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สารบัญ
หนา
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558

1

สิ่งที่สงมาดวย 1

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557

8

สิ่งที่สงมาดวย 2

รายงานประจําป 2557 และงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

โปรดดู CD-ROM

(ในรูปแบบ CD-ROM)
สิ่งที่สงมาดวย 3

รายนามและประวัตขิ องกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อ

15

ใหไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการอีกวาระหนึง่
สิ่งที่สงมาดวย 4

นโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการบริษทั

18

สิ่งที่สงมาดวย 5

ขอมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณทํางานของผูสอบบัญชีของบริษัท

19

สิ่งที่สงมาดวย 6

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข และ แบบ ค

20

สิ่งที่สงมาดวย 7

ขอมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถือหุน

34

สิ่งที่สงมาดวย 8

คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานทีผ่ ูเขารวมประชุมตองนํามา

36

แสดงในวันประชุม
สิ่งที่สงมาดวย 9

ขอบังคับของบริษัทในสวนทีเ่ กี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน

สิ่งที่สงมาดวย 10

แบบฟอรมลงทะเบียน (โปรดนํามาแสดงในวันประชุม)

39
โปรดดูเอกสารอีกฉบับหนึ่ง

สิ่งที่สงมาดวย 11 แบบแสดงความจํานงขอรับรายงานประจําป 2557 ในแบบรูปเลม

41

สิ่งที่สงมาดวย 12 แผนทีส่ ถานที่จัดประชุม

42

วันที่ 20 มีนาคม 2558
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558

เรียน

ทานผูถือหุน

สิ่งที่สงมาดวย

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557
2. รายงานประจําป 2557 และงบการเงิน สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ในรูปแบบ CD-ROM)
3. รายนามและประวัติของกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อใหไดรับการ
เลือกตั้งเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. นโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
5. ขอมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณทํางานของผูสอบบัญชีของบริษัท
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค
7. ขอมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถือหุน
8. คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองนํามา
แสดงในวันประชุม
9. ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เกีย่ วของกับการประชุมผูถือหุน
10. แบบฟอรมลงทะเบียน (โปรดนํามาแสดงในวันประชุม)
11. แบบแสดงความจํานงขอรับรายงานประจําป 2557 ในแบบรูปเลม
12. แผนที่สถานที่จัดประชุม

โดยหนั งสื อฉบับ นี้ บริ ษัท พี .ซี .เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ขอแจง ให ทา นทราบว า ดว ย
คณะกรรมการของบริษัทไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ในวันจันทรที่ 20 เมษายน 2558 เวลา
14.00 น. ณ หองสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส เลขที่ 1137 ถนนสุรนารี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
30000 เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557
วัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทไดจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557
โดยมีสําเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1 ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม
ฉบับนี้
ความเห็นคณะกรรมการ เห็ น สมควรเสนอให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น รั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ
ผูถือหุนประจําป 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557
หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

1

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2557
วัตถุประสงคและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2557 ปรากฏอยูในรายงานประจําป
2557 ตามสิ่งที่สงมาดวย 2 ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
ความเห็นคณะกรรมการ
ผูถือหุนรับทราบ
หมายเหตุ

วาระที่ 3

เห็ น ควรรายงานผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ในป 2557 ให ที่ ป ระชุ ม

วาระนี้เปนวาระเพื่อรับทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียง

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป 2557 สําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
วัตถุประสงคและเหตุผล งบแสดงฐานะทางการเงิ น และงบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ประจํ า ป 2557
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2557 ตามสิ่งที่สง
มาดวย 2 ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป 2557 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังกลาว ไดผาน
การตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (“KPMG”) ผาน
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว
สรุปสาระสําคัญงบการเงิน สําหรับป สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายการ
รวมสินทรัพย
รวมหนี้สิน
รวมสวนของผูถือหุน
รายไดรวม
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

ณ 31 ธ.ค. 2557

ณ 31 ธ.ค. 2556

5,464.6
346.3
5,118.2
4,094.8
717.2
0.49

5,566.8
3,883.6
1,683.3
5,162.3
1,376.6
1.19

เปลี่ยนแปลง
รอยละ+ / (-)
(1.8)
(91.1)
204.1
(20.7)
(47.9)
(58.8)
(หนวย : ลานบาท)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป 2557 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ง
ไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตจาก KPMG และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว
หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

2

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไร และการจายเงินปนผล
วัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทมีลักษณะการดําเนินธุรกิจเปน Holding Company ซึ่งรายไดหลักมาจาก
เงินปนผลที่ไดรับจากบริษัทยอย โดยในป 2557 บริษัทมีกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน
796.45 ลานบาท และขอบังคับของบริษัท ขอ 47 กําหนดให บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไว
เปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา
ทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลัง
หักภาษีและหลังหักสํารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับการดํารงเงินไวเพื่อ
ลงทุนในอนาคต หรือเพื่อชําระคืนเงินกูยืม หรือเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท รวมถึงความจําเปน และ
ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ความเห็นคณะกรรมการ
1. เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับทราบการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2557 ไวเปนทุน
สํารองตามกฎหมายจํานวน 39,822,834 บาท และพิจารณารับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผู
ถือหุนของบริษัท ซึ่งไดจายไปแลวในป 2557 จํานวน 2 ครั้ง ในอัตราหุนละ 0.37 บาท รวมเปนเงิน 571.65
ลานบาท จึงไมมีการจายเงินปนผลจากผลประกอบการในป 2557 อีก สําหรับรายละเอียดการจายเงินปน
ผลระหวางกาลที่ไดจายไปแลว มีดังนี้
- ครั้งที่ 1 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ไดพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาล
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2557 สําหรับผลประกอบการวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันที่
20 กุมภาพันธ 2557 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.15 บาท หรือประมาณ 231.75 ลานบาท
และไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเปนที่เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557
- ครั้งที่ 2 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13
สิงหาคม 2557 สําหรับผลประกอบการวันที่ 21 กุมภาพันธ 2557 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2557
ในอัตราหุนละ 0.22 บาท รวมเปนเงินประมาณ 339.90 ลานบาท และไดจายเงินปนผลใหแกผูถือ
หุนเปนที่เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557
2. คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอการจายเงินปนผลระหวางกาล ป 2558 จากการรับรูเงินปนผลที่
ไดรับจากบริษัทยอยในวันที่ 17 มีนาคม 2558 เปนรายได จํานวน 290.33 ลานบาท เมื่อรวมกับกําไรสะสม
ที่ยังมิไดจัดสรรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทจึงมีกําไรสะสมที่ ยังมิไดจัดสรรประมาณ
482.28 ลานบาท ซึ่งเพียงพอที่จะจายปนผลได
จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาล ป 2558
ในอัตราหุนละ 0.20 บาท จากจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัทจํานวน 1,545,000,000 หุน หักดวยหุนซื้อคื น
จนถึงวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล (Record Date) ทั้งนี้ การจายเงินปนผลจะรวมเปน
เงินทั้งสิ้นไมเกิน 307.3 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558
และวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558และกําหนดจายเงิน
ปนผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558
หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
วัตถุประสงคและเหตุผล ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแกไขเพิ่มเติม) และขอบังคับของบริษัทขอ 17 กําหนดไววา ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ให
กรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรง
เปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระนั้น
อาจไดรับเลือกตั้งเขามาดํารงตําแหนงเปนกรรมการใหมก็ได
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ของบริษัท มีกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตามวาระ
จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. นายศิริพงษ รุงโรจนกติ ิยศ
2. นายประสงค อดุลยรัตนนุกุล
3. นายวีระชัย เชาวชาญกิจ
เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ราย เปนผูมีความรูความสามารถ และมีประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานของบริษัท บริษัทจึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งใหกรรมการทั้ง 3 ราย
กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง
รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน ของกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ
และไดรับการเสนอชื่อเพื่อกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 3
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพิจารณาคุณสมบัติ ความรู และประสบการณตามนโยบาย
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษทั ปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวย 4คณะกรรมการ (โดยมติเสียง
ขางมากและไมรวมกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงตามวาระในครั้งนี้) เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
อนุมัติแตงตั้งใหกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตามวาระ ทั้ง 3 ราย กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีก
วาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้
1. นายศิริพงษ รุงโรจนกติ ิยศ

