สารบัญ
หนา
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559

1

สิ่งที่สงมาดวย 1 รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558

8

สิ่งที่สงมาดวย 2 รายงานประจําปพรอมดวยงบการเงินสําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

โปรดดู CD-ROM

สิ่งที่สงมาดวย 3 ขอมูลกรรมการซึ่งครบกําหนดตามวาระและไดรับการเสนอชื่อเพื่อดํารงตําแหนงใหม

20

สิ่งที่สงมาดวย 4 นโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

24

สิ่งที่สงมาดวย 5 ขอมูลเกีย่ วกับประวัติและประสบการทํางานของผูสอบบัญชี

25

สิ่งที่สงมาดวย 6 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข และ แบบ ค

26

สิ่งที่สงมาดวย 7 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน

40

สิ่งที่สงมาดวย 8 คําชี้แจงวิธกี ารลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารหลักฐานทีต่ องนํามาแสดงในวันประชุมสามัญผูถือหุน

41

สิ่งที่สงมาดวย 9 ขอบังคับของบริษัทที่เกีย่ วของกับการประชุมผูถอื หุน

43

สิ่งที่สงมาดวย 10 แบบฟอรมลงทะเบียน (โปรดนํามาแสดงในวันประชุม)

โปรดดูเอกสารอีกฉบับหนึง่

สิ่งทีส่ งมาดวย 11 แบบแสดงความจํานงขอรับรายงานประจําป 2558 ในแบบรูปเลม

45

สิ่งที่สงมาดวย 12 แผนที่แสดงสถานที่จดั การประชุม

46

วันที่ 21 มีนาคม 2559
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559

เรียน

ทานผูถือหุน

สิ่งที่สงมาดวย

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558
2. รายงานประจํ า ป 2558 และงบการเงิ น สํ า หรั บ ป สิ้น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558 (ในรู ป แบบ
CD-ROM)
3. รายนามและประวัติของกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อใหไดรับการ
เลือกตั้งเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. นโยบาย หลักเกณฑและวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
5. ขอมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณทํางานของผูสอบบัญชีของบริษัท
6. หนังสือมอบฉันทะ
7. ขอมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถือหุน
8. คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองนํามา
แสดงในวันประชุม
9. ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เกีย่ วของกับการประชุมผูถือหุน
10. แบบฟอรมลงทะเบียน (โปรดนํามาแสดงในวันประชุม)
11. แบบแสดงความจํานงขอรับรายงานประจําป 2558 ในแบบรูปเลม
12. แผนที่สถานที่จัดประชุม

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจงใหทานทราบ
วา ดวยคณะกรรมการของบริษัทไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559
เวลา 14.00 น. ณ ห อ งสุ ร นารี บี โรงแรมดุสิต ปริ๊ น เซส เลขที่ 1137 ถนนสุ ร นารี ตํ า บลในเมือ ง อํ า เภอเมือง จั ง หวัด
นครราชสีมา 30000 เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558
วัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทไดจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558
โดยมีสําเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1 ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม
ฉบับนี้
ความเห็นคณะกรรมการ เห็ น สมควรเสนอให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น รั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ
ผูถือหุนประจําป 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558
หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

1

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2558
วัตถุประสงคและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2558 ปรากฏอยูในรายงานประจําป
2558 ตามสิ่งที่สงมาดวย 2 ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
ความเห็นคณะกรรมการ
ผูถือหุนรับทราบ
หมายเหตุ

วาระที่ 3

เห็ น ควรรายงานผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ในป 2558 ให ที่ ป ระชุ ม

วาระนี้เปนวาระเพื่อรับทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียง

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป 2558 สําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
วัตถุประสงคและเหตุผล งบแสดงฐานะทางการเงิ น และงบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ประจํ า ป 2558
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2558 ตามสิ่งที่สง
มาดวย 2 ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป 2558 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังกลาว ไดผาน
การตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (“KPMG”) ผาน
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว
สรุปสาระสําคัญงบการเงิน สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายการ
รวมสินทรัพย

ณ 31 ธ.ค. 2558

ณ 31 ธ.ค. 2557

เปลี่ยนแปลง
รอยละ+ / (-)

5,371,172,874

5,464,568,943

(1.71)

496,237,624

346,344,824

43.28

รวมสวนของผูถือหุน

4,874,935,250

5,118,224,119

(4.75)

รายไดรวม

4,145,874,618

4,094,765,747

1.25

กําไรสุทธิ

541,731,356

717,205,117

(24.47)

0.35

0.49

(28.57)

รวมหนี้สิน

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

(หนวย: บาท)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป 2558 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซึ่งไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตจาก KPMG และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว
หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไร และการจายเงินปนผล
วัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทมีลักษณะการดําเนินธุรกิจเปน Holding Company ซึ่งรายไดหลักมาจาก
เงินปนผลที่ไดรับจากบริษัทยอย โดยในป 2558 บริษัทมีกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน
624.29 ลานบาท และขอบังคับของบริษัท ขอ 47 กําหนดให บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไว
เปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา
ทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังหักภาษีและหลังหักสํารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับการดํารงเงินไว
เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อชําระคืนเงินกูยืม หรือเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท รวมถึงความจําเปน
และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ความเห็นคณะกรรมการ
1. เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับทราบการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2558 ไวเปน
ทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 31,214,625 บาท และพิจารณารับทราบการจายเงินปนผลระหวาง
กาลใหกับผูถือหุนของบริษัท ซึ่งไดจายไปแลวในป 2558 จํานวน 2 ครั้ง ในอัตราหุนละ 0.40 บาท
รวมเปนเงิน 610 ลานบาท จึงไมมีการจายเงินปนผลจากผลประกอบการในป 2558 อีก สําหรับ
รายละเอียดการจายเงินปนผลระหวางกาลที่ไดจายไปแลว มีดังนี้
- ครั้งที่ 1
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ไดพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล
ระหวางกาล ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท หรือ
ประมาณ 305 ลานบาท และไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน เปนที่เรียบรอยแลว
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558
- ครั้งที่ 2
คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลครั้งที่ 2 เมื่อวันที่
10 สิงหาคม 2558 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท รวมเปนเงินประมาณ 305 ลาน
บาท และไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเปนที่เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 8 กันยายน
2558
2. คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอการจายเงินปนผลระหวางกาล ป 2559 จากการรับรูเงินปนผล
ที่ไดรับจากบริษัทยอยในวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559 เปนรายได จํานวน 200.83 ลานบาท เมื่อรวมกับ
กําไรสะสมที่ยังมิไดจัดสรรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทจึงมีกําไรสะสมที่ยังมิได
จัดสรรประมาณ 200.83 ลานบาท ซึ่งเพียงพอที่จะจายปนผลได
จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาล
ป 2559 ในอัตราหุนละ 0.12 บาท จากจํานวนหุนทั้งหมด 1,525,000,000 หุน (หักหุนซื้อคืนเปน

จํานวน 20,000,000 หุนแลว) รวมเปนเงินทั้งสิ้น 183,000,000 บาท
ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล (Record Date) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
และวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั กทรั พ ยแ ละตลาดหลั ก ทรั พย พ.ศ. 2535 ในวั น ที่ 9 พฤษภาคม 2559 และกํ า หนด
จายเงินปนผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

3

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
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ของบริษัท มีกรรมการที่จ ะตองออกจากตําแหนงตามวาระ
จํานวน 3 ราย ดังนี้
1.
2.
3.

นายปราโมทย เตชะสุพัฒนกุล
นางศรีไทย เหมโสรัจ
นายอังกฤษ รุงโรจนกิตยิ ศ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทไดเผยแพรหลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการ
สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 เปนการลวงหนาได จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2559 ปรากฏ
วา ไมมีผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลใดๆ
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณากลั่นกรองแลว มีความเห็นวา กรรมการทั้ง
3 ราย เปนผูมีความรูความสามารถ และมีประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท
จึงเสนอใหกรรมการทั้ง 3 ราย ไดรับการแตงตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง
รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน ของกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ
และไดรับการเสนอชื่อเพื่อกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 3
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพิจารณาคุณสมบัติ ความรู และประสบการณตามนโยบาย
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 4 คณะกรรมการ ซึ่งไมรวม
กรรมการผูมีสวนไดเสีย เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้ง ใหกรรมการที่จะตองออกจาก
ตําแหนงตามวาระ ทั้ง 3 ราย กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้
1. นายปราโมทย เตชะสุพัฒนกุล

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

2. นางศรีไทย เหมโสรัจ
3. นายอังกฤษ รุงโรจนกิตยิ ศ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุ นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

4

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2559
วัตถุประสงคและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ โดย
มอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูเสนอคาตอบแทนของกรรมการจากผล
การดําเนินงานของบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มี
ขนาดใกลเคียงกัน โดยคํานึงถึงความเหมาะสม และสอดคลองกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ดังนี้

