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วันท่ี 2 เมษายน 2561 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย  
1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ประชุมเมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2560  
2. รายงานประจ าปี 2560 และงบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ในรูปแบบ CD-

ROM) 
3. รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการ

เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
4. นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 
5. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ท างานของผู้สอบบัญชีของบริษัท 
6. หนังสือมอบฉันทะ  
7. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
8. ค าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดง

ในวันประชุม 
9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดน ามาแสดงในวันประชุม) 
11. แบบแสดงความจ านงขอรับรายงานประจ าปี 2560 ในแบบรูปเล่ม 
12. แผนที่สถานท่ีจัดประชุม 

 โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ( “บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่าน        
ทราบว่า ด้วยคณะกรรมการของบริษัทได้มมีติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 
เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรนารี เอ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช เลขที่ 1137 ถนนสุร
นารายณ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560          
โดยมีส าเนารายงานการประชุมปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม
ฉบับนี ้

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ประชุมเมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2560 

หมายเหตุ  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม                      
และออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบริษัทในปี 2560 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 
2560 ปรากฎตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้  

 ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2560 ให้ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นรับทราบ  

 หมายเหตุ  วาระน้ีเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี  2560                            
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล   งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2560                  
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2560 ปรากฎตาม                  
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบแสดงฐานะการเงิน                    
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2560 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด  
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
สรุปสาระส าคัญงบการเงนิ ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

รายการ ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2559 
เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ+ / (-) 

รวมสินทรัพย ์ 5,544,006,038 5,193,221,176 6.75 
รวมหน้ีสิน 446,441,086 309,089,583 44.44 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,097,564,952 4,884,131,593 4.37 
รายได้รวม 3,984,351,093 3,742,053,679 6.47 
ก าไรสุทธ ิ 641,450,431 382,083,084 67.88 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.42 0.25 68.00 

          (หน่วย: บาท) 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน                     
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2560 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560         
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด                      
และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

หมายเหตุ  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม          
และออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริษัทมีลักษณะการด าเนินธุรกิจเป็น Holding Company ซึ่งรายได้หลัก              
มาจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อย โดยในปี  2560 บริษัทมีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ านวน 545.94 ล้านบาท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 ก าหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา           
(ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
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 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ   
หลังหักภาษีและหลังหักส ารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการด ารงเงินไว้
เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อช าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท รวมถึงความจ าเป็น
และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
1.  เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี  2560                

ไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 27,296,930.20 บาท และพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วในปี 2560 จ านวน 2 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.28 
บาท รวมเป็นเงิน 427 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 82.3 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลัง
หักภาษีและหลังหักส ารองตามกฎหมาย  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล  จึงไม่มีการ
จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการในปี 2560 อีก ส าหรับรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่
ได้จ่ายไปแล้ว มีดังนี้ 
-  ครัง้ที่ 1   ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาล ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท         
ร วม เป็น เ งิ น  183.00 ล้ านบาท  และได้ จ่ าย เ งิ นปันผลให้ แก่ ผู้ ถื อหุ้ น                        
เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2560 

-  ครั้งที่ 2   คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 
7 สิงหาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท รวมเป็นเงิน 244.00 ล้านบาท    
และได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 4 กันยายน 
2560 

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560  กับปีท่ีผ่านมาได้ดังนี้ 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 ปี 2559 
1. ก าไรสุทธิส าหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลัง
หักภาษีและหลังหักส ารองตามกฎหมาย (ล้านบาท) 

518.64 374.73 

2. จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 
    (หักหุ้นซื้อคืนจ านวน 20,000,000 หุ้นแล้ว) 

1,525 1,525 

3. เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) 
    - เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 (บาท/หุ้น) 
    - เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 (บาท/หุ้น) 

0.28 
0.12 
0.16 

0.24 
0.12 
0.12 

4. เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ล้านบาท) 427 366 
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรสุทธิจาก
งบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลังหัก
ส ารองตามกฎหมาย 

82.3% 97.7% 

2.  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2561 จากการรับรู้เงินปันผล
ที่ได้รับจากบริษัทย่อยในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นรายได้ จ านวน 326.49 ล้านบาท เมื่อรวมกับ
ก าไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทจึงมีก าไรสะสมที่ยังมิได้
จัดสรรประมาณ 408.13 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอท่ีจะจ่ายปันผลได้  
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 จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น (หักหุ้นซื้อคืน           
เป็นจ านวน 20,000,000 หุ้นแล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 259.25 ล้านบาท  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
79.4 ของก าไรสุทธ ิ 

 ทั้งนี้ บริษัทได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 
และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 

 หมายเหตุ  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม                 
และออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง        
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ก าหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง        
ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออก   
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน  1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากต าแหน่ง           
ตามวาระน้ัน อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 4 ราย ดังนี้ 

1. นายศิริพงษ์  รุ่งโรจน์กติิยศ  รองประธานกรรมการ 
2. นายปราโมทย์  เตชะสุพัฒนก์ุล  กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. นายวีระชัย  เชาว์ชาญกิจ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน 

     คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4. นายประสงค์  อดุลยรตันนุกุล  กรรมการ  

ในการนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ)  กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และหลักการก ากับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่
วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 ถึง 15 มกราคม 2561 โดยเมื่อครบก าหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นราย
ใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัทฯ  

เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์                 
ต่อการด าเนินงานของบริษัท  บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการ              
ทั้ง 4 ราย กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน ของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 

ความเห็นของคณะกรรมการ   คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติ  ความรู้ และประสบการณ์                 
ตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมกา รบริษัท ปรากฏตาม  ส่ิงที่ ส่งมาด้วย 4 
คณะกรรมการ (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระในครั้งนี้)  เห็นว่า
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ  จึง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง ให้กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ                   
ทั้ง 4 ราย กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้ 
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1. นายศิริพงษ์  รุ่งโรจน์กติิยศ  รองประธานกรรมการ 
2. นายปราโมทย์  เตชะสุพัฒนก์ุล  กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. นายวีระชัย  เชาว์ชาญกิจ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน 

     คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4. นายประสงค์  อดุลยรตันนุกุล  กรรมการ 

หมายเหตุ  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม                  
และออกเสียงลงคะแนน  

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ            
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอค่าตอบแทนของกรรมการ         
จากผลการด าเนินงานของบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัท        
ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค านึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ          
ของคณะกรรมการบริษัท 

 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ 

ค่าตอบแทน        
รายเดือน (บาท) 

เบี้ยประชุม/คร้ัง 
(บาท) 

บ าเหน็จกรรมการ/ป ี
(บาท) 

2560 2561 2560 2561 2560 2561 

คณะกรรมการบริษัท 
- ประธาน 
- กรรมการ 

 
25,000 
17,500 

 
25,000 
17,500 

 
40,000 
30,000 

 
40,000 
30,000 

จ่ายให้
เฉพาะ

กรรมการท่ี
ไม่เป็น
ผู้บริหาร 

วงเงินไม่เกิน 
2,000,000 

บาท 

จ่ายให้
เฉพาะ

กรรมการท่ี
ไม่เป็น
ผู้บริหาร 

วงเงินไม่เกิน 
2,000,000 

บาท 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธาน 
- กรรมการ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
37,500 
25,000 

 
37,500 
25,000 

 
- 
 

 
- 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

- ประธาน 
- กรรมการ 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

37,500 
25,000 

 
 

37,500 
25,000 

 
 
- 

 
 
- 

คณะกรรมการบริหาร 
- ประธาน 
- กรรมการท่ีไม่เป็น
ผู้บริหาร 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
37,500 
25,000 

 
37,500 
25,000 

 
- 

 
- 

 - สิทธิประโยชน์อื่นๆ   ไม่มี 
  



6 
 

หมายเหตุ  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2561 และ

เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (“KPMG”) เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให้  

1. นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8645 แห่ง KPMG และ/หรือ 
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4323 แห่ง KPMG และ/หรือ 
3. นางสาวสิรินุช วิมลสถติย ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8413 แห่ง KPMG  

เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี 2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,260,000 
บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ านวน 60,000 บาท  ทั้งนี้ค่าตอบแทนการสอบบัญชีดังกล่าว  ยังไม่รวม
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีส าหรับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในประเทศเยอรมนีและฮังการี  ซึ่งคาดว่าอยู่ใน
วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท   

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของ
บริษัท โดยพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และ
พิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ ภาระความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัท โดย
อนุมัติให้ นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8645 และ/หรือ นายวีระชัย  รัตน
จรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4323 และ/หรือ นางสาวสิรินุช  วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 8413 แห่ง KPMG เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท า
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และขอเสนอให้ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 
2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,260,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ านวน 60,000 บาท 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอต่อที ่ประช ุมผู ้ถ ือหุ ้นอนุม ัต ิแต่งตั ้ง ผู ้สอบบัญชี                    
จาก KPMG เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให้ นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชี                 
รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8645 และ/หรือ นายวีระชัย  รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 
4323 และ/หรือ นางสาวสิรินุช  วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8413 แห่ง KPMG                
เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็น                  
ต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน 
ปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 
และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 ตามปรากฏใน
ตารางดังต่อไปนี้ 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2561 (ปทีี่เสนอ) ปี 2560 
ค่าสอบบัญช ี
ค่าบริการอื่นๆ 

1,260,000 บาท 
- 

1,200,000 
- 

โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ านวน 60,000 บาท ทั้งนี้ค่าตอบแทนการสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวม
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีส าหรับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในประเทศเยอรมนีและฮังการี  ซึ่งคาดว่าอยู่ใน
วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 
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บริษัทที่เป็นส านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วน
ได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว 

หมายเหตุ  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม                   
และออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี)                

หรือคณะกรรมการตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น 
 

  บริษัทก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 
13 มีนาคม 2561  

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์           
ของบริษัท www.pcsgh.com ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561  ในวัน
ศุกรท์ี่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรนารี เอ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช  
เลขที่ 1137 ถนนสุรนารายณ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 รายละเอียดแผนที่ของสถานที่
ประชุม ปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 12 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่น         
เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง  ตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6   
ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเวบ็ไซต์ของบริษทั และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทน
ตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อ และรายละเอียด
ปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ 
ข. พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 2/1-4 หมู่ 
3 ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 หมายเลขโทรศัพท์ 044-701300 ต่อ 34621 และเพื่อความ
สะดวกในการตรวจสอบเอกสาร  จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561 

  ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาค าชีแ้จงวธิีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานท่ีผู้เข้าร่วมประชุม
ต้องน ามาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8 โดยบริษัทจะด าเนินการประชุมตามข้อบังคับ
บริษัท หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 9 

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
และเรียบร้อย  บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ของวันประชุม                     
ณ ห้องสุรนารี เอ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช  เลขที่ 1137 ถนนสุรนารายณ์ ต าบล     
ในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 และเนื่องจากบริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับ
คะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนตาม ส่ิงที่ส่งมา
ด้วย 10 มาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ ตามรายละเอียด ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8 

เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท                  
จึงจัดรถบัส จ านวน 1 คัน เพื่อให้บริการรับ–ส่งผู้ถือหุ้น ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561              
ตามก าหนดการและเส้นทาง ดังนี้  
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เวลา 08.00 น. รถบัสออกเดินทางจากอาคารส านักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
แห่งใหม่  ( เลขที่  93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุง เทพมหานคร)                         
ไปยังโรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช  จังหวัด
นครราชสีมา 

หลังเลิกประชุม  รถบัสออกเดินทางจากโรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 
โคราช  จังหวัดนครราชสีมา ไปยังอาคารส านักงานตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแห่งใหม่ กรุงเทพมหานคร  ถนนรัชดาภิเษก 

ทั้งนี้  เพื่อให้บริษัทสามารถจัดรถบัสรับ-ส่งได้อย่างทั่วถึง  บริษัทจึงขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการ
เดินทางกับรถบัสรับ-ส่ง  โปรดแจ้งความประสงค์มายังบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2561  ผ่านช่องทางดังนี้ 

 1. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 044-701 300 ต่อ 34621 ติดต่อนางสาวพัชราภรณ์ พร่องพรมราช หรือ 
 2. ส่ง e-mail ถึง ir@pcsgh.com 

 
อนึ่ง บริษัทได้จัดท ารายงานประจ าปี 2560 และงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ใน

รูปแบบ CD-ROM จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ดี หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2560 
และงบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แบบรูปเล่ม สามารถส่งแบบแสดงความจ านงตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 
11 

ขอแสดงความนับถือ 

 

   นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนชิ 
   ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2560 
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชนี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 

 
สถานที่ ณ ห้ อ ง สุ รนารี  บี  โ ร งแรมดุ สิต  ปริ๊ น เ ซส  เลขที่  1137 ถนน สุ รนารายณ์  ต าบลใน เมื อ ง  

อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่และเวลา วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. 

เร่ิมการประชุม 

นางลัดดาวัลย์ นันทศรี ผู้ด าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และแจ้งให้ที่
ประชุมทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนทุน และจ านวนหุ้นของบริษัทฯ  ดังนี้ 

ทุนจดทะเบียน  1,545,000,000  บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว  1,545,000,000  บาท 
หุ้นสามัญที่จ าหน่ายแลว้  1,545,000,000  หุ้น 
หุ้นซื้อคืนจ านวน  20,000,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ  1  บาท 

บริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 
(Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนาคม 2560 

ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบ
ฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 99 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ 1,235,094,816 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.94 ของหุ้นที่จ าหน่าย
ได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งก าหนดไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้ งหมด และต้องมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ 

ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนน
เสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี้ 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือโดยให้นับ
หน่ึงหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนน
เสียงดังต่อไปนี้ 
 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เพื่อให้เกิดความ

โปร่งใสในการลงคะแนน 
 ในการลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ ยกเว้นในวาระท่ี 5 พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ซึ่งจะได้

ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบในภายหลัง หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น
เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นต่อมติที่น าเสนอ ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองด
ออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้  พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้
เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน 

  

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 
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 ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียง
ทั้งหมด และส่วนคะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็น
ด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคือแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จส้ินการ
ประชุม ท้ังนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการ
เก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

 การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ 
1) บัตรลงคะแนนท่ีมีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหน่ึงช่อง 
2) บัตรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน 
3) บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก ากับ 
4) บัตรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ 

ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อก ากับด้วยทุกครั้ง 
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระออกเสียง 

และก าหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะ
ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ กรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัส
โตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะท าการลงคะแนนเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ 

4. กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้น
เจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ส าหรับการพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการแต่ละคนก่อนและเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บ
บัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้ว 

5. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ก าหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชี้ขาด” 
ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระน้ันๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนน
เสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือ
หุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับ
คะแนนเสียง 

6. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ โดยส่งบัตร
ลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม 

7. คะแนนเสียงของจ านวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะ ท าให้จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน 

ภายหลังจากการชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่าในการนับคะแนนในครั้งนี้  บริษัทฯ มีตัวแทนจาก บริษัท วีระวงค์ , ชินวัฒน์ และ พาร์ทเนอร์ส จ ากัด  
ที่ปรึกษากฎหมาย คือ นางดวงพร วงษ์นิมมาน เป็นพยานในการนับคะแนน และก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการ
ซักถาม แจ้งชื่อ และนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีค าถาม หรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลังพิจารณาอยู่ ขอให้น าไปสอบถามหรือให้
ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการ
ซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีซ้ ากัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการ
ประชุมให้อยู่ในเวลาที่ก าหนด 
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ทั้งนี้ กรรมการ และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้ 
กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
3. นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน 
4. นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน 
5. นางศรีไทย เหมโสรัจ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นายประสงค์ อดุลยรัตนนุกุล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
7. นางวรรณา เรามานะชัย กรรมการ 
8. นางอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ กรรมการ 
9. นายธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ กรรมการ 

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
 ไม่มี 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
1. นางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และ พาร์ทเนอร์ส จ ากัด 
1. นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล 

