all respects. 

¨ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                    (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

                          ¨  เห็นดวย                   ¨  ไมเห็นดวย                  ¨  งดออกเสียง    
                                 Approve                        Disapprove                       Abstain                 

¨ วาระท่ี 2  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2558 

      Agenda 2 To acknowledge the operational results for the year 2015 

¨  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

                                   (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate in all respects. 

               ¨  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                     (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

¨  เห็นดวย                   ¨  ไมเห็นดวย                  ¨  งดออกเสียง    
                                   Approve                         Disapprove                      Abstain            
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¨ วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป 2558 
สําหรับ รอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

Agenda 3  To consider and approve the Statement of Financial Positions and the   

Comprehensive Income Statement of 2015 for the accounting period ending 31 

December 2015 

¨  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

              (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate in all respects. 

              ¨ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                    (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

                                        ¨  เห็นดวย                   ¨  ไมเห็นดวย                  ¨  งดออกเสียง    
                                  Approve                       Disapprove                      Abstain                 

        ¨ วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไร และการจายเงินปนผล 

                         Agenda 4 To consider and approve the allocation of profits and approve the dividend    
payment 

¨ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

              (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate in all respects. 

              ¨ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                    (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

                                        ¨  เห็นดวย                   ¨  ไมเห็นดวย                  ¨  งดออกเสียง    
                                  Approve                       Disapprove                      Abstain                 

     ¨ วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 

                          Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation 

¨ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

             (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate in all respects. 

               ¨ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                     (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

¨ การแตงต้ังกรรมการท้ังชุด To elect all nominated directors 

¨  เห็นดวย          ¨  ไมเห็นดวย          ¨  งดออกเสียง    
Approve               Disapprove               Abstain      

¨ การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล To elect individual nominated directors  

ช่ือกรรมการ นายปราโมทย เตชะสุพัฒนกุล 

Name of Director:  Mr.Pramote Techasupatkul 

¨  เห็นดวย          ¨  ไมเห็นดวย          ¨  งดออกเสียง    
Approve               Disapprove               Abstain      

ช่ือกรรมการ นางศรีไทย เหมโสรัจ 

Name of Director: Mrs.Srithai Hemsoraj 

¨  เห็นดวย          ¨  ไมเห็นดวย          ¨  งดออกเสียง    
Approve               Disapprove               Abstain      

ช่ือกรรมการ นายอังกฤษ รุงโรจนกิติยศ 

Name of Director: Mr.Angkrit Rungrotkitiyot 

¨  เห็นดวย          ¨  ไมเห็นดวย          ¨  งดออกเสียง    
Approve               Disapprove               Abstain      



37 

 

 

     ¨ วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2559 

                          Agenda 6 To consider and approve the fixing of directors’ remuneration for the year 2016 

¨ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

             (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate in all respects. 

                ¨ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                    (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:  

                           ¨  เห็นดวย          ¨  ไมเห็นดวย          ¨  งดออกเสียง    
                                                 Approve               Disapprove              Abstain      

¨ วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2559  
                           Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditor, and fixing of audit fee for 

the year 2016 

¨ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

             (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate in all respects. 

              ¨ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                    (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

                          ¨  เห็นดวย          ¨  ไมเห็นดวย          ¨  งดออกเสียง    
                                                Approve               Disapprove              Abstain      

       ¨ วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 
                           Agenda 8 Other matters (if any) 

¨ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

              (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate in all respects. 

              ¨ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                    (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

                          ¨  เห็นดวย          ¨  ไมเห็นดวย          ¨  งดออกเสียง    
                                                Approve               Disapprove              Abstain      

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวาการ
ลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 

Vote of the proxy on any agenda item which is not in accordance with my/our voting intention expressed in this 

Form of Proxy shall be invalid and shall not be regarded as the vote in my/our capacity as the shareholder. 

(6) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

In the case that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or not clearly specified or 

in the case that the meeting considers or passes resolutions on any matters other than those specified above, 

including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider 

and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
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กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม  เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจา
ระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 For any act(s) performed by the proxy at the meeting, it shall be deemed that such act(s) had been 

done by me in all respects except for the vote of the proxy which is not in accordance with my/our voting 

intentions expressed in this Proxy Form. 

        ลงช่ือ/ Signed................................................. ผูมอบฉันทะ / Grantor 

                             (.................................................) 

       ลงช่ือ/ Signed................................................ ผูรับมอบฉันทะ / Proxy 

                (................................................) 

       ลงช่ือ/ Signed................................................ ผูรับมอบฉันทะ / Proxy 

                (................................................) 