คณะกรรมการชุดตาง ๆ

คาตอบแทนรายเดือน

เบี้ยประชุม/ครั้ง

บําเหน็จกรรมการ/ป

2558

2559

2558

2559

25,000
17,500

25,000
17,500

40,000
30,000

40,000
30,000

คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธาน
- กรรมการ

-

-

37,500
25,000

37,500
25,000

-

-

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
- ประธาน
- กรรมการ

-

-

37,500
25,000

37,500
25,000

-

-

คณะกรรมการบริษัท
- ประธาน
- กรรมการ

2558

2559

จายใหเฉพาะ
จายใหเฉพาะ กรรมการที่ไม
กรรมการที่ไม เปนผูบริหาร
เปนผูบริหาร วงเงินไมเกิน
0.5% ของ
วงเงินไมเกิน
2,000,000 กําไรสุทธิ แต
สูงสุดไมเกิน
บาท
2,000,000
บาท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2559
วัตถุประสงคและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับป 2559 และ
เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้ง ผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (“KPMG”) เปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให นางมัญชุภา สิงหสุข
สวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6112 และ/หรือ นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 4068 และ/หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 แหง
KPMG เปนผูสอบบัญชีบริษัท โดยกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชี 2559 เปนจํานวนเงินไมเกิน
1,200,000 บาท
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ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน อนุมัติแตงตั้ง ผูสอบบัญชีจาก KPMG
เปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให นางมัญชุภา สิงหสุขสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 6112 และ/หรือ นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 และ/หรือ นาย
เอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 แหง KPMG เปนผูสอบบัญชีบริษัท โดย
ใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และอนุมัติ
ใหกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2559 เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,200,000 บาท ขอมูลเกี่ยวกับประวัติและ
ประสบการณการทํางานของผูสอบบัญชีแตละทาน ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 5
ทั้งนี้ บริษัทที่เปนสํานักงานสอบบัญชีและผูสอบบัญชีตามที่เสนอ มีความเปนอิสระไมมีความสัมพันธหรือ
สวนไดเสียใดๆ กับบริษัท ผูบริหาร ผูถือหุนใหญ หรือ ผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว
หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ (ถามี)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นวาสมควรที่จะเปดโอกาสใหกับผูถือหุน ซักถาม (ถามี) หรือ
คณะกรรมการตอบขอซักถาม หรือชี้แจงผูถือหุน

บริษัทกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 (Record Date) ในวันที่
16 มีนาคม 2559 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุนในวันที่ 17 มีนาคม 2559
อนึ่ ง บริ ษั ท ได เ ผยแพร ห นั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู ถื อ หุ น พร อ มเอกสารประกอบการประชุ ม ไว บ นเว็ บ ไซต
ของบริษัท www.pcsgh.com ดวยแลว จึงขอเรียนเชิญผูถือหุนเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หองสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส เลขที่ 1137 ถนนสุรนารี ตําบลใน
เมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 รายละเอียดแผนที่ของสถานที่ประชุม ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 12
ในกรณี ที่ ผูถือ หุ นไมสามารถเข ารวมประชุมไดด วยตนเอง และมี ค วามประสงคจะมอบฉั น ทะใหผูอื่น
เขาประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง สวนผูถือหุนตางชาติ
ซึ่งแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูรับฝากและดูแลหุน โปรดใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่สงมาดวย 6
และเพื่อเปนการรักษาสิทธิ และผลประโยชนของผูถือหุนกรณีไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง และมีความประสงค
จะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทเขาประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะโดยใชหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ใหกรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 7 เพื่อเขารวม
ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผูถือหุนได และสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พรอมเอกสารประกอบมายังบริ ษัท
พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ฝายนักลงทุนสัมพันธ เลขที่ 2/1-4 หมู 3 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30280 หมายเลขโทรศัพท 044-701300 ตอ 34621 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอ
ความรวมมือโปรดสงเอกสารใหถึงบริษัท ภายในวันที่ 11 เมษายน 2559
ทั้งนี้ ขอใหผูถือหุนศึกษาคําชี้แจงวิธกี ารลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุม
ตองนํามาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 8 โดยบริษัทจะดําเนินการประชุมตามขอบังคับ
บริษัท หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผูถือหุน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 9
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เพื่อใหการลงทะเบียนเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 เปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว
และเรียบรอย บริษัทจะเปดใหทานผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนไดตั้งแตเวลา 11.00 น. ของวัน ประชุม ณ หอง
สุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปริ๊น เซส เลขที่ 1137 ถนนสุรนารี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 และ
เนื่องจากบริษัทจะใชระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอใหผูถือหุน
และผูรับมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนตามสิ่งที่สงมาดวย 10 มาแสดงในวันประชุมพรอมเอกสารประกอบ
อื่นๆ ตามรายละเอียดสิ่งที่สงมาดวย 8
เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนในการเดินทางเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน บริษัทฯ จึงจัด
รถบัส จํานวน 1 คัน เพื่อใหบริการรับ –สงผูถื อหุ น ในการเดินทางเขารวมประชุมสามัญ ผูถือ หุน ประจําป 2559 ตาม
กําหนดการและเสนทาง ดังนี้
เวลา 08.00 น.
รถบัสออกเดินทางจากอาคารสํานักงานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
แหงใหม (เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร) – โรงแรม
ดุสิต ปริ๊นเซส จังหวัดนครราชสีมา
หลังเลิกประชุม
รถบัสออกเดินทางจากโรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส จังหวัดนครราชสีมา – อาคาร
สํ า นั ก งานตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยแห ง ใหม กรุ ง เทพมหานคร
ถนนรัชดาภิเษก
อนึ่ง บริษัทไดจัดทํารายงานประจําป 2558 และงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ใน
รูปแบบ CD-ROM จัดสงใหแกผถู ือหุน อยางไรก็ดี หากทานผูถือหุนทานใดมีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2558
และงบการเงิน สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 แบบรูปเลม สามารถสงแบบแสดงความจํานงตามสิ่งที่สงมาดวย
11
ขอแสดงความนับถือ

นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช
ประธานกรรมการ
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สิ่งที่สงมาดวย 1
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
สถานที่

ณ หองสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส เลขที่ 1137 ถนนสุรนารายณ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

วันที่และเวลา

วันจันทรที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 14.00น.

เริ่มการประชุม
นายกรัณฑฤทธิ เกตุสัมพันธ ผูดําเนินการประชุม (“ผูดําเนินการประชุม ”) กลาวตอนรับผูถือหุนและผูเขารวม
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และแจงให
ที่ประชุมทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับจํานวนทุน และจํานวนหุนของบริษัทฯ (“บริษัทฯ”) ดังนี้
ทุนจดทะเบียน
1,545,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชําระแลว
1,545,000,000 บาท
หุนสามัญที่จําหนายแลว
1,545,000,000 หุน
หุนซื้อคืนจํานวน
5,613,500 หุน
มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ
1 บาท
บริษัทฯ ไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ในวันที่ 16 มีนาคม 2558
(Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2558
ผูดําเนินการประชุมแจงตอที่ประชุมวา ณ ขณะเริ่มประชุม มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง และโดยการมอบ
ฉันทะเขารวมประชุมรวม 90 ราย นับรวมจํานวนหุนได 1,382,739,821 หุน หรือคิดเปนรอยละ 89.82 ของหุนที่จําหนายได
ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 33 ซึ่งกําหนดไววา ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบ
ฉันทะจากผูถือหุนมาประชุมไมนอยกวา 25 ราย หรือไมนอยกวากึ่ งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ
ผูดําเนินการประชุมแจงใหที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนน
เสียง เพื่อใหการประชุมเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในสวนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี้
1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูถือหุนทุกคนจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ โดยใหนับ
หนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2. กรณีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกําหนด ใหปฏิบัติการลงคะแนน
เสียงดังตอไปนี้
· กอนการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ ขอใหผูถือหุนลงลายมือชื่อในบั ตรลงคะแนน เพื่อใหเกิดความ
โปรงใสในการลงคะแนน
· ในการลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ ยกเวนในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ตองออกตามวาระ ซึ่งจะไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบในภายหลัง หากไมมีผูถือหุนไมเห็นดวย
หรืองดออกเสียง ใหถือวาผูถื อหุนเห็นชอบหรือเห็นดวยตามจํานวนเสียงของผูถือหุนตอมติที่นําเสนอ
สําหรับผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ใหผูถือหุนลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯจัดให
พรอมลงลายมือชื่อ และยกมือใหเจาหนาที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
· ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนน
เสี ย งทั้ ง หมด และส ว นคะแนนเสี ย งที่ เ หลื อ จะถื อ วา เป น คะแนนเสี ยงที่ เห็ น ด วย สํ า หรั บ ผู ถื อ หุ นที่
ออกเสียงเห็นดวยในวาระเหลานี้ ขอใหเก็บบัตรลงคะแนนไวกอน และสงคืนแกเจาหนาที่ของบริษัทฯ
หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เปนการลงมติแบบเปดเผย ไมใชการลงมติ
แบบลับ แตมีการเก็บบัตรลงคะแนนผูเขารวมประชุมทั้งหมดเพื่อใหเกิดความโปรงใส
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· การลงคะแนนในลักษณะดังตอไปนี้ ถือวาการลงคะแนนดังกลาวเปนโมฆะ

3.

4.

5.

6.
7.