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าว
ต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 และด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมต่างๆ ดังนี้  
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวบุษรา บัวเผ่ือน เลขานุการบริษัทฯ ท าหน้าที่เลขานุการที่ประชุม 
(“เลขานุการที่ประชุม” หรือ “นางสาวบุษราฯ”) เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดให้ท่ีประชุมทราบ 

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วัน
ประชุม ตามที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงาน
การประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่
อย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 
เมษายน 2559 ทั้งนี้ ส าเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ตามที่เสนอด้วย
คะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,235,952,816 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะต้องได้การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

2) ในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจ านวน 146,000 
หุ้น ท าให้ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทั้งหมดจ านวน 1,235,240,816 เสียง 

3) ไม่มีบัตรเสียในวาระน้ี 
 
วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 

 ประธานฯ มอบหมายให้ นายประสงค์ อดุลยรัตนนุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“นายประสงค์ฯ”) เป็น
ผู้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ให้ท่ีประชุมรับทราบ ดังนี้ 
 นายประสงค์ฯ ชี้แจงว่ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปีตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยสาระส าคัญของผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ในปี 2559 สรุปได้ดังนี ้
 ข้อมูลจาก กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระบุว่า ในปี 2559 ภาพรวมของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย มียอดการจ าหน่ายรถยนต์ทุกประเภทในประเทศทั้งสิ้น 769,000 คัน ลดลงร้อยละ 3.9 เมื่อ
เทียบกับปี 2558 และมียอดการส่งออกรถยนต์ทั้งส้ิน 1.189 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับปี 2558  
 ในปี 2560 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก าหนดเป้าหมายการจ าหน่าย
ในประเทศที่ 800,000 คัน และเป้าหมายการส่งออก 1.2 ล้านคัน เมื่อเทียบกับปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 และ 1.0 
ตามล าดับ 
 ส าหรับภาคการผลิต ในปี 2559 มีการผลิตรถยนต์ทุกประเภทท้ังส้ิน 1.94 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เมื่อ
เทียบกับปี 2558 แต่รถกระบะ 1 ตัน ซึ่งรวมทั้ง กระบะตอนเดียว Double Cab และ กระบะดัดแปลง มียอดการผลิต
รวมทั้งสิ้น 1.1 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับปี 2558 
 ปี 2560 ก าหนดเป้าหมายการผลิตรถยนต์รวม 2.0 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับปี 2559 
 ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ปี 2559 มีรายได้จากการขายรวม 3,707.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 
9.4 จากเมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่องจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมดังที่ได้กล่าวไปแล้ว และจากการส้ินสุดโครงการ
ส่งออกชิ้นส่วนไปประเทศบราซิล ทั้งนี้รายได้จากการขายส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.4 มาจากบริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค 
จ ากัด และร้อยละ 31.9 มาจากบริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จ ากัด โดยมีสัดส่วนจากลูกค้า บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส 
(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ตรีเพชร
อีซูซุเซลส์ จ ากัด บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด และบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด  
ตามล าดับ  
 บริษัทฯ มีรายได้จากการส่งออก 24.2 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.65 เนื่องจากการส้ินสุดโครงการ
ส่งออกชิ้นส่วนไปบราซิลดังกล่าว รายได้จากชิ้นส่วนนอกกลุ่มรถกระบะ 81.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.2 ของรายได้จาก
การขาย และรายได้จากชิ้นส่วนนอกกลุ่มเครื่องยนต์ 197.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.33 ของรายได้จากการขาย 
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 ในปี 2559  บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้น 516.4 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 13.9 ลดลงร้อยละ 
2.35 เมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่องจากรายได้จากการขายที่ลดลง และค่าใช้จ่ายสูงขึ้นจากกรณีผนังเตาหลอมสึกหรอผิดปกติ 
และเครื่องฉีดอลูมิเนียมเสีย 
 ในช่วงไตรมาส 2 – 3 มีก าไรสุทธิ 382.1 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 10.2 ลดลงร้อยละ 2.86 
เมื่อเทียบกับปี 2558 มีก าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือม และค่าตัดจ าหน่าย หรือ EBITDA 932.7 ล้านบาท คิดเป็น 
EBITDA Margin 24.9% ลดลงร้อยละ 2.61 เมื่อเทียบกับปี 2558 โครงการผลิตชิ้นส่วนท่ีเริ่มทยอยส่งมอบในปี 2559 มีทั้ง
ชิ้นส่วนส าหรับรถยนต์นั่ง รถบรรทุกใหญ่ และรถจักรยานยนต์ใหญ่ มูลค่าโครงการรวมทั้งส้ินกว่า 300 ล้านบาท  
 นอกจากนี้ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคาขนาด 5 เมกะวัตต์ ด้วย
มูลค่าการลงทุนกว่า 175.0 ล้านบาท ได้เริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าครบทุกระบบ และจ่ายกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงานบริษัท พี.ซี.
เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จ ากัด ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าลงได้ตามที่คาดการณ์ไว้ 
ส าหรับเหตุการณ์ส าคัญและโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ ในปี 2559 มีดังนี้ 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 4 บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และ
สวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อเดือน
สิงหาคม 2559 

 บริษัทฯ ได้รับทราบผลประเมินด้านการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ าปี 2559 (Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies 2016) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดับดีมาก (4 โลโก้) เมื่อเดือนตุลาคม 2559 

 เดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ได้รับการประกาศให้เป็น 1 ใน 55 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่ม 
“หุ้นยั่งยืน” Thailand Sustainability Investment 2016 (THSI) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ส าหรับด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ในปี 
2559 บริษัทฯ มีส่วนร่วมกับองค์กรภาคีทุกภาคส่วนในการขับเคล่ือนและพัฒนาสังคม ดังรายละเอียดที่แสดงใน
รายงานประจ าปี 2559 หน้า 162-165 เช่น 

 การจ้างงานคนในพื้นท่ีเป็นหลัก ถือเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม
และชุมชนรอบข้างบริษัทฯ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไปพร้อม ๆ กับการเติบโตของบริษัทฯ  

 ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคในจังหวัดนครราชสีมาจัดโครงการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี โดยมี
นักศึกษาเข้าเรียนรู้ฝึกงานในโรงงานเป็นระยะเวลา 1 ปี รุ่นแรก จ านวน 72 คน ซึ่งได้ส าเร็จการศึกษาใน
เดือนเมษายน 2560 

 ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม รวมทั้งกิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมกับองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่นในเขตต าบลโคกกรวด ได้แก่ กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมคลองสวยน้ าใส เป็นต้น 

 ด าเนินโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 30 เครื่อง 
ให้กับ 4 โรงเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 

 ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดส านักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา และวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนผลิตภัณฑ์ข้าว รวมจ านวน 16.5 ตัน มอบให้กับลูกค้าในโอกาสต่าง ๆ และ
แจกให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรชาวนาให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ในวาระน้ี เป็นการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ จึงไม่

มีการลงคะแนนเสียง 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2559 ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 ประธานฯ มอบหมายให้ นายประสงค์ฯ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้ 

 นายประสงค์ฯ ชี้แจงว่า ภายใต้มาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วัน
ส้ินสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ต้องน าเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
บริษัทฯ ได้จัดท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2559 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2559 ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 โดยงบดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตได้ให้ความเห็นว่างบ
การเงินดังกล่าวแสดงผลการด าเนินงานถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป สรุปได้ดังนี้ 

สรุปสาระส าคัญงบการเงิน ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

รายการ ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2558 
เปล่ียนแปลง 
ร้อยละ+ / (-) 

รวมสินทรัพย์ 5,193,221,176 5,371,172,874 (3.31) 
รวมหน้ีสิน 309,089,583 496,237,624 (37.71) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,884,131,593 4,874,935,250 0.19 
รายได้รวม 3,742,053,679 4,145,874,618 (9.74) 
ก าไรสุทธ ิ 382,083,084 541,731,356 (29.47) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.25 0.35 (28.57) 

 (หน่วย: บาท) 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 

2559 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2559 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,235,952,816 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะต้องได้การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

2) ในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจ านวน 712 ,000 
หุ้น คิดเป็น 712,000 เสียง ท าให้ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจ านวน 1,235,952,816 เสียง 

3) ไม่มีบัตรเสียในวาระน้ี 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

 ประธานฯ มอบหมายให้ นายประสงค์ฯ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้ 

 นายประสงค์ฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีลักษณะการด าเนินธุรกิจเป็น Holding Company ซึ่งรายได้หลักมา
จากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อย โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 394.45 ล้าน
บาท และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 ก าหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ   
หลังหักภาษีและหลังหักส ารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการด ารงเงินไว้เพื่อลงทุนใน
อนาคต หรือเพื่อช าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ 
ในอนาคต 
 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจัดสรรก าไรจากผลการ
ด าเนินงานปี 2559 ไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 19,722,474 บาท และพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  ซึ่งได้จ่ายไปแล้วในปี 2559 จ านวน 2 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท รวมเป็นเงิน 
366.00 ล้านบาท จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการในปี 2559 อีก ส าหรับรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้ว มีดังนี้ 

- ครั้งที่ 1  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ครั้งที ่1 เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงิน 183.00 ล้านบาท และได้
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 2559 

- ครั้งที่ 2  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 
สิงหาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงิน 183.00 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลให้แก่
ผู้ถือหุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2559 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2560 จากการรับรู้
เงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นรายได้ จ านวน 187.81 ล้านบาท เมื่อรวมกับก าไรสะสม
ที่ยังมิได้จัดสรรของบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ จึงมีก าไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรประมาณ 194.33 ล้าน
บาท ซึ่งเพียงพอท่ีจะจ่ายปันผลได้ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล ปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น (หักหุ้นซื้อคืนเป็นจ านวน 
20,000,000 หุ้นแล้ว) รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 183.00 ล้านบาท 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 
2560 และวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลใน
วันท่ี 24 พฤษภาคม 2560 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธานฯ มอบให้ผู้ด าเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ 
ผู้ด าเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ

จัดสรรก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2559 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
และจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลจ านวน 2 ครั้ง รวมเป็นเงินปันผลในอัตรา 0.24 บาทต่อหุ้น ดังนั้น จึงไม่มีเงินปันผล
ประจ าปี 2559 ที่ต้องขออนุมัติจ่ายเพิ่มเติมส าหรับผลประกอบการในปี 2559 อีก รวมทั้งอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลในปี 2560 ในอัตรา 0.12 บาทต่อหุ้นตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,235,952,816 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะต้องได้การอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

2) ไม่มีบัตรเสียในวาระน้ี 
 
วาระที่ 5 พิจารณาเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ 

วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ เนื่องจากประธานฯ นางวรรณา เรามานะชัย และนายธิเบต  รุ่งโรจน์กิติยศ เป็นกรรมการ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2560 
ประธานฯ นางวรรณา เรามานะชัย และนายธิเบต  รุ่งโรจน์กิติยศ จึงขอออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณาวาระนี้ โดย
มอบหมายให้นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ รองประธานกรรมการ (“นายศิริพงษ์ฯ”) ท าหน้าที่ด าเนินการประชุมในวาระน้ี 
 นายศิริพงษ์ฯ มอบหมายให้ นายประสงค์ฯ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้ 

นายประสงค์ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 17 ก าหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามเป็น
อัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม  
กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระน้ัน อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 3 ราย ดังนี ้

1. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช  ประธานกรรมการ  และกรรมการอิสระ 
2. นางวรรณา เรามานะชัย  กรรมการ 
3. นายธิเบต  รุ่งโรจน์กิติยศ  กรรมการ 

 คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการสรร
หาคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 คณะกรรมการ (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้อง
พ้นจากต าแหน่งตามวาระในครั้งนี้)  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ราย กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน ของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 

นายศิริพงษ์ฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
นายศิริพงษ์ฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน 
คือ (1) นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช (2) นางวรรณา เรามานะชัย และ (3) นายธิเบต  รุ่งโรจน์กิติยศ กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 (1) นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,235,952,816 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 - 

 (2) นางวรรณา เรามานะชัย 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,232,952,816 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 3,000,000 - 

 (3) นายธิเบต  รุ่งโรจน์กิติยศ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,005,952,816 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 230,000,000 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะต้องได้การอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

2) ไม่มีบัตรเสียในวาระน้ี 
 
วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม 

 นายศิริพงษ์ฯ มอบหมายให้ นายประสงค์ฯ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้ 
 นายประสงค์ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การก ากับดูแลการบริหารจัดการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก 2 ท่านดังนี้ 

1. นายกุญชร เรามานะชัย   กรรมการ  
2. นายพลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ  กรรมการ 

 เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การด า เนินงานของบริษัทฯ  จึ ง เสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่ งตั้ ง  นายกุญชร เรามานะชัย  และ  
นายพลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการเพิ่มเติม  
 คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการสรร
หาคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 คณะกรรมการ (โดยมติเสียงข้างมาก) เห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมทั้ง 2 ท่านข้างต้น 



18 
 

 ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน ของกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม 
ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 

นายศิริพงษ์ฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

นายศิริพงษ์ฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมทั้ง 2 ท่าน คือ (1) นายกุญชร  
เรามานะชัย (2) นายพลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 (1) นายกุญชร เรามานะชัย 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,235,952,816 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 - 

 (2) นายพลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,005,952,806 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 230,000,010 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะต้องได้การอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

2) ไม่มีบัตรเสียในวาระน้ี 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 
 ประธานฯ มอบหมายให้ นายประสงค์ฯ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี ้
 นายประสงค์ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกล่ันกรอง
อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการจากผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค านึงถึงความ
เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม/คร้ัง บ าเหน็จกรรมการ/ป ี

2559 2560 2559 2560 2559 2560 
คณะกรรมการบริษัทฯ 

- ประธาน 
- กรรมการ 

 
25,000 
17,500 

 
25,000 
17,500 

 
40,000 
30,000 

 
40,000 
30,000 

จ่ายให้เฉพาะ
กรรมการท่ีไม่
เป็นผู้บริหาร 
วงเงินไม่เกิน 
2,000,000 

บาท 

จ่ายให้เฉพาะ
กรรมการท่ีไม่
เป็นผู้บริหาร 
วงเงินไม่เกิน 
2,000,000 

บาท 
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คณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม/คร้ัง บ าเหน็จกรรมการ/ป ี

2559 2560 2559 2560 2559 2560 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธาน 
- กรรมการ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
37,500 
25,000 

 
37,500 
25,000 

 
- 
 

 
- 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

- ประธาน 
- กรรมการ 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

37,500 
25,000 

 
 

37,500 
25,000 

 
 
- 

 
 
- 

คณะกรรมการบริหาร 
- ประธาน 
- กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
37,500 
25,000 

 
- 

 
- 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธานฯ มอบให้ผู้ด าเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ 
ผู้ด าเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ

ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุม 

เห็นด้วย 1,235,952,816 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

2) ไม่มีบัตรเสียในวาระน้ี 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายปราโมทย์ฯ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้ 
นายปราโมทย์ฯ ชี้แจงว่า ตามข้อ 23 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556 เรื่อง

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย์ ก าหนดไว้ว่า ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทาน และแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และเพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีตรวจทานและตรวจสอบงบ
การเงินของบริษัทจดทะเบียนด้วยความเป็นอิสระ ในการนี้ เนื่องจากผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับการอนุมัติแต่งตั้งโดยที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลา 5 ปีแล้ว คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2560 และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอให้ที่
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ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (“KPMG”) เป็นส านักงานสอบบัญชีของ
บริษัทฯ โดยอนุมัติให้ 

1. นางสาวสุจิตรา  มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8645  แห่ง KPMG และ/หรือ 
2. นายวีระชัย  รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4323  แห่ง KPMG และ/หรือ 
3. นางสาวสิรินุช  วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8413  แห่ง KPMG 

เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ โดยก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
1,200,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2559 โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 

2560 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560 ตามที่
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,235,952,816 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะต้องได้การอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