        ลงช่ือ/ Signed................................................ ผูรับมอบฉันทะ / Proxy 

                     (................................................) 

 

หมายเหตุ /Remarks 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทาน้ัน 

 The Proxy Form C shall be applicable only for the shareholders in the share register book as foreign investors 

appointing a Custodian in Thailand. 

2. หลักฐานท่ีตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ 

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

 

The following documents shall be attached to this Proxy Form: 

(1) Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the 

shareholder  

(2) Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian business 

3. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถ
แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือการแยกการลงคะแนนเสียงได 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and not split 

the number of shares to several proxies for splitting votes. 

4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

In the agenda item regarding election of new directors, the whole set of nominated directors, or any individual 

nominated directors, can be elected. 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ 

In the case that there are agenda items other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the 

Attachment to Proxy Form C attached herewith to specify the additional agenda item(s). 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ในวนัที่ 21 เมษายน 2559 

เวลา 14.00 น. ณ หองสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส หรือพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อืน่ดวย 

 

วาระท่ี ............................ เร่ือง ................................................................................................................................. 

 o  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 ¨  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

       ¨  เห็นดวย   ¨  ไมเห็นดวย          ¨  งดออกเสียง     

วาระท่ี ............................ เร่ือง ................................................................................................................................. 

 o  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 ¨  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

       ¨  เห็นดวย   ¨  ไมเห็นดวย          ¨  งดออกเสียง      

วาระท่ี ............................ เร่ือง ................................................................................................................................. 

 o  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 ¨  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

       ¨  เห็นดวย   ¨  ไมเห็นดวย          ¨  งดออกเสียง      

วาระท่ี ............................ เร่ือง ................................................................................................................................. 

 o  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 ¨  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

       ¨  เห็นดวย   ¨  ไมเห็นดวย          ¨  งดออกเสียง      

วาระท่ี ................................... เร่ือง เลือกต้ังกรรมการ (ตอ) 

ช่ือกรรมการ................................................................................................... 
     ¨  เห็นดวย....................เสียง    ¨  ไมเห็นดวย.....................เสียง    ¨  งดออกเสียง......................เสียง               

ช่ือกรรมการ................................................................................................... 
¨  เห็นดวย....................เสียง    ¨  ไมเห็นดวย.....................เสียง    ¨  งดออกเสียง......................เสียง

ช่ือกรรมการ................................................................................................... 
   ¨  เห็นดวย....................เสียง    ¨  ไมเห็นดวย.....................เสียง    ¨  งดออกเสียง......................เสียง                            
ช่ือกรรมการ................................................................................................... 

    ¨  เห็นดวย....................เสียง    ¨  ไมเห็นดวย.....................เสียง    ¨  งดออกเสียง......................เสียง               
ช่ือกรรมการ................................................................................................... 
   ¨  เห็นดวย....................เสียง    ¨  ไมเห็นดวย.....................เสียง    ¨  งดออกเสียง......................เสียง               
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รายช่ือและรายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการอิสระ 

ที่ไดรับการเสนอชือ่ใหเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน 
 

 

 

นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช 

ตําแหนง    กรรมการอิสระ 

อาย ุ     67  ป 
ท่ีอยู   บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 2/1-4 หมูท่ี 3 ตําบล  

โคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280 

สวนไดเสียในวาระการประชุม   ไมมี 

  นายปราโมทย  เตชะสุพัฒนกุล 

ตําแหนง    กรรมการอิสระ 

อาย ุ     63  ป 
ท่ีอยู   บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 2/1-4 หมูท่ี 3 ตําบล  

โคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280 

สวนไดเสียในวาระการประชุม   วาระท่ี 5 

 

 

                                

                 นายวีระชัย  เชาวชาญกิจ 

ตําแหนง    กรรมการอิสระ 

อาย ุ     63  ป 
ท่ีอยู   บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 2/1-4 หมูท่ี 3 ตําบล  

โคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280 

สวนไดเสียในวาระการประชุม   ไมมี 
 

 

              

                   นางศรีไทย  เหมโสรัจ 

ตําแหนง    กรรมการอิสระ 

อาย ุ     62  ป 
ท่ีอยู   บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 2/1-4 หมูท่ี 3 ตําบล  

โคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280 

สวนไดเสียในวาระการประชุม   วาระท่ี 5 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 7 
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คําชี้แจงวธีิการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน 

ที่ผูเขารวมประชุมตองนํามาแสดงในการเขารวมประชุมผูถือหุน 

 