1) บัตรลงคะแนนที่มีการทําเครื่องหมายเกินกวาหนึ่งชอง
2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆาและไมมีลายมือชื่อกํากับ
4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกวาเสียงที่มีอยู
ในกรณีที่ผูถือหุนตองการแกไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆาของเดิมและลงชื่อกํากับดวยทุกครั้ง
กรณีผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ใหผูอื่นเขารวมประชุม หรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระออก
เสียง และกําหนดใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูถือหุนหรือผูมอบฉันทะ
บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงคของผูถือหุน หรือผูมอบฉันทะ
กรณีของผูถือหุนตางประเทศ ซึ่งแตงตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน สามารถแยก
ลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแตละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทําการ
ลงคะแนนเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ
กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
บริษัทฯ จะเสนอใหพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล โดยขอใหผูถือหุนทุกคนลงคะแนนเสียง เห็น
ดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง จากนั้ นเจาหนาที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรือ
งดออกเสียง สําหรับการพิจ ารณาเลือกตั้งกรรมการแตละคนกอน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุน
ทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นดวย ภายหลังจากเก็บบัต รลงคะแนนจากผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรือ งดออก
เสียงแลว
ภายใตขอบังคับของบริษัท ขอ 35 กําหนดวา “ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยใหนับหุนเปนเสียงหนึ่ง ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด”
ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนวาเห็นดวยในวาระนั้น ๆ หรือไม จะนับเฉพาะ
คะแนนเสียง “เห็นดวย” และ “ไมเห็นดวย” ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเทานั้น โดยใน
กรณีผูถือหุนมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทจะไมนับการออกเสียงดังกลาวเปนฐานในการ
นับคะแนนเสียง
ผูถือหุนที่ประสงคจะกลับกอน หรือไมอยูในหองประชุมในวาระใด ผูถือหุนสามารถใชสิทธิได โดยสงบัตร
ลงคะแนนลวงหนาใหกับเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนออกจากหองประชุม
คะแนนเสียงของจํานวนผูถือหุนในแตละวาระอาจไมเทากัน เนื่องจากการทยอยเขาหองประชุมของผูถือหุน
และผูรับมอบฉันทะ ทําใหจํานวนผูเขารวมประชุมแตละวาระอาจไมเทากัน

ภายหลังจากการชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ผูดําเนินการประชุมไดแจงให
ที่ประชุมทราบวาในการนับคะแนนในครั้งนี้ บริษัทฯ มีตัวแทนจาก บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด ที่ปรึกษา
กฎหมาย คือ นางสาวนันทนา อติโพธิ เปนพยานในการนับคะแนน และมีผูถือหุน 2 คน รวมเปนพยานในการนับคะแนน
และกอนลงมติในแตละวาระ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามในประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม
โดยขอใหผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะที่ตองการซักถาม แจงชื่อ และนามสกุลใหที่ประชุมทราบกอนซักถาม หรือแสดง
ความคิดเห็นดวยทุกครั้ง
ในกรณีที่ผูถือหุนมีคําถาม หรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กําลังพิจารณาอยู ขอใหนําไปสอบถาม หรือให
ความเห็นในวาระอื่นๆ ในชวงทายของการประชุม และขอใหผูถือหุนใหความเห็น หรือสอบถามอยางกระชับ และงดเวน
การซักถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ํากัน เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนรายอื่นไดใชสิทธิดวย และเพื่อเปนการบริหาร
การประชุมใหอยูในเวลาที่กําหนด
ทั้งนี้ กรรมการ และที่ปรึกษาทีเ่ ขารวมประชุมในครั้งนี้ มีดังตอไปนี้
กรรมการบริษัทฯที่เขารวมประชุม
1. นายศิริพงษ รุงโรจนกิติยศ
รักษาการประธานกรรมการ และ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
2. นายประสงค อดุลยรัตนนุกุล
กรรมการ และ ประธานเจาหนาที่บริหาร
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3. นายปราโมทย เตชะสุพัฒนกุล
4.
5.
6.
7.
8.

นางศรีไทย เหมโสรัจ
นางวรรณา เรามานะชัย
นายอังกฤษ รุงโรจนกิติยศ
นายกุญชร เรามานะชัย
นายพลเอก รุงโรจนกิติยศ

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
1. นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ
2. นางมัญชุภา สิงหสุขสวัสดิ์
ที่ปรึกษากฎหมายที่เขารวมประชุม จากบริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด
1. นางสาวพัชรพร ภูทรานนท
2. นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล
นายศิริพงษ รุงโรจนกิติยศ รักษาการประธานกรรมการทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธาน
ฯ กลาวตอนรับผูถือหุนและผูรวมประชุม กลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 และดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมตางๆ ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557

ประธานฯ มอบหมายให น างสาวบุ ษ รา บั ว เผื่ อ น เลขานุ ก ารบริ ษั ท ทํ า หน า ที่ เ ลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม
(“เลขานุการที่ประชุม”) เปนผูนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุมทราบ ดังนี้
เลขานุการที่ประชุมชี้แจงวาวาระนี้เปนการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 โดยบริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นวา
รายงานการประชุมดังกลาวไดมีการบันทึกไวอยางถูกตองครบถวน จึงสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับรอง ทั้งนี้ สําเนา
รายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้
ประธานฯ มอบใหผูดาํ เนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ
ผูดําเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารั บ รอง
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ตามที่เสนอ
ดวยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
หมายเหตุ

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
1,246,267,321
0
136,472,500

รอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00
-

1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี้ มี จํ า นวนเสีย งของผู ถือ หุน ที่ เขาร วมประชุม และผู รั บ มอบฉันทะ
ทั้งหมด 1,382,739,821 เสียง
3) ไมมีบัตรเสียในวาระนี้
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วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2557

ประธานฯ มอบหมายให นายประสงค อดุลยรัตนนุกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร (“นายประสงคฯ”)
เปนผูรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2557 ใหที่ประชุมรับทราบ ดังนี้
นายประสงคฯ ชี้ แ จงวาในวาระนี้เป น การรายงานผลการดําเนิ นงานของบริษัท ฯ ในรอบป 2557
ซึ่งปรากฏอยูในรายงานประจําปตามสิ่งที่สงมาดวย 2 ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม โดยสาระสําคัญของ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2557 สรุปไดดังนี้
· บริษัทฯ มีรายไดรวม 4,013.9 ลานบาท ลดลง 1,110.6 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 21.7 โดยมี
กําไรสุทธิแสดงไวในงบการเงินรวม เปนจํานวนเงิน 717.2 ลานบาท ลดลง 659.4 ลานบาท เมื่อ
เทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปกอ น สงผลใหบริษัทฯ มีผลกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานเปนจํานวนเงิน
0.49 บาท
· บริษัทฯ นําหลักทรัพยของบริษัทฯ เขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนครั้งแรก
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557
· มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ รวมถึงจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนของบริษัทฯ
· บริษัทไดดําเนินการขยายธุรกิจเพิ่ม เติมในกลุมชิ้นสวนที่ไมใชรถกระบะ 1 ตัน มากขึ้น โดยมี
โครงการผลิตภัณฑใหมที่สําคัญจํานวน 2 โครงการ ไดแก โครงการผลิตชิ้นสวนเสื้อสูบอลูมิเนียม
(Crankcase) สําหรับรถจักรยานยนตขนาดใหญ (Big Bike) มูลคา 200 ลานบาท ใหแกลูกคา
จากยุโรป โดยจะเริ่มสงมอบชิ้นสวนชุดแรกในปลายป 2558 และโครงการผลิตชิ้นสวนเพลาแหนบ
(Trunnion Shaft) และฝาครอบฝาสูบ (Cover Head) สําหรับรถบรรทุกขนาดใหญ (Big Truck)
มูลคา 500 ลานบาท ใหแกลูกคาจากญี่ปุน โดยจะเริ่มสงมอบชิ้นสวนชุดแรกในป 2559
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น
ไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้
ในวาระนี้ เปนการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2557 ใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ จึง
ไมมีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3

ที่ประชุม ดังนี้

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป 2557
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประธานฯ มอบใหนายประสงค อดุลยรัตนนุกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูนําเสนอรายละเอียดตอ

นายประสงคฯ ชี้แจงวาบริษัทไดจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 แสดงไวในรายงานประจําป 2557 ตามสิ่งที่สงมาดวย 2
โดยงบดังกลาวไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตจาก จาก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และ
ผานการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแลว ซึ่งผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตไดใหความเห็นวางบการเงินดังกลาวแสดงผลการดําเนินงานถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป สรุปได
ดังนี้
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ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น
มีผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
นายสมเกียรติ สาลีวัฒนา (ผูถือหุน) (“นายสมเกียรติฯ”) สอบถามคณะกรรมการบริหาร สรุปไดดังนี้
· ในหนา 77 ของงบแสดงฐานะการเงิน หัวขอสินทรัพยไมหมุนเวียน ไมมีการระบุหมายเหตุใน
รายการเงินลงทุนในบริษัทยอย เนื่องจากขอผิดพลาดในการพิมพใชหรือไม
· เหตุใดจึงไมมีการบันทึกที่ดินอยูในสินทรัพยของบริษัทฯ
ประธานฯ มอบใหนางสาวบุษรา บัวเผื่อนผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ผูอํานวยการฝายบัญชี
และการเงิน (“นางสาวบุษราฯ”) ชี้แจงดังนี้
นางสาวบุษราฯ ชี้แจงถึงสาเหตุที่ไมมีการระบุหมายเหตุไวในรายการดังกลาวเนื่องจากขอผิดพลาด
ในการพิมพ และชี้แจงเพิ่มเติมวาที่ดินที่ตั้งโรงงานของบริษัทฯ เปนที่ดินที่เชาทั้งหมดจึงไมไดระบุที่ดินในรายการสินทรัพย
ของบริษัทฯ
นายสมเกียรติฯ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาเชาที่ดิน ระยะเวลาการเชา อัตราการปรับ
คาเชาและจํานวนครั้งที่มีการตอสัญญาเชาที่ดินดังกลาว
นางสาวบุษราฯ ชี้แจงวา สัญญาเชาที่ดินเปนสัญญาเชาระยะยาว ตออายุคราวละ 3 ป ทั้งนี้ ในสัญญา
ไมไดระบุอัตราการปรับคาเชาที่ดิน โดยในป 2558 บริษัทฯ ไดตอสัญญาเปนครั้งที่ 2 ในอัตราคาเชาเดิม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได
เปดเผยขอมูลสัญญาเชาที่ดินไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว
ขายลดลง

นายสมเกียรติฯ สอบถามเพิ่มเติมวา เหตุใดคาใชจายในการบริหารจึงสูงขึ้น ขณะที่คาใชจายในการ

