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วันท่ี 28 มีนาคม 2560 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย  
1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ประชุมเมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2559  
2. รายงานประจ าปี 2559 และงบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ในรูปแบบ CD-

ROM) 
3. รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการ

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

ในวันประชุม 
10. ข้อบังคับของบริษัทในสว่นท่ีเกีย่วข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
11. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดน ามาแสดงในวันประชุม) 
12. แบบแสดงความจ านงขอรับรายงานประจ าปี 2559 ในแบบรูปเล่ม 
13. แผนท่ีสถานท่ีจัดประชมุ 

 โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ( “บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่าน        
ทราบว่า ด้วยคณะกรรมการของบริษัทได้มมีติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันศุกรท์ี่ 28 เมษายน 2560 
เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส เลขที่ 1137 ถนนสุรนารี ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559          
โดยมีส าเนารายงานการประชุมปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม
ฉบับนี ้
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ประชุมเมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2559 
หมายเหตุ  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม                      
และออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบริษัทในปี 2559 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 
2559 ปรากฎตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้  

 ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2559 ให้ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นรับทราบ  

 หมายเหตุ  วาระน้ีเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี  2559                            

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  
วัตถุประสงค์และเหตุผล   งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2559                  
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2559 ปรากฎตาม                  
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้  โดยงบแสดงฐานะการเงิน                    
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2559 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด  
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

สรุปสาระส าคัญงบการเงนิ ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

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

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

          (หน่วย: บาท) 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน                     
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2559 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559         
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด                      
และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
หมายเหตุ  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม          
และออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริษัทมีลักษณะการด าเนินธุรกิจเป็น Holding Company ซึ่งรายได้หลัก              
มาจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อย โดยในปี  2559 บริษัทมีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ านวน 394.45 ล้านบาท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 ก าหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา           
(ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
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 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ   
หลังหักภาษีและหลังหักส ารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการด ารงเงินไว้
เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อช าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท รวมถึงความจ าเป็น
และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
1.  เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี  2559                

ไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 19,722,474 บาท และพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วในปี 2559 จ านวน 2 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.24 
บาท รวมเป็นเงิน 366.00 ล้านบาท จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการในปี 2559 อีก 
ส าหรับรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้ว มีดังนี้ 
-  ครั้งที่ 1   ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาล ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท         
ร วม เป็น เ งิ น  183.00 ล้ านบาท  และได้ จ่ าย เ งิ นปันผลให้ แก่ ผู้ ถื อหุ้ น                        
เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 2559 

-  ครั้งที่ 2   คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 
8 สิงหาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงิน 183.00 ล้านบาท    
และได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 
2559 

2.  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2560 จากการรับรู้เงินปันผล
ที่ได้รับจากบริษัทย่อยในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นรายได้ จ านวน 187.81 ล้านบาท เมื่อรวมกับ
ก าไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทจึงมีก าไรสะสมที่ยังมิได้
จัดสรรประมาณ 194.33 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอท่ีจะจ่ายปันผลได้  

 จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น (หักหุ้นซื้อคืน           
เป็นจ านวน 20,000,000 หุ้นแล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 183.00 ล้านบาท 

 ทั้งนี้ บริษัทได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 
และวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ตามมาตรา 225                 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 

 หมายเหตุ  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม                 
และออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 5 พิจารณาเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ 
 วาระที่ 5.1  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง        

ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ก าหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง        
ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออก   
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน  1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากต าแหน่ง           
ตามวาระน้ัน อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 3 ราย ดังนี ้
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1. นายจกัรมณฑ์ ผาสุกวนิช  ประธานกรรมการ  และกรรมการอิสระ 
2. นางวรรณา เรามานะชัย  กรรมการ 
3. นายธิเบต  รุ่งโรจน์กิติยศ  กรรมการ  

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์                 
ต่อการด าเนินงานของบริษัท  บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการ              
ทั้ง 3 ราย กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน ของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3
ความเห็นของคณะกรรมการ   คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์                 
ตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตาม  ส่ิงที่ ส่งมาด้วย 5 
คณะกรรมการ (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระในครั้งนี้)  
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม   ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ                   
ทั้ง 3 ราย กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้ 

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

หมายเหตุ  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม                  
และออกเสียงลงคะแนน 

 วาระที่ 5.2  พิจารณาอนุมตัิการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิม่เติม 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อให้การก ากับดูแลการบริหารจัดการบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก 2 ท่านดังนี ้

1. นายกุญชร เรามานะชัย   กรรมการ 
2. นายพลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ  กรรมการ 

เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์                     
ต่อการด าเนินงานของบริษัท  บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายกุญชร เรามานะชัย 
และ นายพลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการเพิ่มเติม ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ             
วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน ของกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม ปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 
ความเห็นของคณะกรรมการ   คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์           
ตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตาม  ส่ิงที่ ส่งมาด้วย 5 
คณะกรรมการ (โดยมติเสียงข้างมาก) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
เพิ่มเติมทั้ง 2 ท่าน ดังนี ้

1. นายกุญชร เรามานะชัย   กรรมการ 
2. นายพลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ  กรรมการ 

 ทั้งนี้ ให้กรรมการท่ีได้รับการเลือกตั้งในวาระน้ีได้ค่าตอบแทนในอัตราที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในวาระท่ี 6 

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 
 
 



5 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ            

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอค่าตอบแทนของกรรมการ         
จากผลการด าเนินงานของบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัท        
ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค านึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ          
ของคณะกรรมการบริษัท 