2. นายประสงค อดุลยรัตนนุกุล
3. นายวีระชัย เชาวชาญกิจ

กรรมการ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร / รักษาการประธาน
กรรมการ / รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน)
กรรมการ (กรรมการบริหาร)
กรรมการ (กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน)

ทั้งนี้ ใหกรรมการที่ไดรับการเลือกตั้งในวาระนี้ ไดรับคาตอบแทนในอัตราที่ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติในวาระที่
6 ในการประชุมคราวนี้
หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2558
วัตถุประสงคและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได กําหนดนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ โดย
มอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูเสนอคาตอบแทนของกรรมการจากผล
การดําเนินงานของบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มี
ขนาดใกลเคียงกัน โดยคํานึงถึงความเหมาะสม และสอดคลองกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ดังนี้

คณะกรรมการชุดตาง ๆ

คาตอบแทนรายเดือน
2557

เบี้ยประชุม/ครั้ง

2558

2557

2558

บําเหน็จกรรมการ/ป
2557

2558

คณะกรรมการบริษัท
- ประธาน
- กรรมการ

22,500
15,000

25,000
17,500

37,500
25,000

40,000
30,000

-

ทั้งคณะ ยกเวน
กรรมการทีเ่ ปน
ผูบริหาร
2,000,000 บาท

-

-

37,500
25,000

37,500
25,000

-

-

-

-

-

37,500
25,000

-

-

คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธาน
- กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
- ประธาน
- กรรมการ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู
ถือหุนซึ่งมาประชุม
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2558
วัตถุประสงคและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับป 2558 และ
เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้ง ผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (“KPMG”) เปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให นางมัญชุภา สิงหสุข
สวั สดิ์ ผู สอบบัญ ชีรั บอนุ ญาตทะเบี ยนเลขที่ 6112 และ/หรื อ นายเจริญ ผู สัม ฤทธิ์ เลิ ศ ผู สอบบั ญชี รั บ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 และ/หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
4195 แหง KPMG เปนผูสอบบัญชีบริษัท โดยกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชี 2558 เปนจํานวนเงิน
ไมเกิ น 1,170,000 บาท โดยการแตงตั้ งผูสอบบัญชี และการกํา หนดค าสอบบัญชีข างตน ไดผา นความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว
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ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้ง ผูสอบบัญชีจากบริษัท เค
พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (“KPMG”) เปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติ ให นางมัญชุภา
สิงหสุขสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6112 และ/หรือ นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 และ/หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
4195 แหง KPMG เปนผูสอบบัญชีบริษัท โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตองบการเงินของบริษัท และอนุมัติใหกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2558 เปนจํานวนเงินไมเกิน
1,170,000 บาท ขอมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณการทํางานของผูสอบบัญชีแตละทาน ปรากฎตาม
สิ่งที่สงมาดวย 5
ทั้งนี้ บริษัทที่เปนสํานักงานสอบบัญชีและผูสอบบัญชีตามที่เสนอมีความเปนอิสระไมมีความสัมพันธหรื อ
สวนไดเสียใด ๆ กับบริษัท ผูบริหาร ผูถือหุนใหญ หรือ ผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว
หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถามี)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นวาสมควรที่จะเปดโอกาสใหกับผูถือหุนที่ประสงคจะเสนอ
เรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมได โดยการเสนอ
เรื่องอื่นใดนั้นใหอยูภายใตหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด
บริษัทกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558 (Record Date) ในวันที่ 16
มีนาคม 2558 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ.2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุนในวันที่ 17 มีนาคม 2558
อนึ่ง บริษัทไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน พรอมเอกสารประกอบการประชุมไวบนเว็บไซตของ
บริษัท www.pcsgh.com ดวยแลว จึงขอเรียนเชิญผูถือหุนเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป
2558 ในวันจันทรที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หองสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส เลขที่ 1137
ถนนสุรนารี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 รายละเอียดแผนที่ของสถานที่ประชุม
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 12
ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง และมีความประสงคจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขา
ประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง สวนผูถือหุน
ตางชาติซึ่งแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูรับฝากและดูแลหุน โปรดใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ตามสิ่งที่สงมาดวย 6 และเพื่อเปนการรักษาสิทธิ และผลประโยชนของผูถือหุนกรณีไมสามารถเขารวม
ประชุมไดดวยตนเอง และมีความประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทเขาประชุมและออก
เสียงแทนตน ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะโดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ใหกรรมการอิสระของบริษัท ดังมี
รายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 7 เพื่อเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผูถือ
หุนได และสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พรอมเอกสารประกอบมายังบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง
จํากัด (มหาชน) ฝายนักลงทุนสัมพันธ เลขที่ 2/1-4 หมู 3 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
30280 หมายเลขโทรศัพท 044-701300 ตอ 34621 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอ
ความรวมมือโปรดสงเอกสารใหถึงบริษัท ภายในวันที่ 9 เมษายน 2558
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ทั้งนี้ ขอใหผูถือหุนศึกษาคําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุม
ตองนํามาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 8 โดยบริษัทจะดําเนินการประชุม
ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผูถือหุน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 9
เพื่อใหการลงทะเบียนเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 เปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว
และเรียบรอย บริษัทจะเปดใหทานผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนได ตั้งแตเวลา 11.00 น. ของวัน
ประชุม ณ หองสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส เลขที่ 1137 ถนนสุรนารี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30000 และเนื่องจากบริษัทจะใชระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงใน
การประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนตามสิ่งที่ สงมา
ดวย 10 มาแสดงในวันประชุมพรอมเอกสารประกอบอื่นๆ ตามรายละเอียดสิ่งที่สงมาดวย 8
เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนในการเดินทางเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน บริษัทฯ จึงจัด
รถบัส จํานวน 1 คัน เพื่อใหบริการรับ–สงผูถือหุน ในการเดินทางเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2558 ตามกําหนดการและเสนทาง ดังนี้
เวลา 08.30 น.
รถบัสออกเดินทางจากอาคารสํานักงานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย –
โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส จังหวัดนครราชสีมา
หลังเลิกประชุม
รถบัสออกเดินทางจากโรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส จังหวัดนครราชสีมา – อาคาร
สํานักงานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง บริษัทไดจัดทํารายงานประจําป 2557 และงบการเงินสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ใน
รูปแบบ CD-ROM จัดสงใหแกผูถือหุน อยางไรก็ดี หากทานผูถือหุนทานใดมีความประสงคจะขอรับรายงาน
ประจําป 2557 และงบการเงิน สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 แบบรูปเลม สามารถสงแบบแสดง
ความจํานงตามสิ่งที่สงมาดวย 11

ขอแสดงความนับถือ

นายประสงค อดุลยรัตนนุกุล
ประธานเจาหนาที่บริหาร
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สิ่งที่สงมาดวย 1
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557
บริษัท พี. ซี. เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
สถานที่

ณ เลขที่ 193/105 อาคารชุดเลครัชดาออฟฟศ คอมเพล็กซ ชั้น 25 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

วันที่และเวลา

วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น.