2) ไม่มีบัตรเสียในวาระน้ี 
 
วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าสมควรท่ีจะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอ
เรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระ
การประชุมหรือไม่ 

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์เสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุม 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 
มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
นางสาวบุษกร  งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า (1) ทิศทางของอุตสาหกรรม

รถยนต์จะเป็นอย่างไร (2) ทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ ปี 2560 จะเป็นอย่างไร (3) บริษัทฯ มีโครงการใหม่ที่จะ
เกิดขึ้นในปี 2560 หรือไม่ และมีมาตรการรับมือกับรถยนต์ไฟฟ้าอย่างไร 

นายประสงค์ฯ ชี้แจงว่า ในปี 2559 ประเทศไทยมียอดการผลิตรถยนต์รวมเป็นอันดับท่ี 12 ของโลก โดยมี
การผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อยู่อันดับที่ 6 การผลิตรถยนต์โดยสารส่วนบุคคลอยู่อันดับที่ 18 (เดิมในปี 2558 ประเทศ
ไทยอยู่ในอันดับที่ 19) จะเห็นได้ว่า แม้อุตสาหกรรมในภาพรวมไม่ดีนัก แต่ยังคงรักษาอันดับการผลิตในระดับโลกได้  

เมื่อพิจารณาอุตสาหกรรมรถยนต์ในระดับ ASEAN ประเทศไทยยังคงมีอันดับการผลิตรถยนต์คงเดิม
เช่นเดียวกับปีท่ีผ่านมา กล่าวคือประเทศไทยมียอดการผลิตรถยนต์รวมเป็นอันดับ 1 ยอดการผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
อยู่ที่อันดับ 1 และยอดการผลิตรถยนต์โดยสารส่วนบุคคลอยู่ที่อันดับ 2 รองจากประเทศอินโดนีเซีย 
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ในปี 2560 บริษัทฯ คาดว่าทิศทางของอุตสาหกรรมรถยนต์จะดีขึ้น เนื่องจากหนี้สินภาคครัวเรือนมี
แนวโน้มลดลง และข้อก าหนดของโครงการรถคันแรก (นโยบายของปี 2555) ซึ่งก าหนดว่าผู้ซื้อรถยนต์คันแรกจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี เมื่อถือครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ท าให้ในปี 2560 จะมีรถยนต์ที่ทยอยครบก าหนดระยะเวลา 5 ปี
ตามโครงการรถคันแรก และคาดว่าจะมีการซื้อรถยนต์คันใหม่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ตามที่ได้ชี้แจงในวาระที่ 2 กลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ก าหนดเป้าหมายการผลิตรถยนต์รวม 2.0 ล้านคัน ในปี 2560 
ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับปี 2559 

ส าหรับทิศทางของบริษัทฯ คาดว่าจะมีทิศทางในเชิงบวกซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรมรถยนต์ 
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีโครงการผลิตชิ้นส่วนใหม่นอกกลุ่มรถกระบะ 1 ตันซึ่งเริ่มทยอยส่งมอบตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 4 ของ
ปี 2559 และจะเริ่มทยอยส่งมอบมากขึ้นในปีนี้ ซึ่งมีมูลค่าตลอดอายุโครงการรวม 2,000 ล้านบาท 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถลดค่าใชจ้่ายได้จากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 
(Solar Rooftop) ซึ่งมีขนาดก าลังผลิต 5 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะขยายโครงการ Solar Rooftop เพิ่มอีก 2 
เมกะวัตต์ โดยใช้พื้นที่หลังคาของบริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จ ากัด และ บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร์จจิ้ง จ ากัด เมื่อโครงการแล้ว
เสร็จ คาดว่าบริษัทฯ จะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 8 ถึง 10 ล้านบาทต่อปี 

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในอนาคตรถยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น แต่ส าหรับประเทศไทยอาจต้องใช้เวลา
ประมาณ 10 ปี เนื่องจากแบตเตอรี่มีราคาสูงและยังไม่มีความพร้อมในด้านเครื่องชาร์ตไฟฟ้า อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้
เตรียมการรองรับการเข้ามาของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งการเปล่ียนแปลงหลักคือการเปล่ียนจากเครื่องยนต์ (Combustion Engine) 
เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า ส่วนชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ อาจมีการปรับเปล่ียนให้มีน้ าหนักเบาลง โดยบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในด้าน
นี้เป็นอย่างดี 

นายประสงค์ฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับหาคู่ค้าที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า
เช่นกัน เนื่องจากคู่ค้าหลายรายต้องการลดต้นทุนการผลิต โดยมองหาแหล่งการผลิตในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไทย 

นางสาวบุษกร  งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จากการพิจารณาผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ พบว่าบริษัทฯ มีก าไรสุทธิลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 70 บริษัทฯ จึงควรปรับตัวและมองหาคู่ค้าใหม่
โดยเฉพาะคู่ค้ารถยนต์ไฟฟ้า ทั้งนี้ คาดว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามาในประเทศไทยภายในระยะเวลาอันใกล้นี้ หากมีการ
เปล่ียนแปลงจากรถยนต์ที่ใช้น้ ามันเป็นรถยนต์ไฟฟ้า บริษัทฯ จะมีรายได้ลดลงหรือไม่ อย่างไร 

นายประสงค์ฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีการผลิตกลุ่มชิ้นส่วนท่ีผลิต
จากเหล็กและอลูมิเนียม ซึ่งสามารถน าไปผลิตเป็นรูปแบบใดก็ได้ ไม่จ ากัดเพียงรถยนต์ที่ใช้กับน้ ามันเท่านั้น การผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ไฟฟ้าก็ใช้เทคโนโลยีการผลิตเดียวกัน จึงเป็นข้อได้เปรียบของบริษัทฯ ที่ไม่ต้องลงทุนในด้านเทคโนโลยีการผลิตเพิ่มเติม 
ในปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับคู่ค้ารถยนต์ไฟฟ้ารายใหม่ เมื่อได้ข้อสรุปจะชี้แจงให้ทราบต่อไป 

ประธานฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นอุตสาหกรรมหนัก จึงไม่สามารถเปล่ียนแปลงทันทีได้ 
ซึ่งการเปล่ียนแปลงหลักคือการเปล่ียนจากเครื่องยนต์ (Combustion Engine) เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า ส าหรับส่วนประกอบอื่นๆ 
เช่น ล้อ เบาะ กันชน ยังคงมีเช่นเดิม 

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนที่มาประชุมในวันนี้ และกล่าว

ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ 
และฝ่ายบริหารจะน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปพิจารณาและประยุกต์ใช้เพื่อให้บริษัทฯ เจริญเติบโต และมีผล
การด าเนินงานที่ก้าวหน้าต่อไป และกล่าวปิดประชุม 
 ปิดประชุมเวลา: 15:20 น. 

 

 
 
             นายจกัรมณฑ์ ผาสุกวนิช 
   ประธานในที่ประชมุ  
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ข้อมูลของกรรมการซึ่งครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพือ่ด ารงต าแหน่งใหม ่

     

ชื่อ-นามสกุล : นายศิริพงษ์  รุ่งโรจน์กิติยศ 
ต าแหน่งปจัจุบัน : รองประธานกรรมการ  

  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง 
 
อาย ุ

: กรรมการ  
  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
: 68 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 
การศึกษา : ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

  ปริญญาตรเีศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)           ปี 2557    
การถือหุ้นในบริษัท : 230,000,000 หุ้น (14.89%) 
วันเดือนปีที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการบรษิัท 

: 27 มิถุนายน 2556 (จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 4 ปี 8 เดือน)  

จ านวนบริษัทท่ีด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 
          บริษัทจดทะเบียนอื่น 

 
 
: ไม่ม ี

          บริษัทท่ัวไป : 13 บรษิัท 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ 
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

: ไม่มี 
 

ประสบการณ์ :   
 2560 – ปัจจุบัน  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
 2557 – ปัจจุบัน  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
 2556 – ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ  

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
 

การเขา้ร่วมประชุมในรอบปีบัญชี
ที่ผ่านมา 

: 7/9 ครั้ง 
 
 
 