นางสาวบุษราฯ ชี้แจงวา คาใชจายในการขายที่ลดลงเปนไปตามสัดสวนของยอดขาย ในสวนของ
ค า ใช จ า ยในการบริ ห ารที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เป น ผลจากการที่ บ ริ ษั ท ฯ เข า จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย ซึ่ ง ต อ งมี ก ารจ า ง
บุคคลภายนอก คือ บริษัท แบรนด เวลท จํากัด ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ รวมถึงยังมีคาใชจายอื่นๆ ในการ
ดําเนินการเพื่อการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย นอกเหนือจากนั้นเปนคาใชจายในการปรับเปลี่ยนโครงสรางหนวยงาน
ตางๆ ของบริษัทฯ
นายรุงโรจน สัมประสิทธิ์ (ผูถือหุน) สอบถาม ดังนี้
· ขอทราบที่มาของรายไดอื่นซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก 18.49 ลานบาทเปน 66.17 ลานบาท และ
สาเหตุที่รายไดดอกเบี้ยมีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก 556,327 บาท เปน 6,605,165 บาท รวมถึง
ประเภทบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ
· ขอทราบกลยุทธในการบริหารเพื่อใหไดมาซึ่งกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากปกอนหนา
นี้บริษัทมีกําไร 18 ลานบาท ขณะที่ปนี้มีกําไรลดลงเหลือ 8 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะ
ซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward) หรือไม
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· ขอทราบแนวทางการใชเงินลงทุนชั่วคราวจํานวน 100 ลานบาท
· บริษัทมีแนวทางการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนหรือไม
· ในสวนของโครงการผลิตชิ้นสวนสําหรับลูกคาจากยุโรปและประเทศญี่ปุนจํานวน 2 โครงการ
บริษัทฯมีการรับรูรายไดอยางไร
นางสาวบุษราฯ ชี้แจงถึงที่มาของรายไดอื่นๆ ในป 2557 วาเปนรายไดจากการจําหนายเศษวัสดุ ซึ่ง
กอนหนานี้ไมไดมีการจําหนายออกโดยดําเนินการหลังจากที่บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ฯ แลว ในสวนของ
รายไดดอกเบี้ย สาเหตุที่รายไดดอกเบี้ยในป 2557 สูงกวา ป 2556 เนื่องจาก ในป 2556 บริษัทฯ มีเงินฝากในชวงไตรมาส
4 เพียงไตรมาสเดียว ขณะที่ในป 2557 มีเงินฝากครบทุกไตรมาสจึงทําใหรายไดดอกเบี้ยมีจํานวนเพิ่มขึ้น สําหรับประเภท
บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนชั่วคราวจํานวน 100 ลานบาท เปนเงินฝากประจําที่เกิน 3 เดือน ซึ่งเปนบัญชีเงินฝาก
ระยะสัน้
นายประสงคฯ ไดชี้แจงถึงแนวทางการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนวา ในปจจุบัน บริษัทฯ ใชการบริหาร
ความเสี่ยงแบบธรรมชาติ และยังไมมีแผนซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ทั้งนี้ อาจจะมีการพิจารณาในอนาคตขึ้นอยู
กับสัดสวนรายไดและรายจาย สําหรับแนวทางการใชเงินลงทุ นชั่วคราวจํานวน 100 ลานบาท หากบริษัทฯ มีโครงการ
ลงทุนขยายกิจการ ก็จะนําเงินจํานวนนี้ไปใช แตหากยังไมมีความจําเปนก็จะนําไปฝากประจํา ประเภท 3 เดือน หรือ 6
เดือน แลวแตกรณี ในสวนของโครงการผลิตชิ้นสวนทั้ง 2 โครงการ จะมีการรับรูรายไดก็ตอเมื่อมีการขายจริง เนื่ องจาก
บริษัทฯ จะตองลงทุนลวงหนาเพื่อเตรียมการผลิตชิ้นสวนใหกับลูกคากอนการรับรูรายได ทั้งนี้ โครงการ Big Bike จะรับรู
รายไดในปลายป 2558 เมื่อมีการสงมอบชิ้นสวน ขณะที่โครงการ Big Truck จะรับรูรายไดในปถัดไป
นายสุริยนต จิตราภัณฑ (ผูถือหุน) สอบถามคณะผูบริหาร สรุปไดดังนี้
· ขอทราบขนาดพื้นที่ของที่ดินที่เชา สัดสวนการใชที่ดินของบริษัทยอยแตละบริษัท อัตรา
คาเชาที่ดิน กําหนดการชําระคาเชา และการปรับอัตราคาเชา
· เหตุ ใ ดผลกํ า ไรส ว นที่ เ ป น ของผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท ฯ หลั ง จากการจั ด โครงสร า งธุ ร กิ จ ใน
งบการเงินรวม (0.49) จึงต่ํากวาผลกําไรในงบการเงินเฉพาะกิจการ (0.54) ทั้งนี้ มีสาเหตุมา
จากบริษัทลูกบางบริษัทมีผลดําเนินงานขาดทุนใชหรือไม (อางอิงขอมูลในรายงานประจําป
หนา 80)
· ในปลายป 2557 มีโครงการซื้อหุนคืน (Treasury Stock) ซึ่งไมมีการบันทึกอยูในงบการเงิ น
ขอทราบกําหนดระยะเวลาซื้อหุนคืน และแนวทางการนําหุนที่ซื้อคืนไปลงทุน
นางสาวบุษราฯ ชี้แจงวา บริษัทฯ เชาที่ดินพื้นที่ทั้งหมด 115 ไร แบงเปนพื้นที่ของบริษัท พี.ซี.เอส.
พรีซิชั่น เวิรค จํากัด (“PCW”) จํานวน 72 ไร บริษัท พี.ซี.เอส.ฟอรจจิ้ง จํากัด (“PCF”) จํานวน 18 ไร และ บริษัท บริษัท
พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จํากัด (“PCD”) จํานวน 25 ไร โดยมีอัตราคาเชา 23.50 บาท/ตร.ว. โดยจะชําระคาเชาเปนรายเดือน
ทั้งนี้ หากผูใหเชาประสงคจะพิจารณาปรับอัตราคาเชาจะตองมีการแจงลวงหนา 60 วัน โดยในกรณีดังกลาวคณะกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ จะใชราคาตลาดประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของราคา อยางไรก็ตาม ผูใหเชายืนยันวาจะไมมี
การปรับขึ้นอัตราคาเชาในชวงระยะเวลาอันใกลนี้
ในสวนของกําไรตอหุนที่ลดลงเปนผลจากการที่บริษัทฯ มีการใหบริการแกบริษัทลูก เมื่อนํากําไรในงบ
การเงินเฉพาะกิจการหารดวยจํานวนหุน อัตรากําไรตอหุนจึงสูง ขณะที่ในงบการเงินรวม มีการตัดรายการระหวางกันออก
จึงทําใหอัตรากําไรตอหุนลดลง
นายประสงคฯ ชี้แจงกําหนดระยะเวลาการซื้อหุน คืน ซึ่งเริ่มตั้งแตวันที่ 22 มกราคม 2558 ถึง 21
กรกฎาคม 2558 ซึ่งเมื่อครบกําหนดระยะเวลาแลว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาวาจะดําเนินการอยางไร โดยอาจจะ
ลดทุนหรือนําหุนกลับไปจําหนายในตลาดหลักทรัพยฯ อีกครั้ง
ไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ มอบใหผูดําเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ
ผูดําเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบ
แสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป 2557 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
13

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป
2557 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
มติที่ลง
เห็นดวย

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
1,382,638,621

รอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9927

ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

101,200
0

0.0073
-

หมายเหตุ

วาระที่ 4
ตอที่ประชุม ดังนี้

1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี้ มี จํ า นวนเสีย งของผู ถือ หุน ที่ เขาร วมประชุม และผู รั บ มอบฉันทะ
ทั้งหมด 1,382,739,821 เสียง
3) ไมมีบัตรเสียในวาระนี้

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไร และการจายเงินปนผล
ประธานฯ มอบใหนายประสงค อดุลยรัตนนุกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูนําเสนอรายละเอียด

นายประสงคฯ ชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 50
ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลังหักสํารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจายเงินปนผลดังกลาว
จะขึ้นอยูกับผลการดําเนินการและฐานะทางการเงินของบริษัท แผนการลงทุนในแตละชวงเวลา ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควรหรือเห็นวามีความเหมาะสม
ในป 2557 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 796.45 ลานบาท จึงจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย
จํานวน 39,822,834 บาท และจายเงินปนผลระหวางกาล จํานวน 2 ครั้ง ในอัตราหุนละ 0.37 บาท รวมเปนเงิน 571.65
ลานบาท จึงไมมีการจายเงินปนผลจากผลประกอบการในป 2557 อีก
สําหรับรายละเอียดที่บริษัทฯ ไดมีการจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุนจํานวน 2 ครั้ง มีดังนี้
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ในอัตราหุนละ 0.15 บาทตอหุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 231.75 ลานบาท โดยจายจากกําไร
สุทธิสําหรับผลการดําเนินงานในรอบบัญชีระหวางวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2557 และ ครั้งที่ 2 เมื่อ
วันที่ 11 กันยายน 2557 ในอัตราหุนละ 0.22 บาทตอหุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 339.90 ลานบาท โดยจาย จากกําไรสุทธิ
สําหรับผลการดําเนินงานในรอบบัญชีระหวางวันที่ 21 กุมภาพันธ 2557 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2557
อย า งไรก็ ต าม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เห็ น สมควรเสนอการจ า ยเงิ น ป น ผลระหว า งกาล ป 2558
โดยบริษัทฯ ไดมีการรับรูเงินปนผลที่ไดรับจากบริษัทยอยในวันที่ 17 มีนาคม 2558 เปนรายไดจํานวนทั้งสิ้น 290.33
ลานบาท เมื่อรวมกับกําไรสะสมที่ยังมิไดจัดสรรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ จึงมีเงินกําไรสะสมที่ยัง
มิไดจัดสรรประมาณ 482.28 ลานบาท ซึ่งเพียงพอที่จะจายเงินปนผลได ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควร จัดสรรกําไรเพื่อจายเงิน
ปนผลระหวางกาลจากยอดเงินดังกลาวใหกับผูถือหุนของบริษัทฯ ในอัตราหุนละ 0.20 บาท จากจํานวนหุนทั้งหมด
1,545,000,000 หุน (หักหุนซื้อคืนจนถึงวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล) รวมเปนเงินทั้งสิ้นไมเกิน 307.3
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 63.7 ของกําไรดังกลาว ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไวของบริษัทฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม
2558 และวั น ป ด สมุ ด ทะเบี ย นผู ถื อ หุ น เพื่ อ รวบรวมรายชื่ อ ผู ถื อ หุ น ที่ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ป น ผล ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่
18 พฤษภาคม 2558
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น
มีผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
นายอนุ วองสารกิจ (ผูถือหุน) สอบถามคณะกรรมการฯ สรุปไดดังนี้
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· ขอทราบวาในการจายเงินปนผล บริษัทฯ จายจากกําไรในป 2558 หรือป 2557 หรือจากกําไร
สะสม
· ในป 2557 บริษัทฯ ตองชําระภาษีเปนจํานวนรอยละเทาใด
· ขอทราบวาบัตรสงเสริมที่ไดรับจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ซึ่งใหสิทธิประโยชน
ในการยกเวนภาษี มีอายุกี่ป
· ขอทราบอัตรากําลังการผลิตของบริษัทฯ
· ขอทราบที่มาของเงินที่บริษัทฯ นํามาใชลงทุน
นางสาวบุษราฯ ชี้แจงว าบริษัทฯ ไดรับสิทธิประโยชนในการยกเวนภาษี รอยละ 100 อยางไรก็ตาม
บริษัทฯ มีภาระภาษีจากกิจการสวนอื่นๆ ไมเกิน รอยละ 0.02 ทั้งนี้ บัตรสงเสริมการลงทุนที่บริษัทฯ ถืออยูมีจํานวนหลาย
ฉบับซึ่งสิทธิประโยชนที่ไดรับยังคงมีอยูตามฉบับที่ยังไมหมดอายุ
นายประสงคฯ ชี้แจงที่มาของกําไรที่ใชจายเงินปนผลวา บริษัทฯ ใชกําไรจากป 2558 ที่ไดจากเงิน
ปนผลของบริษัทยอยที่จายใหบริษัทแม และกําไรที่ยังไมไดจัดสรรของปที่แลว ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2557
ในสวนของอัตราการผลิต บริษัทฯ รับงานและลงทุนตามกําลังการผลิตซึ่ งขึ้นอยูกับความตองการของ
ลูกคา อัตรากําลังการผลิตของบริษัทฯ ณ ปจจุบัน อยูที่รอยละ 70 ถึงรอยละ 75 สําหรับเงินที่บริษัทฯ ใชในการลงทุนเปน
เงินจากกําไรสะสม เมื่อบริษัทฯ รับโครงการใหมก็จะทยอยนําเงินที่มีไปลงทุนโดยไมกูเงินจากธนาคาร
ไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ มอบใหผูดําเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ
ผูดําเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรกําไร และการจายเงินปนผล
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับทราบการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2557 เปนทุนสํารองตามกฎหมาย
และจายเปนเงินปนผลระหวางกาลจํานวน 2 ครั้ง รวมเปนเงินปนผลในอัตรา 0.37 บาทตอหุน ดังนั้น
จึงไมมีเงินปนผลประจําป 2557 ที่ตองขออนุมัติจายเพิ่มเติมสําหรับผลประกอบการในป 2557 อีก
รวมทั้งอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลในป 2558 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
หมายเหตุ

วาระที่ 5

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
1,382,739,821
0
0

รอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00
-

1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี้ มี จํ า นวนเสีย งของผู ถือ หุน ที่ เขาร วมประชุม และผู รั บ มอบฉันทะ
ทั้งหมด 1,382,739,821 เสียง
3) ไมมีบัตรเสียในวาระนี้

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ

ในวาระนี้ ประธานฯ มอบให น ายปราโมทย เตชะสุ พั ฒ น กุ ล กรรมการอิ ส ระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (“นายปราโมทยฯ”) เปนผูนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม
นายปราโมทย ฯ ชี้ แ จงต อ ที่ ป ระชุ ม ว า ตามมาตรา 71 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด
พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 17 กําหนดไววา ในการประชุมสามัญประจําป
ทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวน
ไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระนั้น อาจไดรับเลือกใหกลับ
เขามาดํารงตําแหนงเปนกรรมการใหมก็ได
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ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตาม
วาระจํานวน 3 คน ดังนี้
1.
นายศิริพงษ รุงโรจนกิติยศ
รักษาการประธานกรรมการ
2.
นายประสงค อดุลยรัตนนุกุล
กรรมการ
3.
นายวีระชัย เชาวชาญกิจ
กรรมการ/ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะตองออกจาก
ตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ทั้ง 3 ทานแลว เห็นวาบุคคลทั้ง 3 ทานนี้ เปนผูมีความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญอันเปนประโยชนตอ การดําเนินงานของบริษทั ฯ จึงไดเสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณา และขอเสนอขอให ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งใหกรรมการทั้ง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ การ
เปนกรรมการในบริษัทอื่น ของกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อเพื่อกลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 3
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น
ไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้
ประธานฯ มอบใหผูดําเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ
ผูดําเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ
แตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
มติที่ประชุม

ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารแต ง ตั้ ง กรรมการที่ จ ะต อ งออกจากตํ า แหน ง ตามวาระ
จํ า นวน 3 ราย คื อ (1) นายศิ ริ พ งษ รุ ง โรจน กิ ติ ย ศ (2) นายประสงค อดุ ล ยรั ต นนุ กุ ล และ
(3) นายวีระชัย เชาวชาญกิจ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
1. นายศิริพงษ รุงโรจนกิติยศ
จํานวนเสียงที่ลงมติ
มติที่ลง
(1 หุน = 1 เสียง)
เห็นดวย
1,381,897,821
ไมเห็นดวย
842,000
งดออกเสียง
0

รอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9391
0.0609
-

2. นายประสงค อดุลยรัตนนุกุล
มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
1,381,897,821
842,000
0

รอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9391
0.0609
-

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
1,381,897,821
842,000
0

รอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9391
0.0609
-

3. นายวีระชัย เชาวชาญกิจ
มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
หมายเหตุ

1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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2) ในวาระนี้ มี จํ า นวนเสีย งของผู ถือ หุน ที่ เขาร วมประชุม และผู รั บ มอบฉันทะ
ทั้งหมด 1,382,739,821 เสียง
3) ไมมีบัตรเสียในวาระนี้
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2558

ในวาระนี้ประธานฯ มอบใหนายประสงค อดุลยรัตนนุกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูนําเสนอ
รายละเอียดตอที่ประชุม ดังนี้
นายประสงค ฯ ชี้ แ จงว า เนื่ อ งจากการกํ า หนดค า ตอบแทนกรรมการจะต อ งได รั บ การอนุ มั ติ จ าก
ที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอยาง
ละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ กลาวคือ ไดพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการจากผลการดําเนินงานของบริษั ท
และเปรี ย บเที ยบกับ บริ ษัทจดทะเบี ยนในอุ ตสาหกรรมเดี ยวกัน และบริ ษัท ที่มี ขนาดใกล เคีย งกัน โดยคํ า นึงถึงความ
เหมาะสม และสอดคลองกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
คาตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการบริษัท
25,000 บาท/เดือน
กรรมการบริษัท
17,500 บาท/เดือน
คาเบี้ยประชุมตอครั้ง
1.
คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท
30,000 บาท/ครั้ง
2.
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
37,500 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ
25,000 บาท/ครั้ง
3.
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
37,500 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ
25,000 บาท/ครั้ง
นอกจากนี้ ยังไดกําหนดบําเหน็จกรรมการสําหรับกรรมการทั้งคณะ ยกเวนกรรมการที่เปนผูบริหาร
เปนจํานวน 2,000,000 บาทตอป
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น
ไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้
ประธานฯ มอบใหผูดําเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ
ผูดําเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ
กําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2558
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2558 ตามที่เสนอ
ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
มติที่ลง
จํานวนเสียงที่ลงมติ
รอยละของจํานวนหุนที่มารวม
(1 หุน = 1 เสียง)
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
1,359,345,121
98.3081
ไมเห็นดวย
23,394,700
1.6919
งดออกเสียง
0
หมายเหตุ

1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมั ติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
2) ในวาระนี้ มี จํ า นวนเสีย งของผู ถือ หุน ที่ เขาร วมประชุม และผู รั บ มอบฉันทะ
ทั้งหมด 1,382,739,821 เสียง
3) ไมมีบัตรเสียในวาระนี้
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2558