เริ่มการประชุม
นางสาวบุษรา บัวเผื่อน เลขานุการบริษัท ทําหนาที่เลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) แจงใหที่ประชุม
ทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับจํานวนทุนและหุนของบริษัท พี. ซี. เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดังนี้
ทุนจดทะเบียน
1,545,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชําระแลว
1,156,000,000 บาท
หุนสามัญที่จําหนายแลว
1,156,000,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ
1 บาท
นายศิริพงษ รุงโรจนกิติยศ ประธานกรรมการ ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กลาวตอนรับผู
ถือหุน และผูเขารวมประชุม และแจงตอที่ประชุมวา ณ ขณะเริ่มประชุม มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง และโดยการ
มอบฉันทะเขารวมประชุมรวม 3 ราย นับรวมจํานวนหุนได 1,156,000,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 100 ของหุนที่จําหนาย
ไดทั้งหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท ซึ่งกําหนดไววา ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมา
ประชุมไมนอยกวา 25 ราย และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัท
ประธานฯ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 3/2556
ประธานฯ ชี้แจงวา วาระนี้เปนการพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 3/2556 ซึ่งได
จัดใหมีขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 โดยบริษัทไดจัดทํารายงานการประชุม วิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 3/2556 และไดสง
สําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหกระทรวงพาณิชย ตามที่กฎหมายกําหนดเรียบรอยแลว รายละเอียดปรากฏตาม
สําเนารายงานการประชุมเอกสารแนบ 1 ที่ไดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลวนั้น จึงขอเสนอใหที่
ประชุมสามัญผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 3/2556
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น
ไมมีผูถือหุนสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้
ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 3/2556 ซึ่งไดจัด
ใหมีขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 3/2556 ซึ่งไดจัดใหมีขึ้น
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้
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มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
หมายเหตุ
วาระที่ 2

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
1,156,000,000
-

รอยละของจํานวนหุน ที่
มารวมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100
-

1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณารับรองผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบป 2556 และรายงานประจําป 2556
ในวาระนี้ ประธานฯ ไดเชิญให นางสาวบุษรา บัวเผื่อน เลขานุการบริษัท เปนผูนําเสนอรายละเอียดตอที่

ประชุม
เลขานุการบริษัท ไดนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2556 โดยมีรายละเอียดตามที่
ปรากฏในรายงานประจําปตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น
ไมมีผูถือหุนสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้
ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบป 2556 และ
รายงานประจําป 2556
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบป 2556 และรายงาน
ประจําป 2556 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
หมายเหตุ

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
1,156,000,000
-

รอยละของจํานวนหุน ที่
มารวมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100
-

1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทประจําป 2556
ในวาระนี้ ประธานฯ ไดเชิญให นางสาวบุษรา บัวเผื่อน เลขานุการบริษัท เปนผูนําเสนอรายละเอียดงบดุล
และบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทประจําป 2556 ของบริษัทตอที่ประชุม
เลขานุการบริษัทชี้แจงตอที่ประชุมวาบริษัทไดจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทประจําป 2556
ซึ่งไดผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีรับ อนุญาตของบริษัท และผา นการสอบทานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น
ไมมีผูถือหุนสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้
ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทประจําป 2556
9

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญ ชีกําไรขาดทุนของบริษัทประจําป 2556 ตามที่เสนอ ดวยคะแนน
เสียง ดังนี้
รอยละของจํานวนหุน ที่
จํานวนเสียงที่ลงมติ
มติที่ลง
มารวมประชุมและออก
(1 หุน = 1 เสียง)
เสียงลงคะแนน
เห็นดวย
1,156,000,000
100
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
หมายเหตุ

วาระที่ 4

1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเพื่อเปนเงินสํารองตามกฎหมาย และการงดการจายเงิน
ปนผลประจําป 2556 ของบริษัท

ประธานฯ ไดเชิญให [นางสาวบุษรา บัวเผื่อน เลขานุการบริษัท] เปนผูชี้แจงตอที่ประชุม
เลขานุการบริษัทไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง
ที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และขอบังคับของบริษัท ขอ 46 และ ขอ 47 กําหนดไววา บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจํา ปสวน
หนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุน
สํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน และหามบริษัทจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจาก
เงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูหามมิใหจายเงินปนผล
ในรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 7,329,979 บาท และบริษัทไดจัดสรร
กําไรสุทธิดังกลาวไวเปนจํานวน 366,499 บาท เปนที่เรียบรอยแลว อยางไรก็ดี คณะกรรมการเห็นวาเพื่อใหบริษัทมีกระแส
เงินสดที่เหมาะสมในการดําเนินงาน บริษัทจึงยังไมประสงคจะจายเงินปนผลใหแกผูถอื หุนของบริษัทสําหรับสิ้นรอบปบัญชี
2556 จึงขอเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงดการจายเงินปนผลประจําป 2556 ของบริษัท
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุน ที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น
ไมมีผูถือหุนสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้
ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเปนเงินสํารองตามกฎหมาย จํานวน
366,499 บาท และงดจายเงินปนผลประจําป 2556 ของบริษัท
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเปนเงินสํารองตามกฎหมาย จํานวน 366,499 บาท และ
งดจายเงินปนผลประจําป 2556 ของบริษัท ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
รอยละของจํานวนหุน ที่
มติที่ลง
มารวมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
เห็นดวย
1,156,000,000
100
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลของบริษัท

ประธานฯ ไดเชิญให นางสาวบุษรา บัวเผื่อน เลขานุการบริษัท เปนผูชี้แจงตอที่ประชุม
เลขานุ ก ารบริ ษัท ได ชี้แ จงให ที่ ประชุม ทราบว า ตามที่ ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษั ทครั้ งที่ 1/2557 ได
พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนสําหรับผลการดําเนินงานระหว างวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่
20 กุมภาพันธ 2557 เปนเงินจํานวน 231,750,000 บาท หรือคิดเปนเงินปนผลในอัตรา 0.15 บาทตอหุน ซึ่งคํานวณจาก
จํานวนหุนสามัญทั้งหมด 1,545,000,000 หุน โดยกําหนดจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 26 มีนาคม
2557 หรือภายใน 2 สัปดาหนับแตวันที่หุนของบริษัทเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนวันแรก ทั้งนี้
บริษัทจะจายเงินปนผลภายในระยะเวลาไมเกิน 1 เดือนนับแตวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
ทั้งนี้ ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลระหวาง
กาล (Record Date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2557 หรือภายใน 2 สัปดาหนับแตวันที่หุนของบริษัทเขาซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนวันแรก ทั้งนี้ บริษัทจะจายเงินปนผลภายในระยะเวลาไมเกิน 1 เดือนนับแตวันที่ได รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน และวันปดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 27 มีนาคม 2557 จึงขอ
เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลของบริษัทดังกลาว
นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทไดชี้แจงเพิ่มเติมวา เนื่องจากหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ บริษัทไดระบุ
วันที่จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2557 หรือภายใน 2 สัปดาห นับแตวันที่หุนของบริษัทเขา
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนวันแรกนั้น [เลขานุการบริษัท] ขอเรียนชี้แจงวา การระบุขอความดังกลาว
เกิดขึ้นเนื่องจากการจัดเตรียมเอกสารโดยผิดหลงเล็กนอย
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น
ไมมีผูถือหุนสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้
ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลของบริษัท
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลของบริษัทตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
รอยละของจํานวนหุน ที่
มติที่ลง
มารวมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
เห็นดวย
1,156,000,000
100
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ
ประธานฯ ไดมอบหมายให นางสาวบุษรา บัวเผื่อน เลขานุการบริษัท เปนผูนําเสนอรายละเอียดตอที่

ประชุม
เลขานุการบริษัทชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับ
ของบริษัท กําหนดวาในการประชุมสามัญถือหุนประจําปทุกครั้ง กรรมการตองออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม
(1/3) ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท โดยในปนี้ซึ่งเปนปแรกของบริษัทที่เปนบริษัทมหาชนจึงตองใชวิธีการจับ
สลากเพื่อใหกรรมการจํานวนหนึ่งในสามออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระในครั้งนี้ ทั้งนี้ เมื่อดําเนินการจับสลากเปนที่
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เรียบรอยแลว พบวากรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระมีจํานวน 3 ทาน ดังนี้
1. นางวรรณา เรามานะชัย
2. นายพลเอก รุงโรจนกิติยศ
3. นายกุญชร เรามานะชัย
เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 คน เปนผูมีความรูความสามารถ และมีประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานของบริษัท จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งใหกรรมการทั้ง 3 คน กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น
ไมมีผูถือหุนสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้
ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ ตองออกจากตําแหนง
ตามกําหนดวาระกลับเขาดํารงตําแหนงอีกครั้งหนึ่งทั้งคณะ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ ตองออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระกลับ
เขาดํารงตําแหนงอีกครั้งหนึ่งทั้งคณะ ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้
1. นางวรรณา เรามานะชัย
รอยละของจํานวนหุน ที่
จํานวนเสียงที่ลงมติ
มติที่ลง
มารวมประชุมและออก
(1 หุน = 1 เสียง)
เสียงลงคะแนน
เห็นดวย
1,156,000,000
100
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
2. นายพลเอก รุงโรจนกิติยศ
มติที่ลง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