 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 
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ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์  เตชะสุพัฒน์กุล 
ต าแหน่งปจัจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  กรรมการอิสระ 
  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง 
 
 
อาย ุ

: กรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการอิสระ 
  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
: 66 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 
การศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวยิาลัย   
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : อบรมหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)                 ปี 2559 

  อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)                  ปี 2557 
  อบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)    ปี 2557 

การถือหุ้นในบริษัท : 300,000 หุ้น (0.02%) 
วันเดือนปีที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการบรษิัท 

: 27 มิถุนายน 2556 (จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 4 ปี 8 เดือน) 

จ านวนบริษัทท่ีด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 
          บริษัทจดทะเบียนอื่น 

 
 
: ไม่ม ี

          บริษัทท่ัวไป : 1 บริษัท 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ 
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

: ไม่มี 
 

ประสบการณ์ :   
 2556 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการอิสระ  และกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทน   
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โอลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 

 2556 – ปัจจุบัน  กรรมการและกรรมการบริหาร  บริษัท สยามสินธร จ ากัด 
 2556 – ปัจจุบัน  ที่ปรึกษา  บริษัท ปูนซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
 2546 – 2555  กรรมการผู้จดัการใหญ่  บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จ ากัด 

การเขา้ร่วมประชุมในรอบปีบัญชี
ที่ผ่านมา 

: 9/9 ครั้ง 
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ชื่อ-นามสกุล : นายวีระชยั  เชาว์ชาญกจิ 
ต าแหน่งปจัจุบัน : ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

  ประธานคณะกรรมการบริหาร 
  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง 
 
อาย ุ

: กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
: 66 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 
การศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : อบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)     ปี 2557 

  อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)                   ปี 2557 
การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี 
วันเดือนปีที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการบรษิัท 

: 27 มิถุนายน 2556 (จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 4 ปี 8 เดือน) 

จ านวนบริษัทท่ีด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 
          บริษัทจดทะเบียนอื่น 

 
 
: ไม่ม ี

          บริษัทท่ัวไป : 8 บริษัท 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ 
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

: ไม่มี 
 

ประสบการณ์ : 
 2559 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร 
   บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
 2557 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
   บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
 2556 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
 2555 – ปัจจุบัน    ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัทสมบูรณ ์
 2555 – ปัจจุบัน  กรรมการผู้จดัการ บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จ ากดั 
 2554 – ปัจจุบัน  ที่ปรึกษาอาวุโส  บริษัท นอริตาเก้ เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด 

การเขา้ร่วมประชุมในรอบปีบัญชี
ที่ผ่านมา 
 
 
 

: 9/9 ครั้ง 
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ชื่อ-นามสกุล 

 
 
 
 
: นายประสงค์  อดุลยรัตนนุกุล 

ต าแหน่งปจัจุบัน : กรรมการ   
  คณะกรรมการบริหาร   

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง 
 
อาย ุ

: กรรมการ   
  กรรมการบริหาร   
: 52 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 
การศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)     ปี 2557   
การถือหุ้นในบริษัท : 2,000,000 หุ้น (0.13%) 
วันเดือนปีที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการบรษิัท 

: 27 มิถุนายน 2556 (จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 4 ปี 8 เดือน) 

จ านวนบริษัทท่ีด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 
          บริษัทจดทะเบียนอื่น 

 
 
: ไม่ม ี

          บริษัทท่ัวไป : 3 บริษัท 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ 
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

: ไม่มี 
 

ประสบการณ์ : 
 2559 – ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร 
   บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
 2556 – ปัจจุบัน  กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
   บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
 2553 – 2556  ผู้จัดการฝ่ายผลิตแทรกเตอร ์บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ ากัด  
 2551 – 2553    ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท สยามคโูบต้าแทรกเตอร์ จ ากัด 

 
การเขา้ร่วมประชุมในรอบปีบัญชี
ที่ผ่านมา 

 
: 9/9 ครั้ง 
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นิยามกรรมการอิสระ 

(นิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 

 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ   
รายนั้น ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ได้รับเงิน เดือนประจ า                       
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่               
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา       
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่                       
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ 
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผู้สอบบัญชี                   
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่              
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่                            
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น             
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ าหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 
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นโยบาย หลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 
 
นโยบาย 
 คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของความหลากหลายในโครงสร้าง                         
ของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อายุและเพศ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการก าหนดนโยบาย และการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท จึงมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา  
และพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบและโครงสร้างที่เหมาะสมกับทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท     
และมีกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักของบรรษัทภิบาลท่ีดี  
 
หลักเกณฑ์และวิธกีารในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 
1.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ 

1.1  กรรมการของบริษัทเป็นผู้แนะน า 
1.2  ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด                 

ของบริษัท 
1.3  บริษัทท่ีปรึกษาภายนอก 
1.4  ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2.  พิจารณาความเหมาะสมของความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่บริษัทด าเนินกิจการอยู่  ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทหรือที่บริษัทต้องการ ความหลากหลายในด้านต่างๆ  เช่น ความเป็น
อิสระ ทักษะวิชาชีพ อายุ เพศ ฯลฯ โดยจัดท าเป็นตาราง Board Skill Matrix 

3.  ตรวจสอบบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อว่ามีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแล                               
เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4.  กรณีเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ คณะกรรมการสรรหาฯ อาจพิจารณาการอุทิศเวลา                     
ของกรรมการและผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ด ารงต าแหน่ง รวมถึงพิจารณาจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการ                  
ท่านนั้นด ารงต าแหน่งกรรมการ ซึ่งรวมแล้วไม่ควรเกิน 3 บริษัทจดทะเบียน 

5.  กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการ
อิสระตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน กลต. ก าหนดและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกอบการพิจารณา โดยหากเป็นกรรมการ
อิสระเดิมที่จะกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ ควรมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกไม่เกิน 9 ปี  

6.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะคัดเลือกและจัดท ารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่สุดให้คณะกรรมการ
บริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งหรือให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลง
เพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ 

7.  ด าเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดี
จะมารับต าแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น 

 
วันที่มีผลบังคับใช้ 

 ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2558     
เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 
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ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ท างานของผู้สอบบญัชี 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากดั (KPMG) 

 

1. นางสาวสุจิตรา มะเสนา 
อาย ุ   : 40 ปี 
การศึกษา  
 ปริญญาตรีดา้นการบัญชี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   : 8645 
วันที่ขึน้ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   : 1 มกราคม 2550 
ต าแหน่งปัจจุบนั   : กรรมการบริหาร, ผู้สอบบัญชี 
ประสบการณ์   : 17 ปี 
จ านวนปทีี่สอบบัญชีให้บริษัท   :  1   
ความสัมพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษทั  : ไม่ม ี
และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญห่รือผู้ทีเ่กี่ยวข้อง      

 
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล 

อาย ุ   : 52 ปี 
การศึกษา 
 หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดบัสูง สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   : 4323 
วันที่ขึน้ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   : 1 เมษายน 2537 
ต าแหน่งปัจจุบนั   : กรรมการบริหาร, ผู้สอบบัญชี 
ประสบการณ์   : 31 ปี 
จ านวนปทีี่สอบบัญชีให้บริษัท   : - 
ความสัมพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษทั   : ไม่มี 
และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญห่รือผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
 

3. นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย ์
อาย ุ   : 37  ปี 
การศึกษา 
 ปริญญาตรีสาขาพาณชิยศาสตรแ์ละการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 ปริญญาโทสาขา พาณชิยศาสตรแ์ละการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนักบริหารระดับตน้ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   : 8413 
วันที่ขึน้ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   : 1 ตุลาคม 2549 
ต าแหน่งปัจจุบนั   : กรรมการบริหาร, ผู้สอบบัญชี 
ประสบการณ์   : 16 ปี 
จ านวนปทีี่สอบบัญชีให้บริษัท   : -  
ความสัมพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษทั   : ไม่มี 
และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญห่รือผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 
Proxy Form A 

                 เขียนที่ ......................................................... 
                 Written at 

          วันท่ี ........ เดือน ................... พ.ศ. .............. 
                 Date         Month                   Year 
 