ในวาระนี้ประธานฯ มอบใหนายประสงค อดุลยรัตนนุ กุล ประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูนําเสนอ
รายละเอียดตอที่ประชุม ดังนี้
นายประสงคฯ ชี้แจงวา คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับป 2558
และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้ง นาง มัญชุภา สิงหสุขสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 6112 หรือนายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 หรือนายเอกสิทธิ์
ชูธรรมสถิตย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (“KPMG”) โดยให
ผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนกําหนดคาสอบบัญชีประจําป
2558 เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,170,000 บาท ซึ่งอัตราดังกลาวเทากับคาสอบบัญชีป 2557
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น
มีผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
นายสมเกียรติฯ สอบถามอัตราคาสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย
นางสาวบุษราฯ ชี้แจงคาสอบบัญชีประจําป 2558 เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 5,220,000 บาท แบงเปน
คาสอบบัญชีของบริษัทฯ จํานวน 1,170,000 บาท และบริษัทยอย 3 บริษัท จํานวน 3,730,000 บาท ประกอบดวย PCW
จํานวน 1,660,000 บาท PCD จํานวน 1,270,000 บาท และ PCF จํานวนเงิน 800,000 บาท และมีคาตรวจสอบบัญชีตาม
สิทธิในบัตรสงเสริมการลงทุน (BOI) จํานวน 320,000 บาท
ไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ มอบใหผูดําเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ
ผูดําเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ
แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2558
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการแตงตั้ งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2558
ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
หมายเหตุ

วาระที่ 8

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
1,382,739,821
0
0

รอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00
-

1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผู ถื อ หุ น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี้ มี จํ า นวนเสีย งของผู ถือ หุน ที่ เขาร วมประชุม และผู รั บ มอบฉันทะ
ทั้งหมด 1,382,739,821 เสียง
3) ไมมีบัตรเสียในวาระนี้

พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ชี้แจงวา คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวาสมควรที่จะเปดโอกาสใหกบั ผูถือหุนที่ประสงคจะเสนอ
เรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมได โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให
อยูภายใตหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด และสอบถามวามีผูถือหุนประสงคจะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระ
การประชุมหรือไม
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ไมปรากฏวามีผูถือหุนประสงคเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุม
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น
มีผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
แตละบริษัท

นายสมเกียรติฯ สอบถามสัดสวนกลุมลูกคาและกําไรของ PCW และ PCD รวมถึงจํานวนพนักงาน

นายประสงคฯ ชี้แจงวากลุมลูกคาแบงตามยอดขายของ PCW คิดเปนรอยละ 75 และ PCD คิดเปน
รอยละ 25 ซึ่งทั้งสองบริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนใกลเคียงกัน โดย PCW มีอัตรากําไรอยูที่รอยละ 18.72 และ PCD อยูที่
รอยละ 18.38
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีพนักงานทั้งสิ้น จํานวน 2,484 คน (ขอมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2558) แบงเปน
พนักงานของบริษัทฯ จํานวน 96 คน PCW จํานวน 1,543 คน PCD จํานวน 604 คน PCF จํานวน 241 คน
นางยุพเยาว ศรีวัฒนะชัย (ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย) สอบถามวาเหตุใดบริษัทฯ จึงยัง
ไม ได เ ข า ร ว มโครงการตอ ต านการทุ จ ริ ตโดยสมาคมส ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท และบริ ษั ท ฯ มี แ นวทางในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการตอตานคอรัปชั่นอยางไร
นายประสงคฯ ชี้ แ จงว าคณะกรรมการไดมี มติ อนุ มั ติน โยบายการต อต านคอรั ป ชั่น และได อนุมัติ
ใหบริษัทฯ ลงนามประกาศเจตนารมณแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยตอตานการทุจริตตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ
2558 ที่ผานมา และในวันที่ 3 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ไดสงหนังสือแนวรวมบริษัทของภาคเอกชนไทยตอตานการทุจริต
ใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และเผยแพรนโยบายในรายงานประจําปและเว็บไซต
ของบริษัทฯ เปนที่เรียบรอยแลว
นายสุอรรถ รัตนสมโภชกุล (ผูถือหุน) สอบถามถึงขั้นตอนการรับงานของบริษัทฯ และการจายงาน
ใหกับบริษัทยอยโดยแสดงความกังวลวาอาจเกิดปญหาเรื่องการแยงงานกันระหวางบริษัทยอยได
นายประสงคฯชี้แจงวา บริษัทฯ มีระเบียบปฏิบัติซึ่งกําหนดขั้นตอนในการพิจารณารับงานและแจกจาย
งานใหกับบริษัทยอยเพื่อความโปรงใส
ไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
นายศิ ริ พ งษ รุ ง โรจน กิ ติ ย ศ รั ก ษาการประธานกรรมการ ในฐานะประธานฯ กล า วขอบคุ ณ
ผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะ และผูเขารวมประชุมทุกคนที่มาประชุมในวันนี้ และกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่แสดงความ
คิดเห็น และใหขอเสนอแนะ ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งตอบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ และฝายบริหารจะนําความคิดเห็น
และขอเสนอแนะตางๆ ไปพิจารณา และประยุกตใชเพื่อใหบริษัทฯ เจริญเติบโต และมีผลการดําเนินงานที่กาวหนาตอไป
และกลาวปดการประชุม
ปดประชุม : เวลา 16.20 น.

นายศิริพงษ รุงโรจนกติ ิยศ
ประธานในที่ประชุม
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สิ่งที่สงมาดวย 3
ขอมูลของกรรมการซึ่งครบกําหนดตามวาระและไดรับการเสนอชื่อเพือ่ ดํารงตําแหนงใหม

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงปจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การถือหุนในบริษัท
วันเดือนปที่ไดรับการแตงตัง้ เปน
กรรมการบริษัท
จํานวนบริษัทที่ดาํ รงตําแหนง
กรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัททั่วไป
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/
ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให
เกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัท
ประสบการณ
l 2556 – ปจจุบัน

: นายปราโมทย เตชะสุพัฒนกุล
: กรรมการอิสระ
: 62 ป
: ไทย
: ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Advance Management Program, Harvard Business School
: อบรมหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) ป 2559
อบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ป 2557
อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ป 2557
: 300,000 หุน (0.02%)
: 17 มิถุนายน 2556 (จํานวนปที่เปนกรรมการ 2 ป 9 เดือน)

: ไมมี
: 1 บริษัท
: ไมมี

:
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

l

2556 – ปจจุบัน

กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามสินธร จํากัด

l

2556 – ปจจุบัน

ที่ปรึกษา บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)

l

2546 – 2555

กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท เอสซีจี ซีเมนต จํากัด

การเขารวมประชุมในรอบปบัญชี : 9/9 ครั้ง
ที่ผานมา
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ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงปจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การถือหุนในบริษัท
วันเดือนปที่ไดรับการแตงตัง้ เปน
กรรมการบริษัท
จํานวนบริษัทที่ดาํ รงตําแหนง
กรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัททั่วไป
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/
ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให
เกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัท
ประสบการณ
l 2557 – ปจจุบัน
2553 – ปจจุบัน
l 2546 – 2552
l 2543 – 2545
l 2540 – 2542
l

l

2521 – 2540

: นางศรีไทย เหมโสรัจ
: กรรมการอิสระ
: 62 ป
: ไทย
: ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
: อบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ป 2558
อบรมหลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) ป 2558
อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ป 2548
: ไมมี
: 6 ตุลาคม 2557 (จํานวนปทเี่ ปนกรรมการ 1 ป 6 เดือน)

: ไมมี
: ไมมี
: ไมมี

:
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
ประธานเจาหนาที่ฝา ยการเงิน บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลล็อปเมนต จํากัด
ผูชวยผูจดั การใหญ-สายบริหาร บริษัท ทาทาสตีล (ประเทศไทย) จํากัด
ผูจัดการสวนจัดหา บริษัท สยามคูโบตาอุตสาหกรรม จํากัด
พนักงานจัดการ บริษัท ปูนซิเมนต จํากัด (มหาชน) ปฏิบัติหนาที่ผจู ัดการฝายบัญชี
และการเงิน บริษัท เสฉวนซิเมนตไทย แมชีนเนอรี่ จํากัด (ประเทศจีน)
ผูจัดการสวนบัญชีและการเงิน บริษัท สยามคูโบตาอุตสาหกรรม จํากัด

การเขารวมประชุมในรอบปบัญชี : 9/9 ครั้ง
ที่ผานมา
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ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงปจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การถือหุนในบริษัท
วันเดือนปที่ไดรับการแตงตัง้ เปน
กรรมการบริษัท
จํานวนบริษัทที่ดาํ รงตําแหนง
กรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัททั่วไป
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/
ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให
เกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัท
ประสบการณ
l 2557 – ปจจุบัน
l 2556 – ปจจุบัน
l 2556 – ปจจุบัน
l 2554 – 2556
l 2551 – 2556

: นายอังกฤษ รุงโรจนกติ ิยศ
: กรรมการ
: 38 ป
: ไทย
: ปริญญาโทเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
: อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ป 2557
: 230,457,100 หุน (14.92%)
: 7 ตุลาคม 2556 (จํานวนปทเี่ ปนกรรมการ 2 ป 5 เดือน)

: ไมมี
: 5 บริษัท
: ไมมี

:
กรรมการผูจดั การ บริษัท พี.ซี.เอส. แคลิเบรชั่น จํากัด
กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
รองกรรมการผูจัดการ บริษัท พี.ซี.เอส. เอสเตท จํากัด
กรรมการผูจดั การ บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จํากัด
กรรมการ บริษัท เอสดับบลิว แอนด ซันส (ชิงหยวน) จํากัด