การลงทะเบียน 

บริษัทฯ จะเปดใหผูถือหุนและผูมอบฉันทะลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุมไดต้ังแตเวลา 11.00 น. ของวัน
พฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2559 ณ หองสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส เลขท่ี 1137 ถนนสุรนารี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 30000 ตามแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม ตามส่ิงที่สงมาดวย 12 

 

การมอบฉันทะ 

 กรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกับบุคคลอ่ืนเขาประชุมและ
ออกเสียงแทนตนได โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
ตามแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว ตามส่ิงที่สงมาดวย 6 

 

วิธีการมอบฉันทะสามารถดําเนินการได ดังน้ี 

1. ผูถือหุนท่ัวไป ใหเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเทาน้ัน โดยบริษัทฯ 
แนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแตละระเบียบวาระ  

2. ผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงต้ังคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน       
ใหเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

3. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน     ไม
สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

4. ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค หรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย 5 หากผูถือหุนเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ แลว บริษัท
ฯ ขอแนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแตละระเบียบวาระ และสงหนังสือมอบฉันทะ
พรอมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง มายังบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ฝายนักลงทุน
สัมพันธ เลขท่ี 2/1-4 หมูท่ี 3 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280 เบอรโทรศัพท   
044-701 300 ตอ 34621 และเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความรวมมือโปรดสงเอกสารใหถึง
บริษัท ภายในวันท่ี 11 เมษายน 2559 

5. กรอกขอความในหนังสือมอบฉันทะใหถูกตองและชัดเจน และใหผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะลงลายมือช่ือใน
หนังสือมอบฉันทะ และปดอาการแสตมปจํานวน 20 บาท พรอมท้ังขีดฆาลงวันท่ีท่ีทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว 

6. ใหผูรับมอบฉันทะแสดง หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามท่ีระบุไวในสวนของ เอกสารที่
ตองนํามาแสดงในวันประชุม ณ โตะลงทะเบียนสําหรับผูรับมอบฉันทะในวันประชุม 

 

เอกสารที่ตองนํามาแสดงในวนัประชุม 

ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถือหุนมารวมประชุมดวยตนเอง  :  
ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว
ตางประเทศ) ท่ียังไมหมดอายุ และหากมีการเปล่ียนช่ือ – นามสกุล ใหย่ืนหลักฐานประกอบดวย 

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ  :  
ใหแสดง 

1) หนังสือมอบฉันทะท่ีกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือช่ือของผูมอบฉันทะ ผูรับมอบฉันทะ และ
ติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางประเทศ) ท่ียังไมหมดอายุ ของผูมอบฉันทะ ซ่ึงผูมอบฉันทะไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

3) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว
ตางประเทศ) ท่ียังไมหมดอายุ ของผูรับมอบฉันทะ 

 

 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 8 
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ผูถือหุนที่เปนนติิบคุคล 

1. กรณีผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลมารวมประชุมดวยตนเอง  : 
ใหแสดง 

1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางประเทศ) ท่ียังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซ่ึงไดลงลายมือช่ือรับรองสําเนา
ถูกตอง 

2) สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชยท่ีรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทน
นิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทํา
การแทนนิติบุคคลซ่ึงเปนผูถือหุน 

 

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ  : 
ใหแสดง 

1) หนังสือมอบฉันทะซ่ึงไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือช่ือของผูมอบฉันทะและผูรับมอบ
ฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางประเทศ) ท่ียังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และผูรับมอบฉันทะซ่ึงไดลงลายมือ
ช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

3) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว
ตางประเทศ) ท่ียังไมหมดอายุ ของผูรับมอบฉันทะ 

4) สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชยท่ีรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทน
นิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคลซ่ึงเปนผูถือหุน 

 

3. กรณีการมอบฉันทะของผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปน
ผูรับฝากและดูแลหุน ไดแตงต้ังผูรับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใหแสดงเอกสารดังน้ี 

3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian) 

1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซ่ึงไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือช่ือของผูมีอํานาจกระทํา
การแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซ่ึงเปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันนทะ และติดอากรแสตมป
ครบถวนแลว 

2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองโดยผู
มีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูมีอํานาจกระทําการ
แทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซ่ึงลงนามในฐานะผูมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน 
(Custodian) 

4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางประเทศ) ท่ียังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลง
ลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

3.2 เอกสารหลักฐานจากผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศ 

1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทน 

2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล 
และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการแทน
นิติบุคคลซ่ึงเปนผูถือหุน 

3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณี
เปนชาวตางประเทศ) ท่ียังไมหมดอายุ ของผูแทนนิติบุคคล และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