1,156,000,000
-

รอยละของจํานวนหุน ที่
มารวมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100
-

3. นายกุญชร เรามานะชัย
มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
หมายเหตุ

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
1,156,000,000
-

รอยละของจํานวนหุน ที่
มารวมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100
-

1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2557
ประธานฯ ไดมอบหมายให นางสาวบุษรา บัวเผื่อน เลขานุการบริษัท เปนผูนําเสนอรายละเอียดตอที่

ประชุม
เลขานุการบริษัทชี้แจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ จะตองไดรับการอนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุน โดยบริษัทจะพิจารณาคาตอบแทนจากขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยได
เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีมูลคาตลาด (Market Capitalization) ใน
ขนาดที่ ใ กล เ คี ย งกั บ บริ ษั ท จึ ง ขอเสนอให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น พิ จ ารณากํ า หนดค า ตอบแทนให แ ก ค ณะกรรมการ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2557 โดยกําหนดเบี้ยประชุมกรรมการดังนี้
1. คาตอบแทนกรรมการบริษัท
1.1) คาตอบแทนรายเดือนใหจายทุกเดือน
- ประธานกรรมการ
เดือนละ 22,500 บาท
- กรรมการทานอื่น
เดือนละ 15,000 บาท
1.2) คาตอบแทนเปนคาเบี้ยประชุม ใหจายเปนรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเขาประชุม
- ประธานกรรมการ
ครั้งละ 37,500 บาท
- กรรมการทานอื่น
ครั้งละ 25,000 บาท
2. คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ใหจายเฉพาะคาเบี้ยประชุมเปนรายครั้งเมื่อมาเขารวมประชุม ดังนี้
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
ครั้งละ 37,500 บาท
- กรรมการตรวจสอบทานอื่น
ครั้งละ 25,000 บาท
ทั้ง นี้ การกํ าหนดค าตอบแทนสํ าหรั บคณะกรรมการตา งๆ ดัง กลา ว คณะกรรมการบริ ษัท ไดใ ห ความ
เห็นชอบแลว
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น
ไมมีผูถือหุนสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้
ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2557
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2557 ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียง ดังนี้
มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
หมายเหตุ
วาระที่ 8

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
1,156,000,000
-

รอยละของจํานวนหุน ที่
มารวมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100
-

1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ประธานฯ ไดมอบหมายใหนางสาวบุษรา บัวเผื่อน เลขานุการบริษัท เปนผูนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม

เลขานุการบริษัทชี้แจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี ประจําป
2557 และเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี โดยจากการ
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คัดเลือกผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบไดคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเปนสํานักงานสอบ
บัญชีที่มคี วามเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีมีคาสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยางดี เปนสํานักงานสอบ
บัญชีของบริษัทประจําป 2557 โดยเสนอใหนางมัญชุภา สิงหสุขสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6112 เปน
ผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็ นตองบการเงินของบริษัท และบริษัทยอย และเสนอใหกําหนดเงิน คาสอบบัญชี
ภายในวงเงินไมเกิน 5,100,000 บาท สําหรับบริษัทและบริษัทยอย 3 บริษัท โดยเปนเงินคาสอบบัญชีทั้งงบการเงินรายป
และงบการเงินรายไตรมาส
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น
ไมมีผูถือหุนสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้
ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตัง้ ผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2557
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยนางมัญ ชุภา สิงหสุขสวัสดิ์
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6112 เปนผูสอบบัญชี ของบริษัท และบริษัทยอย ทั้ง 3 บริษัท
ประจําป 2557 และกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนไมเกิน 5,100,000 บาท ตามที่เสนอ ดวยคะแนน
เสียงดังนี้
รอยละของจํานวนหุน ที่
จํานวนเสียงที่ลงมติ
มติที่ลง
มารวมประชุมและออก
(1 หุน = 1 เสียง)
เสียงลงคะแนน
เห็นดวย
1,156,000,000
100
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวา วาระนี้เปนการเปดโอกาสใหกับผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่
กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ใหอยูภายใตหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด
ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่กําหนดในหนังสือเชิ ญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 กําหนดไววา เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการ
ประชุมตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได
ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นใดหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกลาวปดการประชุมและขอบคุณผูถือหุน
ผูรับมอบฉันทะและผูเขารวมประชุมทุกทาน
ปดประชุม เวลา 16.00 น.
(นายศิริพงษ รุงโรจนกิตยิ ศ)
ประธานในที่ประชุม
(นางสาวบุษรา บัวเผื่อน)
เลขานุการที่ประชุม
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สิ่งที่สงมาดวย 3
ขอมูลของกรรมการซึ่งครบกําหนดตามวาระและไดรับการเสนอชื่อเพือ่ ดํารงตําแหนงเขาใหม

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงปจจุบัน

: นายศิริพงษ รุงโรจนกิติยศ
: รักษาการประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน
: 64 ป
: ไทย
: ปริญญาโทเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
: อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ป 2557
: 578,000,000 หุน (37.41%)
: 27 มิถุนายน 2556 (จํานวนปที่เปนกรรมการ 1 ป 9 เดือน)

อายุ
สัญชาติ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การถือหุนในบริษัท
วันเดือนปที่ไดรับแตงตัง้ เปนกรรมการบริษัท
จํานวนบริษัทที่ดาํ รงตําแหนงกรรมการ
- บริษัทจดทะเบียนอื่น
: ไมมี
- บริษัททั่วไป
: 30 บริษัท
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ ผูบริหารใน
: ไมมี
กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัท
ประสบการณ
:
l 2557 – ปจจุบัน
รักษาการประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
l

2556 – ปจจุบัน

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

การเขารวมประชุมในรอบปบัญชีที่ผานมา

: 8 ครั้ง
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ขอมูลของกรรมการซึ่งครบกําหนดตามวาระและไดรับการเสนอชื่อเพือ่ ดํารงตําแหนงเขาใหม

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงปจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การถือหุนในบริษัท
วันเดือนปที่ไดรับแตงตัง้ เปนกรรมการบริษัท
จํานวนบริษัทที่ดาํ รงตําแหนงกรรมการ
- บริษัทจดทะเบียนอื่น
- บริษัททั่วไป
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ ผูบริหารใน
กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัท
ประสบการณ
l 2556 – ปจจุบัน
2553 – 2556
l 2551 – 2553
การเขารวมประชุมในรอบปบัญชีที่ผานมา
l

: นายประสงค อดุลยรัตนนุกุล
: กรรมการ
: 48 ป
: ไทย
: ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร สาขาโลหการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
: อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ป 2557
อบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) ป 2557
: 2,000,000 หุน (0.0129%)
: 27 มิถุนายน 2556 (จํานวนปทเี่ ปนกรรมการ 1 ป 9 เดือน)
: ไมมี
: 3 บริษัท
: ไมมี

:
กรรมการ และประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการฝายผลิตแทรกเตอร บริษัท สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด
ผูจัดการฝายผลิต บริษัท สยามคูโบตาแทรกเตอร จํากัด
: 9 ครั้ง
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ขอมูลของกรรมการซึ่งครบกําหนดตามวาระและไดรับการเสนอชื่อเพือ่ ดํารงตําแหนงเขาใหม

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงปจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การถือหุนในบริษัท
วันเดือนปที่ไดรับแตงตัง้ เปนกรรมการบริษัท
จํานวนบริษัทที่ดาํ รงตําแหนงกรรมการ
- บริษัทจดทะเบียนอื่น
- บริษัททั่วไป
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ ผูบริหารใน
กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัท
ประสบการณ
l 2557 – ปจจุบัน
l 2556 – ปจจุบัน
l
l
l
l

2555 – ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน
2554 – ปจจุบัน
2554 – ปจจุบัน

การเขารวมประชุมในรอบปบัญชีที่ผานมา

: นายวีระชัย เชาวชาญกิจ
: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
พิจารณาคาตอบแทน
: 61 ป
: ไทย
: ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
: อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ป 2557
อบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ป 2557
: ไมมี
: 27 มิถุนายน 2556 (จํานวนปทเี่ ปนกรรมการ 1 ป 9 เดือน)
: ไมมี
: 8 บริษัท
: ไมมี