การเขารวมประชุมในรอบปบัญชี : 9/9 ครั้ง
ที่ผานมา
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นิยามกรรมการอิสระ
(นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย)
1. ถื อ หุ น ไม เ กิน ร อ ยละ 1 ของจํ า นวนหุ น ที่ มีสิท ธิอ อกเสี ยงทั้ง หมดของบริ ษัท ฯ บริ ษั ท ใหญ บริ ษั ท ย อ ย บริ ษั ทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระ
รายนั้น ๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดามารดา คู
สมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับ
การเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
4. ไม มี ห รื อ เคยมี ค วามสั ม พั น ธ ท างธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใหญ บริ ษั ท ย อ ย บริ ษั ท ร ว ม ผู ถื อ หุ น รายใหญ หรื อ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิ สระของกรรมการอิสระ
รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพ
นั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปน
ผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไมเปน
หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน
ประจําหรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มี สภาพ
อยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
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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
เชี่ยวชาญเฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัทหรือที่บริษัทตองการ ความหลากหลายในดานตาง ๆ เชน ความเปน
อิสระ ทักษะวิชาชีพ อายุ เพศ ฯลฯ โดยจัดทําเปนตาราง Board Skill Matrix
3. ตรวจสอบบุ ค คลที่ จ ะถู ก เสนอชื่ อ ว า มี คุ ณ สมบั ติ ต ามกฎหมายและข อ กํ า หนดของหน ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ล เช น
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของ
4. กรณีเปนกรรมการเดิมที่จะกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระ คณะกรรมการสรรหาฯ อาจพิจารณาการอุทิศเวลาของ
กรรมการและผลการปฏิบัติงานในชวงที่ดํารงตําแหนง รวมถึงพิจารณาจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการทานนั้น
ดํารงตําแหนงกรรมการ ซึ่งรวมแลวไมควรเกิน 3 บริษัทจดทะเบียน
5. กรณีแตงตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาความเปนอิสระของบุคคลที่จะเสนอใหเปนกรรมการ
อิสระตามหลักเกณฑที่สํานักงาน กลต. กําหนดและหลักเกณฑของบริษัทประกอบการพิจารณา โดยหากเปนกรรมการ
อิสระเดิมที่จะกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระ ควรมีวาระการดํารงตําแหนงตอเนื่องนับจากวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงกรรมการอิสระครั้งแรกไมเกิน 9 ป
6. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะคัดเลือกและจัดทํา รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่สุดใหคณะกรรมการ
บริษัทเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งหรือใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลง
เพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
7. ดําเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับเกณฑที่กําหนดไว เพื่อจะไดมั่นใจวาบุคคลดังกลาวมีความยินดี
จะมารับตําแหนงกรรมการของบริษัท หากไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการหรือผูถือหุน
วันที่มีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 27 กุมภาพันธ 2558 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อ
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
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ขอมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณทํางานของผูสอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (KPMG)
1. นางมัญชุภา สิงหสขุ สวัสดิ์
อายุ
: 41 ป
การศึกษา
· ปริญญาโทดานการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (บธ.ม.)
· ปริญญาตรีดา นการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (บช.บ.)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
: 6112
วันที่ขนึ้ ทะเบียนผูสอบบัญชีรบั อนุญาต
: 1 ตุลาคม 2543
ตําแหนงปจจุบนั
: กรรมการบริหาร, สอบบัญชี
ประสบการณ
: 18 ป
จํานวนปที่สอบบัญชีให PCS Machine Group PCL.
: 4 ป
ความสัมพันธ และ/หรือ การมีสวนไดเสียกับบริษทั
: ไมมี
และบริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญหรือผูทเี่ กี่ยวของ
2. นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ
อายุ
: 51 ป
การศึกษา
· หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
· หลักสูตรการพัฒนาผูบริหารระดับสูงสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
· ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
· ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
: 4068
วันที่ขนึ้ ทะเบียนผูสอบบัญชีรบั อนุญาต
: 1 เมษายน 2535
ตําแหนงปจจุบนั
: กรรมการบริหาร, สอบบัญชี
ประสบการณ
: 28 ป
จํานวนปที่สอบบัญชีให PCS Machine Group PCL.
:ความสัมพันธ และ/หรือ การมีสวนไดเสียกับบริษทั
: ไมมี
และบริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญหรือผูทเี่ กี่ยวของ
3. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย
อายุ
การศึกษา
· บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
· บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
วันที่ขนึ้ ทะเบียนผูสอบบัญชีรบั อนุญาต
ตําแหนงปจจุบนั
ประสบการณ
จํานวนปที่สอบบัญชีให PCS Machine Group PCL.
ความสัมพันธ และ/หรือ การมีสวนไดเสียกับบริษทั
และบริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญหรือผูทเี่ กี่ยวของ
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: 49 ป

: 4195
: 5 มกราคม 2539
: กรรมการบริหาร, สอบบัญชี
: 26 ป
:: ไมมี

สิ่งที่สงมาดวย 6

ปดอากรแสตมป 20 บาท
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
Affix Duty Stamp 20 baht

Proxy Form A
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
26

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาใน
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ในวันที่ 21 เมษายน
2559 เวลา 14.00 น. ณ หองสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปริ๊ นเซส เลขที่ 1137 ถนนสุรนารี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2016 Annual General
Meeting of Shareholders on 21 April 2016 at 14.00 a.m. at Suranari B Room, Dusit Princess Hotel, No.1137
Suranari Road, Tambol Naimuang, Amphur Muang, Nakhon Ratchasima Province 30000, or such other date,
time and place as the Meeting may be adjourned.
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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ปดอากรแสตมป 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
Proxy Form B

Affix Duty Stamp 20 baht

เขียนที่..........................................................
Written at
วันที่ ........ เดือน .................... พ.ศ. ..............
Date
Month
Year
(1) ขาพเจา .............................................................................................................สัญชาติ .....................................
I / We
Nationality
อยูบานเลขที่ .............................................................................................................................................................
Address
(2) เปนผูถือหุนของบริษัท 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 เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาใน
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ในวันที่ 21 เมษายน
2559 เวลา 14.00 น. ณ หองสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส เลขที่ 1137 ถนนสุรนารี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2016 Annual General
Meeting of Shareholders on 21 April 2016 at 14.00 a.m. at Suranari B Room, Dusit Princess Hotel, No.1137
Suranari Road, Tambol Naimuang, Amphur Muang, Nakhon Ratchasima Province 30000, or such other date,
time and place as the Meeting may be adjourned.
(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
In this Meeting, I / we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:
¨ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ ือหุนประจําป 2558
Agenda 1 To consider and endorse the Minutes of the 2015 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
o วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2558
Agenda 2 To acknowledge the operational results for the year 2015
¨ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(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
o วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป 2558 สําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial Positions and the Comprehensive
Income Statement of 2015 for the accounting period ending 31 December 2015
¨ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(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 ิการแตงตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ องออกตามวาระ
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 นายปราโมทย เตชะสุพัฒนกุล
Name of Director: Mr.Pramote Techasupatkul
¨ เห็นดวย ¨ ไมเห็นดวย ¨ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ นางศรีไทย เหมโสรัจ
Name of Director: Mrs.Srithai Hemsoraj
¨ เห็นดวย ¨ ไมเห็นดวย ¨ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ นายอังกฤษ รุงโรจนกิติยศ
Name of Director: Mr.Angkrit Rungrotkitiyot
¨ เห็นดวย ¨ ไมเห็นดวย ¨ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
¨ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2559
Agenda 6 To consider and approve the fixing of directors’ remuneration for the year 2016
¨ (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 ิการแตงตัง้ ผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2559
Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditor, and fixing of audit fee for the
year 2016
¨ (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) การลงคะแนนเสียงของผู รับมอบฉั นทะในวาระใดที่ ไมเ ปน ไปตามที่ ระบุ ไวในหนัง สือมอบฉั นทะนี้ 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 รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.
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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 2559 ในวันที่ 21 เมษายน 2559
เวลา 14.00 น. ณ หองสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อนื่ ดวย
วาระที่ ............................ เรื่อง .................................................................................................................................
o (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
¨ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
¨ เห็นดวย

¨ ไมเห็นดวย

¨ งดออกเสียง

วาระที่ ............................ เรื่อง .................................................................................................................................
o (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
¨ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
¨ เห็นดวย

¨ ไมเห็นดวย

¨ งดออกเสียง

วาระที่ ............................ เรื่อง .................................................................................................................................
o (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
¨ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
¨ เห็นดวย

¨ ไมเห็นดวย

¨ งดออกเสียง

วาระที่ ............................ เรื่อง .................................................................................................................................
o (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
¨ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
¨ เห็นดวย