3.3 เอกสารหลักฐานจากผูรับมอบฉันทะ 

ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว
ตางประเทศ) ท่ียังไมหมดอายุ ของผูรับมอบฉันทะ 
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ขอบังคับของบริษทัในสวนที่เกี่ยวของกบัการประชุมผูถือหุน 

 

ขอ 31. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในส่ี (4) เดือน นับแตวันท่ี
ส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม 
ผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร 

 ผูถือหุนซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในหา (1/5) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนจํานวน
ไมนอยกวาย่ีสิบหา (25) คน ซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายได
ท้ังหมดจะเขาช่ือกนัทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวสิามัญเม่ือใดกไ็ด       แต
ตองระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนน้ี คณะกรรมการตอง
จัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในหน่ึง (1) เดือน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือน้ันจากผูถือหุนดังกลาว 

ขอ 32. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบ วาระ
การประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองท่ีจะ
เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แลวแตกรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว 
และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ท้ังน้ี ใหลงโฆษณาคําบอก
กลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพกอนวันประชุมไมนอยกวาสาม (3) วัน เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสาม (3) วัน 

 ท้ังน้ี สถานท่ีท่ีจะใชเปนท่ีประชุมจะอยูในจังหวัดอันเปนท่ีต้ังสํานักงานใหญของบริษัท หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ี
คณะกรรมการจะกําหนดก็ได 

ขอ 33. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวาย่ีสิบหา (25) 
คน หรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสาม (1/3) 
ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดจึงจะครบเปนองคประชุม 

 ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึงหน่ึง (1) ช่ัวโมง จํานวนผูถือหุนซ่ึงมาเขา
รวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไวในวรรคหน่ึง หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะ         
ผูถือหุนรองขอ ใหการประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุน
รองขอ ใหนัดประชุมใหม และในกรณีน้ีใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน กอนวัน
ประชุม ในการประชุมคร้ังหลังน้ีไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

ขอ 34. ใหประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมอยูใน
ท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหท่ีประชุมเลือกผูถือหุนซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเปนประธาน     
ในท่ีประชุมดังกลาว 

ขอ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุน ใหถือวาหุนหน่ึงมีเสียงหน่ึง และผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปน
พิเศษในเร่ืองใด ผูถือหุนคนน้ันไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน นอกจากการออกเสียงเลือกต้ังกรรมการ
และมติของท่ีประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของ 

ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอ่ืน                  
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเปนของบริษัท 

(ค) การทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ี
สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนใดเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับ
บุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการแบงผลกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท 

(ช) การออกหุนกูของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอ่ืน 

 

ขอ 36. กิจการท่ีที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปพึงเรียกประชุมมีดังน้ี 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปที่ผานมา 

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน 

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล 

(4) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ 

(5) พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี และ 

(7) กิจการอ่ืนๆ 
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แบบแสดงความจํานงขอรับรายงานประจําป 2558 ในแบบรูปเลม 

เรียน ทานผูถือหุน 

 บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ไดพิจารณาจัดทํารายงานประจําป 2558 ท่ีมีขอมูลตาม

ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในรูปแบบ CD ROM และไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอม

กับหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ีแลว 

 หากทานมีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2558 ในแบบรูปเลม ซ่ึงมีเน้ือหาเชนเดียวกับ CD ROM 

กรุณาแจงความประสงคผานชองทางตามท่ีระบุดานลางไปยัง บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)       

เพ่ือจัดสงใหทานตามความประสงคตอไป 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ช่ือ.................................................................................นามสกุล.............................................................................. 

ท่ีอยู.......................................................................................................................................................................... 

จังหวัด................................................................................รหัสไปรษณีย.................................................................. 

โทรศัพท............................................................................. 

มีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2558 : 

o  ฉบับภาษาไทย                        o  ฉบับภาษาอังกฤษ 

ทานสามารถสงรายละเอียดการขอรับรายงานประจําป 2558 ไดที่  

1. โทรสาร 044-701399 

2. อีเมล  ir@pcsholding.com 

3. สงแบบแสดงความจํานงทางไปรษณีย ถึง 

  สวนงานนักลงทุนสัมพันธ 

  บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 

  เลขท่ี 2/1-4 หมูที่ 3 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280                            
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แผนที่โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส จังหวดันครราชสีมา 

 

 

 

 

  โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส จังหวัดนครราชสีมา (หองสุรนารี บี) 

  เลขท่ี 1137  ถนนสุรนารายณ  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง 

  จังหวัดนครราชสีมา 30000 

  เบอรโทรศัพท: (044) 256 629 - 35 
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