:
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษา กลุมบริษัทสมบูรณ
รองกรรมการผูจัดการ บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต จํากัด
ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท นอริตาเก เอส เอ (ประเทศ) จํากัด
ที่ปรึกษา บริษัท สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด
: 9 ครั้ง
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สิ่งที่สงมาดวย 4
นโยบาย หลักเกณฑและวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
นโยบาย
คณะกรรมการบริ ษั ท เล็ ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ และประโยชน ข องความหลากหลายในโครงสร า งของ
คณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ทั้งดานทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน อายุและเพศ ซึ่งจะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการกําหนดนโยบาย และการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท จึงมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน มีหนาที่รับผิดชอบในการพิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทมีองคประกอบและโครงสรางที่เหมาะสมกับทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และมี
กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักของบรรษัทภิบาลที่ดี
หลักเกณฑและวิธกี ารในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลจากแหลงตางๆ ดังนี้
1.1 กรรมการของบริษัทเปนผูแนะนํา
1.2 ผูถือหุนที่ถือหุนและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัท
1.3 บริษัทที่ปรึกษาภายนอก
1.4 ฐานขอมูลกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. พิจารณาความเหมาะสมของความรูและประสบการณในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่บริษัทดําเนินกิจการอยู ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดานทีเ่ ปนประโยชนกับบริษัทหรือที่บริษัทตองการ ความหลากหลายในดานตาง ๆ เชน ความเปน
อิสระ ทักษะวิชาชีพ อายุ เพศ ฯลฯ โดยจัดทําเปนตาราง Board Skill Matrix
3. ตรวจสอบบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อวามีคุณสมบัตติ ามกฎหมายและขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล เชน
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ ที่มีการแกไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ.2535 (รวมทั้งทีม่ ีการแกไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของ
4. กรณีเปนกรรมการเดิมที่จะกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระ คณะกรรมการสรรหาฯ อาจพิจารณาการอุทิศเวลาของ
กรรมการและผลการปฏิบัติงานในชวงทีด่ ํารงตําแหนง รวมถึงพิจารณาจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการทานนั้น
ดํารงตําแหนงกรรมการ ซึ่งรวมแลวไมควรเกิน 3 บริษัทจดทะเบียน
5. กรณีแตงตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาความเปนอิสระของบุคคลที่จะเสนอใหเปนกรรมการ
อิสระตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดและหลักเกณฑของบริษัทประกอบการพิจารณา โดยหากเปน
กรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระ ควรมีวาระการดํารงตําแหนงตอเนื่องนับจากวันที่ไดรับแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระครั้งแรกไมเกิน 9 ป
6. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะคัดเลือกและจัดทํารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมทีส่ ุดใหคณะกรรมการ
บริษัทเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งหรือใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งในกรณีที่ตาํ แหนงกรรมการวางลง
เพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
7. ดําเนินการทาบทามบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคลองกับเกณฑที่กาํ หนดไว เพื่อจะไดมั่นใจวาบุคคลดังกลาวมีความยินดี
จะมารับตําแหนงกรรมการของบริษัท หากไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการหรือผูถือหุน
วันที่มีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 27 กุมภาพันธ 2558 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อ
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
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สิ่งที่สงมาดวย 5
ขอมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณทํางานของผูสอบบัญชี
1. นางมัญชุภา สิงหสขุ สวัสดิ์
อายุ
40 ป
การศึกษา
· ปริญญาโทดานการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (บธ.ม.)
· ปริญญาตรีดา นการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (บช.บ.)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
6112
วันที่ขนึ้ ทะเบียนผูสอบบัญชีรบั อนุญาต
1 ตุลาคม 2543
ตําแหนงปจจุบนั
กรรมการบริหาร, สอบบัญชี
ประสบการณ
17 ป
จํานวนปที่สอบบัญชีให PCS Machine Group PCL.
3 ป
ความสัมพันธ และ/หรือ การมีสวนไดเสียกับบริษทั และบริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุน รายใหญ
หรือผูที่เกี่ยวของ
-ไมมี2. นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ
อายุ
50 ป
การศึกษา
· หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
· หลักสูตรการพัฒนาผูบริหารระดับสูง สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
· ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
· ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
4068
วันที่ขนึ้ ทะเบียนผูสอบบัญชีรบั อนุญาต
1 เมษายน 2535
ตําแหนงปจจุบนั
กรรมการบริหาร, สอบบัญชี
ประสบการณ
27 ป
จํานวนปที่สอบบัญชีให PCS Machine Group PCL.
ความสัมพันธ และ/หรือ การมีสวนไดเสียกับบริษทั และบริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุน รายใหญ
หรือผูที่เกี่ยวของ
-ไมมี3. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย
อายุ
48 ป
การศึกษา
· บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
· บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
4195
วันที่ขนึ้ ทะเบียนผูสอบบัญชีรบั อนุญาต
1 มกราคม 2539
ตําแหนงปจจุบนั
กรรมการบริหาร, สอบบัญชี
ประสบการณ
25 ป
จํานวนปที่สอบบัญชีให PCS Machine Group PCL.
ความสัมพันธ และ/หรือ การมีสวนไดเสียกับบริษทั และบริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุน รายใหญ
หรือผูที่เกี่ยวของ
-ไมมี-
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ปดอากรสแตมป 20 บาท
Affix duty stamp 20 baht

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
Proxy Form A

สิ่งที่สงมาดวย 6

เขียนที่ ............................................................................
Written at
วันที่ ............. เดือน ............................. พ.ศ ……………..
Date
Month
Year
(1) ขาพเจา ....................................................................................................... สัญชาติ..........................................
I / We
Nationality
อยูบานเลขที่ ............................................................................................................................................................
Address
(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
Being a shareholder of P.C.S. Machine Group Holding Public Company Limited
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม ............................ หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ........................เสียง ดังนี้
Holding the total amount of
shares and having the right to vote equal to
votes as follows:
หุนสามัญ ......................................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ............................................เสียง
Ordinary share
shares and having the right to vote equal to
votes
หุนบุริมสิทธิ .................................................. หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ............................................เสียง
Preferred share
shares and having the right to vote equal to
votes
(3) ขอมอบฉันทะให
Hereby appoint
1. ชื่อ............................................................................................................ อายุ ........................ ป
Name
age
years
อยูบานเลขที่ ................ ถนน ........................... ตําบล / แขวง .......................... อําเภอ / เขต ........................
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
จังหวัด ........................ รหัสไปรษณีย .......................หรือ
Province
Postal Code
or
2. ชื่อ............................................................................................................ อายุ ........................ ป
Name
age
years
อยูบานเลขที่ ................ ถนน ........................... ตําบล / แขวง .......................... อําเภอ / เขต ........................
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
จังหวัด ........................ รหัสไปรษณีย .......................หรือ
Province
Postal Code
or
3. ชื่อ............................................................................................................ อายุ ........................ ป
Name
age
years
อยูบานเลขที่ ................ ถนน ........................... ตําบล / แขวง .......................... อําเภอ / เขต ........................
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
จังหวัด ........................ รหัสไปรษณีย .......................
Province
Postal Code
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2558 ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ในวันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา
14.00 น. ณ หองสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส เลขที่ 1137 ถนนสุรนารี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
30000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2015 Annual General
Meeting of Shareholders on 20 April 2015 at 14.00 a.m. at Suranari B Room, Dusit Princess Hotel, No.1137
Suranari Road, Tambol Naimuang, Amphur Muang, Nakhon Ratchasima Province 30000, or such other date,
time and place as the Meeting may be adjourned.
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried
out by myself/ourselves.

ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูมอบฉันทะ/Grantor
(......................................................)
ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
(........................................................)
ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
(…...................................................)
ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
(…...................................................)
หมายเหตุ/ Remarks
ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเ ขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม
สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
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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ปดอากรสแตมป 20 บาท
Affix duty stamp 20 baht

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
Proxy Form B
เขียนที่ ............................................................................
Written at
วันที่ ............. เดือน ............................. พ.ศ ……………..
Date
Month
Year

(1) ขาพเจา ....................................................................................................... สัญชาติ..........................................
I / We
Nationality
อยูบานเลขที่ ............................................................................................................................................................
Address
(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
Being a shareholder of P.C.S. Machine Group Holding Public Company Limited
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม ............................ หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ........................เสียง ดังนี้
Holding the total amount of
shares and having the right to vote equal to
votes as follows:
หุนสามัญ ......................................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ............................................เสียง
Ordinary share
shares and having the right to vote equal to
votes
หุนบุริมสิทธิ .................................................. หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ............................................เสียง
Preferred share
shares and having the right to vote equal to
votes
(3) ขอมอบฉันทะให
Hereby appoint
1. ชื่อ............................................................................................................ อายุ ........................ ป
Name
age
years
อยูบานเลขที่ ................ ถนน ........................... ตําบล / แขวง .......................... อําเภอ / เขต ........................
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
จังหวัด ........................ รหัสไปรษณีย .......................หรือ
Province
Postal Code
or
2. ชื่อ............................................................................................................ อายุ ........................ ป
Name
age
years
อยูบานเลขที่ ................ ถนน ........................... ตําบล / แขวง .......................... อําเภอ / เขต ........................
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
จังหวัด ........................ รหัสไปรษณีย .......................หรือ
Province
Postal Code
or
3. ชื่อ............................................................................................................ อายุ ........................ ป
Name
age
years
อยูบานเลขที่ ................ ถนน ........................... ตําบล / แขวง .......................... อําเภอ / เขต ........................
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
จังหวัด ........................ รหัสไปรษณีย .......................
Province
Postal Code
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2558 ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ในวันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา
14.00 น. ณ หองสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส เลขที่ 1137 ถนนสุรนารี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
30000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2015 Annual General
Meeting of Shareholders on 20 April 2015 at 14.00 a.m. at Suranari B Room, Dusit Princess Hotel, No.1137
Suranari Road, Tambol Naimuang, Amphur Muang, Nakhon Ratchasima Province 30000, or such other date,
time and place as the Meeting may be adjourned.
(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
In this Meeting, I / we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:
¨ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557
Agenda 1 To consider and endorse the Minutes of the 2014 Annual General Meeting of Shareholders
¨ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects.
¨ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
¨ เห็นดวย
¨ ไมเห็นดวย
¨ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
¨ วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2557
Agenda 2 To acknowledge the operational results for the year 2014
¨ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects.
¨ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
¨ เห็นดวย
¨ ไมเห็นดวย
¨ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
¨ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป 2557
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial Positions and the Comprehensive
Income Statement of 2014 for the accounting period ending 31 December 2014
¨ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects.
¨ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
¨ เห็นดวย
¨ ไมเห็นดวย
¨ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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¨ วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไร และการจายเงินปนผล
Agenda 4 To consider and approve the allocation of profits and approve the dividend payment
¨ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects.
¨ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
¨ เห็นดวย
¨ ไมเห็นดวย
¨ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
¨ วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation
¨ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects.
¨ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
¨ การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด To elect all nominated directors
¨ เห็นดวย
¨ ไมเห็นดวย
¨ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
¨ การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล To elect individual nominated directors
ชื่อกรรมการ นายศิริพงษ รุง โรจนกิติยศ
Name of Director: Mr. Siripong Rungrojkitiyot
¨ เห็นดวย
¨ ไมเห็นดวย
¨ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ นายประสงค อดุลยรัตนนุกุล
Name of Director: Mr. Prasong Adulratananukul
¨ เห็นดวย
¨ ไมเห็นดวย
¨ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ นายวีระชัย เชาวชาญกิจ
Name of Director: Mr. Veerachai Chaochankit
¨ เห็นดวย
¨ ไมเห็นดวย
¨ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
¨ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2558
Agenda 6 To consider and approve the fixing of directors’ remuneration for the year 2015
¨ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects.
¨ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
¨ เห็นดวย
¨ ไมเห็นดวย
¨ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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¨ วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2558
Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditor, and fixing of audit fee for the
year 2015
¨ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects.
¨ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
¨ เห็นดวย
¨ ไมเห็นดวย
¨ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
¨ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
Agenda 8 Other matters (if any)
¨ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects.
¨ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
¨ เห็นดวย
¨ ไมเห็นดวย
¨ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
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) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มี การแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ให ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุก
ประการตามที่เห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจา
ระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
For any act(s) performed by the proxy at the meeting, it shall be deemed that such act(s) had been
done by me in all respects except for the vote of the proxy which is not in accordance with my/our voting
intentions expressed in this Proxy Form.

25

ลงชื่อ / Signed.................................................... ผูมอบฉันทะ / Grantor
(..................................................)
ลงชื่อ/ Signed....................................................ผูรับมอบฉันทะ / Proxy
(..................................................)
ลงชื่อ/ Signed....................................................ผูรับมอบฉันทะ / Proxy
(..................................................)
ลงชื่อ/ Signed....................................................ผูรับมอบฉันทะ / Proxy
(..................................................)

หมายเหตุ /Remarks
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม
สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อการแยกการลงคะแนนเสียงได
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting
and not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
In the agenda item regarding election of new directors, the whole set of nominated directors, or any
individual nominated directors, can be elected.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบ
ประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ
In the case that there are agenda items other than those specified above, the grantor of the proxy shall
use the Attachment to Proxy Form B attached herewith to specify the additional agenda item(s).
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถ ือหุนของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ในวันจันทรที่ 20 เมษายน 2558
เวลา 14.00 น. ณ หองสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส หรือที่จะพึงเลือ่ นไปในวันเวลา และสถานที่อนื่ ดวย
วาระที่.................................... เรื่อง.......................................................................................................................
o (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
o (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
o เห็นดวย
o ไมเห็นดวย
o งดออกเสียง
วาระที่.................................... เรื่อง.......................................................................................................................
o (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
o (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
o เห็นดวย
o ไมเห็นดวย
o งดออกเสียง
วาระที่.................................... เรื่อง.......................................................................................................................
o (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
o (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
o เห็นดวย
o ไมเห็นดวย
o งดออกเสียง
วาระที่.................................... เรื่อง.......................................................................................................................
o (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
o (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
o เห็นดวย
o ไมเห็นดวย
o งดออกเสียง
วาระที่.................................... เรื่อง เลือกตัง้ กรรมการ (ตอ)
นาย.........................................................................
o เห็นดวย

o ไมเห็นดวย

o งดออกเสียง

นาย.........................................................................
o เห็นดวย

o ไมเห็นดวย

o งดออกเสียง

นาย.........................................................................
o เห็นดวย

o ไมเห็นดวย

o งดออกเสียง

นาย.........................................................................
o เห็นดวย

o ไมเห็นดวย

o งดออกเสียง

นาย.........................................................................
o เห็นดวย

o ไมเห็นดวย
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o งดออกเสียง

ปดอากรสแตมป 20 บาท
Affix duty stamp 20 baht

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
Proxy Form C
เขียนที่ ............................................................................
Written at
วันที่ ............. เดือน ............................. พ.ศ ……………..
Date
Month
Year