(1) ข้าพเจ้า ........................................................................................................ สัญชาติ..........................................  
      I / We                                                                                                          Nationality 
อยู่บ้านเลขที่ ............................................................................................................................................................. 
Address                           
 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน)         
      Being a shareholder of P.C.S. Machine Group Holding Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม .................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..............................เสียง ดงัน้ี 
Holding the total amount of                      shares and having the right to vote equal to               votes as follows: 
หุ้นสามัญ .............................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ...........................................เสียง 
Ordinary share                                   shares and having the right to vote equal to                                 votes 
หุ้นบุริมสิทธิ ......................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ...........................................เสียง 
Preferred share                                  shares and having the right to vote equal to                                votes 

(3) ขอมอบฉันทะให้    
      Hereby appoint                                                                                                           

1. ชื่อ .............................................................................................................. อายุ ............................. ปี 
Name                                                                                                           age                        years 
อยู่บ้านเลขที่ ............. ถนน ......................... ต าบล / แขวง ....................... อ าเภอ / เขต ........................ 
Residing at               Road                     Tambol / Khwaeng                 Amphur / Khet         
จังหวดั ............................................... รหัสไปรษณีย์ .........................หรือ 
Province                                              Postal Code                         or   

2. ชื่อ .............................................................................................................. อายุ ............................. ปี 
Name                                                                                                           age                        years 
อยู่บ้านเลขที่ ............. ถนน ......................... ต าบล / แขวง ....................... อ าเภอ / เขต ........................ 
Residing at               Road                    Tambol / Khwaeng                  Amphur / Khet         
จังหวดั ............................................... รหัสไปรษณีย์ .........................หรือ 
Province                                             Postal Code                          or   

3. ชื่อ .............................................................................................................. อายุ ............................. ปี 
Name                                                                                                           age                        years 
อยู่บ้านเลขที่ ............. ถนน ......................... ต าบล / แขวง ....................... อ าเภอ / เขต ........................ 
Residing at               Road                     Tambol / Khwaeng                 Amphur / Khet         
จังหวดั ............................................... รหัสไปรษณีย์ ......................... 
Province                                             Postal Code                            

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า           

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ในวันที่ 27 เมษายน 
2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรนารี เอ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช  เลขที่ 1137 ถนน
สุรนารายณ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

Affix Duty Stamp 20 baht 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 
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Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2018 Annual 
General Meeting of Shareholders on 27 April 2018 at 14.00 p.m. at Suranari A Room, The Imperial Hotel and 
Convention Centre Korat , 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. 

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried 
out by myself/ourselves. 

    ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
             (......................................................) 

    ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
             (.......................................................) 

    ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
             (…...................................................) 

    ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
             (…...................................................) 

 

หมายเหตุ/ Remarks   
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปน็ผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นใหผู้้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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 

                                                                                                            เขียนที่..........................................................                                         
Written at 

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

 
(1) ข้าพเจ้า .............................................................................................................สัญชาติ ..................................... 
      I / We                                                                                                             Nationality                                            
อยู่บ้านเลขที่ ............................................................................................................................................................. 
Address                              
 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน)  
      Being a shareholder of P.C.S. Machine Group Holding Public Company Limited 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม..................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ................................เสียง ดังนี้ 
Holding the total amount of                   shares and having the right to vote equal to                  votes as follows: 
หุ้นสามัญ ........................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ................................................เสียง 
Ordinary share                                      shares and having the right to vote equal to                                    votes  
หุ้นบุริมสิทธิ .....................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ............................................... เสียง 
Preferred share                              shares and having the right to vote equal to                                    votes 

(3) ขอมอบฉันทะให้    
      Hereby appoint                                                                                                           

1. ชื่อ............................................................................................................ อายุ .......................... ปี 
              Name                                                                                                        age                     years 

             อยู่บ้านเลขที่ ............ ถนน ...................... ต าบล / แขวง ..................... อ าเภอ / เขต ........................ 
Residing at             Road                   Tambol / Khwaeng              Amphur / Khet                         
จังหวดั .........................รหัสไปรษณีย์ ..........................หรือ 

                            Province                     Postal Code                            or    
2. ชื่อ............................................................................................................ อายุ .......................... ปี 

              Name                                                                                                        age                     years 
             อยู่บ้านเลขที่ ............ ถนน ...................... ต าบล / แขวง ..................... อ าเภอ / เขต ........................ 

Residing at             Road                   Tambol / Khwaeng              Amphur / Khet                          
จังหวดั .........................รหัสไปรษณีย์ ..........................หรือ 

                            Province                     Postal Code                            or    
3. ชื่อ............................................................................................................ อายุ .......................... ปี 

              Name                                                                                                        age                     years 
             อยู่บ้านเลขที่ ........... ถนน ....................... ต าบล / แขวง ..................... อ าเภอ / เขต ........................ 

Residing at            Road                   Tambol / Khwaeng               Amphur / Khet                         
จังหวดั .........................รหัสไปรษณีย์ ..........................  

                            Province                     Postal Code         
  
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า       
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ในวันที่ 27 เมษายน 
2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรนารี เอ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช เลขที่ 1137 ถนน  
สุรนารายณ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2018 Annual 
General Meeting of Shareholders on 27 April 2018 at 14.00 p.m. at Suranari A Room, The Imperial Hotel and 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

Affix Duty Stamp 20 baht 
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Convention Centre Korat, 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. 

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

 วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  
      Agenda 1 To consider and endorse the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of  
                       Shareholders  

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

deems appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 

                     (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                             เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง    
                                  Approve          Disapprove         Abstain    
              
  วาระท่ี 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทในปี 2560 
       Agenda 2 To acknowledge the operational results for the year 2017 

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

deems appropriate in all respects. 
                 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 

                     (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                             เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง    
                                  Approve         Disapprove          Abstain       
           
  วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2560 ส าหรับ   
                    รอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
       Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial Positions and the Comprehensive  
                        Income Statement of 2017 for the accounting period ending 31 December 2017 

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

deems appropriate in all respects. 
                (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 

                     (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                             เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง    
                                  Approve          Disapprove         Abstain 
 
  วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  และการจ่ายเงินปันผล 

                   Agenda 4 To consider and approve the allocation of profits as a legal reserve and approve the    
dividend payment 

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

deems appropriate in all respects. 
                (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 

                     (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                             เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง    
                                  Approve         Disapprove          Abstain 
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           วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation 

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

deems appropriate in all respects. 
                (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 

                     (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
 การแต่งตั้งกรรมการท้ังชดุ To elect all nominated directors 

     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง    
   Approve          Disapprove         Abstain      

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล To elect individual nominated directors  
ชื่อกรรมการ นายศิริพงษ์  รุ่งโรจน์กิติยศ 
Name of Director:  Mr. Siriphong Rungrotkitiyot 
  เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง    

Approve         Disapprove          Abstain      
ชื่อกรรมการ นายปราโมทย์  เตชะสุพัฒน์กุล 
Name of Director: Mr. Pramote Techasupatkul 
  เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง    

Approve          Disapprove          Abstain   
ชื่อกรรมการ นายวีระชัย  เชาว์ชาญกิจ 
Name of Director: Mr. Veerachai Chaochankit 
  เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง    

Approve          Disapprove          Abstain 
ชื่อกรรมการ นายประสงค์  อดุลยรัตนนุกุล 
Name of Director: Mr. Prasong Adulratananukul 
  เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง    

Approve          Disapprove          Abstain 
 

 วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
                     Agenda 6 To consider and approve the fixing of directors’ remuneration for the year 2018 

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

deems appropriate in all respects. 
                (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 

                     (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:  
                            เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง    
                             Approve          Disapprove          Abstain            
 
 วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดคา่สอบบัญชีประจ าปี 2561 

                    Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of the 
audit fee for the year 2018 

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

deems appropriate in all respects. 
                (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 

                     (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                             เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง    
                                  Approve          Disapprove         Abstain       
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 วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
                    Agenda 8 Other matters (if any) 

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

deems appropriate in all respects. 
                (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 

                     (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                             เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง    
                                  Approve         Disapprove          Abstain    

              
(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่           
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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. 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม  เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

  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. 