¨ ไมเห็นดวย

¨ งดออกเสียง

วาระที่ ................................... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ)
ชื่อกรรมการ...................................................................................................
¨ เห็นดวย
¨ ไมเห็นดวย ¨ งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ...................................................................................................
¨ เห็นดวย
¨ ไมเห็นดวย ¨ งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ...................................................................................................
¨ เห็นดวย
¨ ไมเห็นดวย ¨ งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ...................................................................................................
¨ เห็นดวย
¨ ไมเห็นดวย ¨ งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ...................................................................................................
¨ เห็นดวย
¨ ไมเห็นดวย ¨ งดออกเสียง
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ปดอากรแสตมป 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
อยูบานเลขที่ .............. ถนน ......................... ตําบล / แขวง ....................... อําเภอ / เขต .......................
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย ..........................
Province
Postal Code
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาใน
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ในวันที่ 21 เมษายน
2559 เวลา 14.00 น. ณ หองสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปริ๊ นเซส เลขที่ 1137 ถนนสุรนารี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2016 Annual General
Meeting of Shareholders on 20 April 2016 at 14.00 a.m. at Suranari B Room, Dusit Princess Hotel, No.1137
Suranarai Road, Tambol Naimuang, Amphur Muang, Nakhon Ratchasima Province 30000, or such other date,
time and place as the Meeting may be adjourned.
(3) 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 2558
Agenda 1 To consider and endorse the Minutes of the 2015 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 2558
Agenda 2 To acknowledge the operational results 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 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป 2558
สําหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial Positions and the
Comprehensive Income Statement of 2015 for the accounting period ending 31
December 2015
¨ (ก) 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 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไร 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 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ องออกตามวาระ
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 นายปราโมทย เตชะสุพัฒนกุล
Name of Director: Mr.Pramote Techasupatkul
¨ เห็นดวย
¨ ไมเห็นดวย
¨ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ นางศรีไทย เหมโสรัจ
Name of Director: Mrs.Srithai Hemsoraj
¨ เห็นดวย
¨ ไมเห็นดวย
¨ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ นายอังกฤษ รุงโรจนกิติยศ
Name of Director: Mr.Angkrit Rungrotkitiyot
¨ เห็นดวย
¨ ไมเห็นดวย
¨ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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¨ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2559
Agenda 6 To consider and approve the fixing of directors’ remuneration for the year 2016
¨ (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 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2559
Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditor, and fixing of audit fee for
the year 2016
¨ (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) การลงคะแนนเสียงของผูรั บมอบฉั นทะในวาระใดที่ ไมเป น ไปตามที่ร ะบุ ไวในหนัง สือมอบฉัน ทะนี้ ใหถือวาการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน
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 หรือในกรณีที่ที่
ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the case that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or not clearly specified or
in the case that the meeting considers or passes resolutions on any matters other than those specified above,
including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider
and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
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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. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน
(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 ไมสามารถ
แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อการแยกการลงคะแนนเสียงได
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
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 ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ
In the case that there are agenda items other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the
Attachment to Proxy Form C attached herewith to specify the additional agenda item(s).

38

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถ ือหุนของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ในวันที่ 21 เมษายน 2559
เวลา 14.00 น. ณ หองสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อนื่ ดวย
วาระที่ ............................ เรื่อง .................................................................................................................................
o (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
¨ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
¨ เห็นดวย

¨ ไมเห็นดวย

¨ งดออกเสียง

วาระที่ ............................ เรื่อง .................................................................................................................................
o (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
¨ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
¨ เห็นดวย

¨ ไมเห็นดวย

¨ งดออกเสียง

วาระที่ ............................ เรื่อง .................................................................................................................................
o (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
¨ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
¨ เห็นดวย

¨ ไมเห็นดวย

¨ งดออกเสียง

วาระที่ ............................ เรื่อง .................................................................................................................................
o (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
¨ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
¨ เห็นดวย

¨ ไมเห็นดวย

¨ งดออกเสียง

วาระที่ ................................... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ)
ชื่อกรรมการ...................................................................................................
¨ เห็นดวย....................เสียง ¨ ไมเห็นดวย.....................เสียง ¨ งดออกเสียง......................เสียง
ชื่อกรรมการ...................................................................................................
¨ เห็นดวย....................เสียง ¨ ไมเห็นดวย.....................เสียง ¨ งดออกเสียง......................เสียง
ชื่อกรรมการ...................................................................................................
¨ เห็นดวย....................เสียง ¨ ไมเห็นดวย.....................เสียง ¨ งดออกเสียง......................เสียง
ชื่อกรรมการ...................................................................................................
¨ เห็นดวย....................เสียง ¨ ไมเห็นดวย.....................เสียง ¨ งดออกเสียง......................เสียง
ชื่อกรรมการ...................................................................................................
¨ เห็นดวย....................เสียง ¨ ไมเห็นดวย.....................เสียง ¨ งดออกเสียง......................เสียง
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สิ่งที่สงมาดวย 7
รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่ไดรับการเสนอชือ่ ใหเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน

นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช
ตําแหนง
อายุ
ที่อยู
สวนไดเสียในวาระการประชุม

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

นายปราโมทย เตชะสุพัฒนกุล
ตําแหนง
อายุ
ที่อยู
สวนไดเสียในวาระการประชุม

กรรมการอิสระ
63 ป
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) เลขที่ 2/1-4 หมูที่ 3 ตําบล
โคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280
วาระที่ 5

นายวีระชัย เชาวชาญกิจ
ตําแหนง
อายุ
ที่อยู
สวนไดเสียในวาระการประชุม

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

นางศรีไทย เหมโสรัจ
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
วาระที่ 5
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สิ่งที่สงมาดวย 8
คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน
ที่ผูเขารวมประชุมตองนํามาแสดงในการเขารวมประชุมผูถือหุน
การลงทะเบียน
บริ ษั ท ฯ จะเป ด ให ผูถื อ หุ น และผู ม อบฉั น ทะลงทะเบี ย นเพื่ อ เข าร ว มประชุ มได ตั้ งแตเ วลา 11.00 น. ของวั น
พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 ณ หองสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส เลขที่ 1137 ถนนสุรนารี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 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) ในประเทศไทยเปนผู รับฝากและดูแลหุน
ใหเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม
สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
4. ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค หรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 5 หากผูถือหุนเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ แลว บริษัท
ฯ ขอแนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแตละระเบียบวาระ และสงหนังสือมอบฉันทะ
พรอมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง มายังบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ฝายนักลงทุน
สัมพันธ เลขที่ 2/1-4 หมูที่ 3 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280 เบอรโทรศัพท
044-701 300 ตอ 34621 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความรวมมือโปรดสงเอกสารใหถึง
บริษัท ภายในวันที่ 11 เมษายน 2559
5. กรอกขอความในหนังสือมอบฉันทะใหถูกตองและชัดเจน และใหผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะลงลายมือชื่อใน
หนังสือมอบฉันทะ และปดอาการแสตมปจํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว
6. ใหผูรับมอบฉันทะแสดง หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไวในสวนของเอกสารที่
ตองนํามาแสดงในวันประชุม ณ โตะลงทะเบียนสําหรับผูรับมอบฉันทะในวันประชุม
เอกสารที่ตอ งนํามาแสดงในวันประชุม
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
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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) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อของผูมอบฉันทะและผูรับมอบ
ฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และผูรับมอบฉันทะซึ่งไดลงลายมือ
ชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
3) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว
ตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูรับมอบฉันทะ
4) สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชยที่รั บรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทน
นิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน
3. กรณีการมอบฉันทะของผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปน
ผูรับฝากและดูแลหุน ไดแตงตั้งผูรับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใหแสดงเอกสารดังนี้
3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อของผูมีอํานาจกระทํา
การแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันนทะ และติดอากรแสตมป
ครบถวนแลว
2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผู
มีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูมีอํานาจกระทําการ
แทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผูมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน
(Custodian)
4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
3.2 เอกสารหลักฐานจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ
1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุน ใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทน
2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล
และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการแทน
นิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน
3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณี
เปนชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
3.3 เอกสารหลักฐานจากผูรับมอบฉันทะ
ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว
ตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูรับมอบฉันทะ
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ขอบังคับของบริษทั ในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
ขอ 31. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือน นับแตวันที่
สิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร
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 วาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว
และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ทั้งนี้ ใหลงโฆษณาคําบอก
กลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพกอนวันประชุมไมนอยกวาสาม (3) วัน เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสาม (3) วัน
ทั้ ง นี้ สถานที่ ที่ จ ะใช เป น ที่ป ระชุ มจะอยูในจังหวัด อัน เป น ที่ ตั้งสํ านั กงานใหญ ข องบริ ษัท หรื อ ที่ อื่ น ใดตามที่
คณะกรรมการจะกําหนดก็ได
ขอ 33. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถา มี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหา (25)
คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3)
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจึงจะครบเปนองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขา
รวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะ
ผูถือหุนรองขอ ใหการประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุ มเพราะผูถือหุน
รองขอ ใหนัดประชุมใหม และในกรณีนี้ใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน กอนวัน
ประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม
ขอ 34. ใหประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมอยูใน
ที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเปนประธาน
ในที่ประชุมดังกลาว
ขอ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน ใหถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปน
พิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
และมติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
(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
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(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเปนของบริษัท
การทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่
สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นใดเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการแบงผลกําไรขาดทุนกัน
การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท
การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
การเลิกบริษัท
การออกหุนกูของบริษัท
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 2558 ในแบบรูปเลม
เรียน

ทานผูถือหุน
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ไดพิจารณาจัดทํารายงานประจําป 2558 ที่มีขอมูลตาม

ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในรูปแบบ CD ROM และไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอม
กับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แลว
หากทานมีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2558 ในแบบรูปเล ม ซึ่งมีเนื้อหาเชนเดียวกับ CD ROM
กรุณาแจงความประสงคผานชองทางตามที่ระบุดานลางไปยัง บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
เพื่อจัดสงใหทานตามความประสงคตอไป
-------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อ.................................................................................นามสกุล..............................................................................
ที่อยู..........................................................................................................................................................................
จังหวัด................................................................................รหัสไปรษณีย..................................................................
โทรศัพท.............................................................................
มีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2558 :
o ฉบับภาษาไทย

o ฉบับภาษาอังกฤษ

ทานสามารถสงรายละเอียดการขอรับรายงานประจําป 2558 ไดที่
1. โทรสาร 044-701399
2. อีเมล ir@pcsholding.com
3. สงแบบแสดงความจํานงทางไปรษณีย ถึง
สวนงานนักลงทุนสัมพันธ
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 2/1-4 หมูที่ 3 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280
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แผนที่โรงแรมดุสิต ปริน๊ เซส จังหวัดนครราชสีมา

โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส จังหวัดนครราชสีมา (หองสุรนารี บี)
เลขที่ 1137 ถนนสุรนารายณ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
เบอรโทรศัพท: (044) 256 629 - 35
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