(1) ขาพเจา ....................................................................................................... สัญชาติ..........................................
I / We
Nationality
อยูบานเลขที่ ............................................................................................................................................................
Address
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ...........................................................................
Acting as the Custodian for……………………………………………………………………….…………………….…
ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
Being a shareholder of P.C.S. Machine Group Holding Public Company Limited
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม ............................ หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ........................เสียง ดังนี้
Holding the total amount of
shares and having the right to vote equal to
votes as follows:
หุนสามัญ ......................................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ............................................เสียง
Ordinary share
shares and having the right to vote equal to
votes
หุนบุริมสิทธิ .................................................. หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ............................................เสียง
Preferred share
shares and having the right to vote equal to
votes
(2) ขอมอบฉันทะให
Hereby appoint
1. ชื่อ............................................................................................................ อายุ ........................ ป
Name
age
years
อยูบานเลขที่ ................ ถนน ........................... ตําบล / แขวง .......................... อําเภอ / เขต ........................
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
จังหวัด ........................ รหัสไปรษณีย .......................หรือ
Province
Postal Code
or
2. ชื่อ............................................................................................................ อายุ ........................ ป
Name
age
years
อยูบานเลขที่ ................ ถนน ........................... ตําบล / แขวง .......................... อําเภอ / เขต ........................
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
จังหวัด ........................ รหัสไปรษณีย .......................หรือ
Province
Postal Code
or
3. ชื่อ............................................................................................................ อายุ ........................ ป
Name
age
years
อยูบา นเลขที่ ................ ถนน ........................... ตําบล / แขวง .......................... อําเภอ / เขต ........................
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
จังหวัด ........................ รหัสไปรษณีย .......................
Province
Postal Code
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2558 ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ในวันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา
14.00 น. ณ หองสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส เลขที่ 1137 ถนนสุรนารี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
30000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2015 Annual General
Meeting of Shareholders on 20 April 2015 at 14.00 a.m. at Suranari B Room, Dusit Princess Hotel, No.1137
Suranari Road, Tambol Naimuang, Amphur Muang, Nakhon Ratchasima Province 30000, or such other date,
time and place as the Meeting may be adjourned.
(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I / we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:
¨ มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
To grant proxy according to the total number of shares held and having the right to vote
¨ มอบฉันทะบางสวน คือ
To grant proxy in partial portions:
¨ หุนสามัญ..........................หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.............................เสียง
Ordinary share
shares and having the right to vote equal to
votes
¨ หุนบุริมสิทธิ......................หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.............................เสียง
Preferred share
shares and having the right to vote equal to
votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด.........................................เสียง
Total entitled vote………………………………………………..votes
(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I / we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:
¨ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557
Agenda 1 To consider and endorse the Minutes of the 2014 Annual General Meeting of Shareholders
¨ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects.
¨ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
¨ เห็นดวย
¨ ไมเห็นดวย
¨ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
¨ วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2557
Agenda 2 To acknowledge the operational results for the year 2014
¨ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects.
¨ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
¨ เห็นดวย
¨ ไมเห็นดวย
¨ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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¨ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป 2557
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial Positions and the Comprehensive
Income Statement of 2014 for the accounting period ending 31 December 2014
¨ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects.
¨ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
¨ เห็นดวย
¨ ไมเห็นดวย
¨ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
¨ วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไร และการจายเงินปนผล
Agenda 4 To consider and approve the allocation of profits and approve the dividend payment
¨ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects.
¨ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
¨ เห็นดวย
¨ ไมเห็นดวย
¨ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
¨ วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation
¨ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects.
¨ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
¨ การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด To elect all nominated directors
¨ เห็นดวย
¨ ไมเห็นดวย
¨ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
¨ การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล To elect individual nominated directors
ชื่อกรรมการ นายศิริพงษ รุง โรจนกิติยศ
Name of Director: Mr. Siripong Rungrojkitiyot
¨ เห็นดวย
¨ ไมเห็นดวย
¨ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ นายประสงค อดุลยรัตนนุกุล
Name of Director: Mr. Prasong Adulratananukul
¨ เห็นดวย
¨ ไมเห็นดวย
¨ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ นายวีระชัย เชาวชาญกิจ
Name of Director: Mr. Veerachai Chaochankit
¨ เห็นดวย
¨ ไมเห็นดวย
¨ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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¨ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2558
Agenda 6 To consider and approve the fixing of directors’ remuneration for the year 2015
¨ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects.
¨ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
¨ เห็นดวย
¨ ไมเห็นดวย
¨ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
¨ วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2558
Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditor, and fixing of audit fee for the
year 2015
¨ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects.
¨ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
¨ เห็นดวย
¨ ไมเห็นดวย
¨ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
¨ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
Agenda 8 Other matters (if any)
¨ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects.
¨ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
¨ เห็นดวย
¨ ไมเห็นดวย
¨ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
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) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่
เห็นสมควร
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.
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กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจา
ระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
For any act(s) performed by the proxy at the meeting, it shall be deemed that such act(s) had been
done by me in all respects except for the vote of the proxy which is not in accordance with my/our voting
intentions expressed in this Proxy Form.

ลงชื่อ / Signed.................................................... ผูมอบฉันทะ / Grantor
(..................................................)
ลงชื่อ/ Signed....................................................ผูรับมอบฉันทะ / Proxy
(..................................................)
ลงชื่อ/ Signed....................................................ผูรับมอบฉันทะ / Proxy
(..................................................)
ลงชื่อ/ Signed....................................................ผูรับมอบฉันทะ / Proxy
(..................................................)
หมายเหตุ /Remarks
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัส
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น
The Proxy Form C shall be applicable only for the shareholders in the share register book as foreign
investors appointing a Custodian in Thailand.
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
The following documents shall be attached to this Proxy Form:
(1) Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the
shareholder
(2) Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian
business
3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม
สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อการแยกการลงคะแนนเสียงได
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting
and not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
In the agenda item regarding election of new directors, the whole set of nominated directors, or any
individual nominated directors, can be elected.
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบ
ประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ
In the case that there are agenda items other than those specified above, the grantor of the proxy shall
use the Attachment to Proxy Form C attached herewith to specify the additional agenda item (s).
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถ ือหุนของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ในวันจันทรที่ 20 เมษายน 2558
เวลา 14.00 น. ณ หองสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส หรือที่จะพึงเลือ่ นไปในวันเวลา และสถานที่อนื่ ดวย
วาระที่.................................... เรื่อง.......................................................................................................................
o (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
o (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
o เห็นดวย.................เสียง o ไมเห็นดวย..................เสียง o งดออกเสียง………….เสียง
วาระที่.................................... เรื่อง.......................................................................................................................
o (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
o (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
o เห็นดวย.................เสียง o ไมเห็นดวย..................เสียง o งดออกเสียง………….เสียง
วาระที่.................................... เรื่อง.......................................................................................................................
o (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
o (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
o เห็นดวย.................เสียง o ไมเห็นดวย..................เสียง o งดออกเสียง………….เสียง
วาระที่.................................... เรื่อง.......................................................................................................................
o (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
o (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
o เห็นดวย.................เสียง o ไมเห็นดวย..................เสียง o งดออกเสียง………….เสียง
วาระที่.................................... เรื่อง เลือกตัง้ กรรมการ (ตอ)
นาย.........................................................................
o เห็นดวย.................เสียง o ไมเห็นดวย..................เสียง o งดออกเสียง………….เสียง
นาย.........................................................................
o เห็นดวย.................เสียง o ไมเห็นดวย..................เสียง o งดออกเสียง………….เสียง
นาย.........................................................................
o เห็นดวย.................เสียง o ไมเห็นดวย..................เสียง o งดออกเสียง………….เสียง
นาย.........................................................................
o เห็นดวย.................เสียง o ไมเห็นดวย..................เสียง o งดออกเสียง………….เสียง
นาย.........................................................................
o เห็นดวย.................เสียง o ไมเห็นดวย..................เสียง o งดออกเสียง………….เสียง
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สิ่งที่สงมาดวย 7
รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่ไดรับการเสนอชือ่ ใหเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน

นายปราโมทย เตชะสุพัฒนกลุ
ตําแหนง
อายุ
ที่อยู
สวนไดเสียในวาระการประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
62 ป
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) เลขที่ 2/1-4 หมูที่ 3 ตําบล
โคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280
ไมมีสวนไดเสียในทุกวาระ

นายวีระชัย เชาวชาญกิจ
ตําแหนง
อายุ
ที่อยู
สวนไดเสียในวาระการประชุม

กรรมการอิสระ
62 ป
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) เลขที่ 2/1-4 หมูที่ 3 ตําบล
โคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280
ไมมีสวนไดเสียในทุกวาระ

นางศรีไทย เหมโสรัจ
ตําแหนง
อายุ
ที่อยู
สวนไดเสียในวาระการประชุม

กรรมการอิสระ
61 ป
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) เลขที่ 2/1-4 หมูที่ 3 ตําบล
โคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280
ไมมีสวนไดเสียในทุกวาระ
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นิยามกรรมการอิสระ
(นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย)
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษทั ยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนบั รวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระ
รายนั้น ๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสว นรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษทั ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุน รายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต

หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดามารดา

คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอาํ นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม
เปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ป
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุมหรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชีซึ่งมีผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแต
จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน
ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯและไมเปนผูถือหุนที่มีนัยผูมีอาํ นาจควบคุมหรือหุนสวนของผูใ หบริการทางวิชาชีพนั้นดวย
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตัง้ ขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปน
ผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไมเปน
หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน
ประจําหรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพ
อยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทาํ ใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
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สิ่งที่สงมาดวย 8
คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน
ที่ผูเขารวมประชุมตองนํามาแสดงในการเขารวมประชุมผูถือหุน
การลงทะเบียน
บริษัทฯ จะเปดใหผูถือหุนและผูมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมได ตั้งแตเวลา 11.00 น. ของวันจันทรที่
20 เมษายน 2558 ณ หองสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส เลขที่ 1137 ถนนสุรนารี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30000 ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ตามสิ่งที่สงมาดวย 12
การมอบฉันทะ
กรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดว ยตนเอง ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกับบุคคลอื่นเขาประชุมและ
ออกเสียงแทนตนได โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว ตามสิ่งที่สงมาดวย 6
วิธีการมอบฉันทะสามารถดําเนินการได ดังนี้
1. ผูถือหุนทั่วไป ใหเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเทานั้น โดยบริษัทฯ
แนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแตละระเบียบวาระ
2. ผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ให
เลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม
สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
4. ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค หรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 7 หากผูถือหุนเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ แลว บริษัท
ฯ ขอแนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสีย งในแตละระเบียบวาระ และสงหนังสือมอบฉันทะ
พรอมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง มายังบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ฝายนักลงทุน
สัมพันธ เลขที่ 2/1-4 หมูที่ 3 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280 เบอรโทรศัพท
044-701300 ตอ 34621 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความรวมมือโปรดสงเอกสารใหถึง
บริษัท ภายในวันที่ 9 เมษายน 2558
5. กรอกขอความในหนังสือมอบฉันทะใหถูกตองและชัดเจน และใหผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะลงลายมือชื่อใน
หนังสือมอบฉันทะ และปดอาการแสตมปจํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว
6. ใหผูรับมอบฉันทะแสดง หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไวในสวนของเอกสารที่
ตองนํามาแสดงในวันประชุม ณ โตะลงทะเบียนสําหรับผูรับมอบฉันทะในวันประชุม
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เอกสารที่ตองนํามาแสดงในวันประชุม
ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา
1. กรณีผูถือหุนมารวมประชุมดวยตนเอง :
ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว
ตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ใหยื่นหลักฐานประกอบดวย
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
ใหแสดง
1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อของผูมอบฉันทะ ผูรับมอบฉันทะ และ
ติดอากรแสตมปครบถวนแลว
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูมอบฉันทะ ซึ่งผูมอบฉันทะไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
3) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว
ตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูรับมอบฉันทะ
ผูถือหุนที่เปนนิติบคุ คล
1. กรณีผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลมารวมประชุมดวยตนเอง :
ใหแสดง
1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกตอง
2) สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชยที่รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทน
นิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทํา
การแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
ใหแสดง
1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได กรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อของผูมอบฉันทะและผูรับมอบ
ฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และผูรับมอบฉันทะซึ่งไดลงลายมือ
ชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
3) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว
ตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูรับมอบฉันทะ
4) สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชยที่รับรองสําเนาถู กตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทน
นิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทํา
การแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน
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3. กรณีการมอบฉันทะของผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปน
ผูรับฝากและดูแลหุน ไดแตงตั้งผูรับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใหแสดงเอกสารดังนี้
3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อของผูมีอํานาจกระทําการ
แทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันนทะ และติดอากรแสตมปครบถวน
แลว
2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมี
อํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูมีอํานาจกระทําการ
แทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผูมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน
(Custodian)
4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
3.2 เอกสารหลักฐานจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ
1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
แทน
2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล และ
มีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํา นาจมีอํานาจกระทําการแทนนิติ
บุคคลซึ่งเปนผูถือหุน
3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
3.3 เอกสารหลักฐานจากผูรับมอบฉันทะ
ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางประเทศ) ที่ยงั ไมหมดอายุ ของผูรับมอบฉันทะ
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หมวดที่ 6
การประชุมผูถือหุน
ขอ 31. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือน นับแตวันที่
สิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู
ถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร
ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหา (1/5) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนจํานวน
ไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนที่จําหนายได
ทั้งหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แต
ตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการตอง
จัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแตวันที่ไดรับหนังสือนั้นจากผูถือหุนดังกลาว
ขอ 32. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่อง
ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ทั้งนี้ ใหลงโฆษณา
คําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพกอ นวันประชุมไมนอยกวาสาม (3) วัน เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสาม
(3) วัน
ทั้ง นี้ สถานที่ที่ จะใช เ ปน ที่ป ระชุม จะอยู ในจั งหวัด อัน เป นที่ ตั้ง สํ านั กงานใหญข องบริ ษั ท หรื อที่ อื่น ใดตามที่
คณะกรรมการจะกําหนดก็ได
ขอ 33. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหา (25)
คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3)
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจึงจะครบเปนองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขา
รวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือ
หุนรองขอ ใหการประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถื อหุนรองขอ
ใหนัดประชุมใหม และในกรณีนี้ใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน กอนวันประชุม ใน
การประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม
ขอ 34. ใหประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมอยูใน
ที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเปนประธานในที่
ประชุมดังกลาว
ขอ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน ใหถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปน
พิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
และมติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
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(1)

ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

(2)

ในกรณี ดั ง ต อ ไปนี้ ให ถื อ คะแนนเสี ย งไม น อ ยกว า สามในสี่ (3/4) ของจํ า นวนเสี ย งทั้ ง หมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
(ข)
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเปนของบริษัท
(ค)
การทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่
สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นใดเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการแบงผลกําไรขาดทุนกัน
(ง)
การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท
(จ)
การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ)
การเลิกบริษัท
(ช)
การออกหุนกูของบริษัท
(ซ)
การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
ขอ 36. กิจการที่ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปพึงเรียกประชุมมีดังนี้
(1)
รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปที่ผานมา
(2)
พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน
(3)
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล
(4)
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ
(5)
พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
(6)
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี และ
(7)
กิจการอื่นๆ
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แบบแสดงความจํานงขอรับรายงานประจําป 2557 ในแบบรูปเลม
เรียน

ทานผูถือหุน
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ไดพิจารณาจัดทํารายงานประจําป 2557 ที่มีขอมูลตาม

ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในรูปแบบ CD ROM และไดจัดสงใหแก ผูถือหุน
พรอมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แลว
หากทานมีความประสงค จะขอรับรายงานประจําป 2557 ในแบบรูปเลม ซึ่งมีเนื้อหาเชนเดียวกับ CD ROM
กรุณาแจงความประสงคผานชองทางตามที่ระบุดานลางไปยัง บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) เพื่อ
จัดสงใหทานตามความประสงคตอไป
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อ........................................................................นามสกุล...........................................................................
ที่อยู..............................................................................................................................................................
จังหวัด...................................................................รหัสไปรษณีย...................................................................
โทรศัพท........................................................................................................................................................
มีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2557 :
o ฉบับภาษาไทย

o ฉบับภาษาอังกฤษ

ทานสามารถสงรายละเอียดการขอรับรายงานประจําป 2557 ไดที่
1. โทรสาร 044-701399
2. อีเมลล ir@pcsholding.com
3. สงแบบแสดงความจํานงทางไปรษณีย ถึง
สวนงานนักลงทุนสัมพันธ
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 2/1-4 หมูที่ 3 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280
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แผนที่โรงแรมดุสิต ปริน๊ เซส จังหวัดนครราชสีมา
(Dusit Princess Korat Hotel Map)

โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส จังหวัดนครราชสีมา (หองสุรนารี บี)
Dusit Princess Korat Hotel (Suranarai B Room)
เลขที่ 1137 ถนนสุรนารายณ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
1137 Suranarai Road, Naimuang Sub-district, Muang District
จังหวัดนครราชสีมา 30000
Nakhon Ratchasima 30000
เบอรโทรศัพท: (044) 256629 – 35
Telephone Number: (044) 256629 - 35
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