    ลงชื่อ / Signed.................................................... ผู้มอบฉันทะ / Grantor 
             (..................................................) 

    ลงชื่อ/ Signed....................................................ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy 
            (..................................................) 

    ลงชื่อ/ Signed....................................................ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy 
            (..................................................) 

    ลงชื่อ/ Signed....................................................ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy 
            (..................................................) 

หมายเหตุ /Remarks 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือการแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. 
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2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
In the agenda item regarding election of new directors, the whole set of nominated directors, or any individual nominated 
directors, can be elected. 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ 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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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2561 ในวนัที่ 27 เมษายน 2561 

เวลา 14.00 น. ณ หอ้งสุรนารี เอ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเตล็ แอนด์ คอนเวนชัน่ เซน็เตอร์ โคราช          
หรือพึงจะเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานที่อืน่ดว้ย 

 

วาระท่ี ............................ เรื่อง ................................................................................................................................. 

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

         เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย            งดออกเสียง     

วาระท่ี ............................ เรื่อง ................................................................................................................................. 

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

         เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย            งดออกเสียง      

วาระท่ี ............................ เรื่อง ................................................................................................................................. 

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

         เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย            งดออกเสียง      

วาระท่ี ............................ เรื่อง ................................................................................................................................. 

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

         เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย            งดออกเสียง      

วาระท่ี ................................... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

ชื่อกรรมการ................................................................................................... 
     เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง               

ชื่อกรรมการ................................................................................................... 
    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง               

ชื่อกรรมการ................................................................................................... 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง               

ชื่อกรรมการ................................................................................................... 
    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง               

ชื่อกรรมการ................................................................................................... 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง        
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รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการอิสระ 
ที่ได้รับการเสนอชือ่ให้เปน็ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุน้ 

 

 

 

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช 

ต าแหน่ง    กรรมการและกรรมการอิสระ 
อาย ุ     70  ปี 
ที่อยู ่  บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 2/1-4 หมู่ที่ 3 ต าบล  

โคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสมีา จงัหวัดนครราชสีมา 30280 
ส่วนได้เสียในวาระการประชมุ   ไม่มี 

  นายปราโมทย์  เตชะสพุัฒนก์ุล 

ต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการอิสระ 

อาย ุ     66  ปี 
ที่อยู ่  บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 2/1-4 หมู่ที่ 3 ต าบล  

โคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสมีา จงัหวัดนครราชสีมา 30280 
ส่วนได้เสียในวาระการประชมุ   วาระท่ี 5 
 

 

                                

                 นายวีระชัย  เชาว์ชาญกจิ 

ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการอิสระ 

อาย ุ     66  ปี 
ที่อยู ่  บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 2/1-4 หมู่ที่ 3 ต าบล  

โคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสมีา จงัหวัดนครราชสีมา 30280 
ส่วนได้เสียในวาระการประชมุ   วาระท่ี 5 
 
 

              

                   นางศรีไทย  เหมโสรัจ 

ต าแหน่ง    กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
อาย ุ     65  ปี 
ที่อยู ่  บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 2/1-4 หมู่ที่ 3 ต าบล  

โคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสมีา จงัหวัดนครราชสีมา 30280 
ส่วนได้เสียในวาระการประชมุ   ไม่มี  

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 
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ค าชี้แจงวธิีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน 
ที่ผู้เข้าร่วมประชุมตอ้งน ามาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุน้ 

 
การลงทะเบียน 

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ของวันศุกร์         
ที ่27 เมษายน 2561 ณ ห้องสุรนารี เอ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช เลขที1่137 ถนนสุร-
นารายณ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ตามแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม ตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 12 
 
การมอบฉนัทะ 
 กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชมุและ
ออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ตามแบบที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ ตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 ส าหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถ
ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท 
 
วิธีการมอบฉันทะสามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
1. ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัท

แนะน าให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ  
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น       

ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน     

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท   

ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัท 
ขอแนะน าให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะ
พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง มายังบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์ เลขที่ 2/1-4 หมู่ที่ 3 ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280 เบอร์โทรศัพท์   
044-701 300 ต่อ 34621 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึง
บริษัท ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561 

5. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อ        
ในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอาการแสตมป์จ านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันท่ีที่ท าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว 

6. ให้ ผู้รับมอบฉันทะแสดง หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ในส่วนของ                             
เอกสารที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุม ณ โต๊ะลงทะเบียนส าหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม 

 
เอกสารที่ตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม 
ผู้ถือหุ้นที่เปน็บุคคลธรรมดา 
1. กรณีผู้ถือหุ้นมารว่มประชมุดว้ยตนเอง  :  

ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่  หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น                     
ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปล่ียนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย 

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ  :  
ให้แสดง 
1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ                

และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
3) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่  หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น                 

ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8 
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ผู้ถือหุ้นที่เปน็นติิบคุคล 
1. กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง  : 

ให้แสดง 
1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

2) ส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทน
นิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอ านาจมีอ านาจกระท า
การแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

 
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ  : 

ให้แสดง 
1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบ

ฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้ลงลายมือ
ชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

3) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่  หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น                       
ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ 

4) ส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม                  
แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอ านาจมีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

 
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย                 

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี้ 
3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian) 

1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอ านาจกระท า
การแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันนทะ และติดอากรแสตมป์
ครบถ้วนแล้ว 

2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
3) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้อง                   

โดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอ านาจ
กระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทน                 
คัสโตเดียน (Custodian) 

4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)                     
และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ 
1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือ                   

มอบฉันทะแทน 
2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 

และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอ านาจมีอ านาจกระท าการแทน
นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง                   
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ 
ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น            
ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ 
  



40 
 

 
 

ข้อบังคับของบริษทัในสว่นที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมผู้ถือหุน้ 

 

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วันที่
ส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม 
ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจ านวน
ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้       
แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการ
ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือน้ันจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว 

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ 
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่อง
ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณา
ค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า                  
สาม (3) วัน 

 ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) 
คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้น                         
ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด
เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ                   
ผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน               
ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ 
ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธาน     
ในท่ีประชุมดังกล่าว 

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสีย      
เป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน

เสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น                  
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่

ส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลิกบริษัท 
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 

 
ข้อ 36. กิจการท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้ 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน 
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี และ 
(7) กิจการอื่นๆ 
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แบบแสดงความจ านงขอรับรายงานประจ าปี 2560 ในแบบรูปเล่ม 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ได้พิจารณาจัดท ารายงานประจ าปี 2560 ที่มีข้อมูล                      

ตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในรูปแบบ CD ROM และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว 

 หากท่านมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2560 ในแบบรูปเล่ม ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับ CD ROM 

กรุณาแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางตามที่ระบุด้านล่างไปยัง บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน)       

เพื่อจัดส่งให้ท่านตามความประสงค์ต่อไป 

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

ชื่อ.................................................................................นามสกุล.............................................................................. 

ที่อยู่.......................................................................................................................................................................... 

จังหวดั................................................................................รหัสไปรษณีย์.................................................................. 

โทรศัพท์............................................................................. 

มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2560 : 

  ฉบับภาษาไทย                          ฉบับภาษาองักฤษ 

ท่านสามารถส่งรายละเอียดการขอรับรายงานประจ าปี 2560 ได้ที่  

1. โทรสาร 044-701399 

2. อีเมล์  ir@pcsholding.com 

3. ส่งแบบแสดงความจ านงทางไปรษณีย์ ถึง 

  ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

  บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 

  เลขที่ 2/1-4 หมู่ที่ 3 ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280                            
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แผนที่โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชัน่ เซน็เตอร์ โคราช จังหวดันครราชสมีา 

 

 

   

  โรงแรมดิ อิมพีเรยีล โฮเต็ล  แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จงัหวัดนครราชสีมา (ห้องสุรนารี เอ) 

  เลขที ่1137  ถนนสุรนารายณ์  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง 

  จังหวดันครราชสีมา 30000 

  เบอร์โทรศัพท์: (044) 256 629 - 35 
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