 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ 

ค่าตอบแทน        
รายเดือน 

เบี้ยประชุม/คร้ัง บ าเหน็จกรรมการ/ป ี

2559 2560 2559 2560 2559 2560 

คณะกรรมการบริษัท 
- ประธาน 
- กรรมการ 

 
25,000 
17,500 

 
25,000 
17,500 

 
40,000 
30,000 

 
40,000 
30,000 

จ่ายให้
เฉพาะ

กรรมการท่ี
ไม่เป็น
ผู้บริหาร 

วงเงินไม่เกิน 
2,000,000 

บาท 

จ่ายให้
เฉพาะ

กรรมการท่ี
ไม่เป็น
ผู้บริหาร 

วงเงินไม่เกิน 
2,000,000 

บาท 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธาน 
- กรรมการ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
37,500 
25,000 

 
37,500 
25,000 

 
- 
 

 
- 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

- ประธาน 
- กรรมการ 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

37,500 
25,000 

 
 

37,500 
25,000 

 
 
- 

 
 
- 

คณะกรรมการบริหาร* 
- ประธาน 
- กรรมการท่ีไม่เป็น
ผู้บริหาร 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
37,500 
25,000 

 
- 

 
- 

*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 12 ตุลาคม 2559 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้น เพื่อช่วย

พิจารณากลั่นกรองและก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนการด าเนินงานประจ าปี และแผนระยะกลาง 5 ปี รวมถึง

งบประมาณประจ าปี และติดตามการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

ฯลฯ 

หมายเหตุ  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล   ตามข้อ 23 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556            

เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ก าหนดไว้ว่า ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน      
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิม            
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชี
ติดต่อกัน และเพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินขอ งบริษัทจดทะเบียน              
ด้วยความเป็นอิสระ  ในการนี้ เนื่องจากผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับการอนุมัติแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2559 ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นระยะเวลา 5 ปีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ
จึงได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2560 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอ          
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (“KPMG”)                  
เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให้  

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

เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,200,000 
บาท ซึ่ ง เท่ากับปี  2559 โดยการแต่งตั้ ง ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ ผ่าน                     
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอต่อที ่ประช ุมผู ้ถ ือหุ ้นอนุม ัต ิแต่งตั ้ง ผู ้สอบบัญชี                    
จาก KPMG เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให้ นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชี                 
รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8645 และ/หรือ นายวีระชัย  รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 
4323 และ/หรือ นางสาวสิรินุช  วิมลสถิตย์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8413 แห่ง KPMG                
เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็น                  
ต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติให้ก าหนดค่าสอบบัญชปีระจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,200,000 
บาท ซึ่งเท่ากับปี 2559 ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน 
ปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 
ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นส านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ มีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์หรือ
ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว 
หมายเหตุ  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม                   
และออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี)                

หรือคณะกรรมการตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น 
  บริษัทก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 (Record Date) ในวันที่ 

15 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันท่ี 16 มีนาคม 2560 

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์           
ของบริษัท www.pcsgh.com ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560                    
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ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส เลขที่ 1137 ถนนสุรนารี ต าบล            
ในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 รายละเอียดแผนท่ีของสถานท่ีประชุม ปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 13 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่น         
เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง  ตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7   
ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ   ซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท  และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออก
เสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือ  มอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อ และ
รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8 เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท      พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 
เลขที่ 2/1-4 หมู่ 3 ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30280 หมายเลขโทรศัพท์ 044-701300 ต่อ 34621 
และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร  จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 18 เมษายน 
2560 

  ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาค าชีแ้จงวธิีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานท่ีผู้เข้าร่วมประชุม
ต้องน ามาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 9 โดยบริษัทจะด าเนินการประชุมตามข้อบังคับ
บริษัท หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 10 

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
และเรียบร้อย  บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ของวันประชุม                     
ณ ห้องสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส เลขที่ 1137 ถนนสุรนารี ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 
และเนื่องจากบริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอให้                    
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 11 มาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสาร
ประกอบอื่นๆ ตามรายละเอียด ส่ิงที่ส่งมาด้วย 9 

เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท                  
จึงจัดรถบัส จ านวน 1 คัน เพื่อให้บริการรับ–ส่งผู้ถือหุ้น ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560              
ตามก าหนดการและเส้นทาง ดังนี้  

เวลา 08.00 น. รถบัสออกเดินทางจากอาคารส านักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
แห่งใหม่  ( เลขที่  93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุง เทพมหานคร)                         
ไปยังโรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส จังหวัดนครราชสีมา 

หลังเลิกประชุม  รถบัสออกเดินทางจากโรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส จังหวัดนครราชสีมา ไปยังอาคาร
ส านักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแห่งใหม่  กรุงเทพมหานคร       
ถนนรัชดาภิเษก 

อนึ่ง บริษัทได้จัดท ารายงานประจ าป ี 2559 และงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559            
ในรูปแบบ CD-ROM จัดส่งใหแ้ก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ดี หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงคจ์ะขอรับรายงานประจ าป ี
2559 และงบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 แบบรูปเล่ม สามารถส่งแบบแสดงความจ านงตาม            
ส่ิงทีส่่งมาด้วย 12 

ขอแสดงความนับถือ 

 

   นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนชิ 
   ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2559 
                                      บริษัท พี.ซี.เอส. แมชนี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
 
สถานที่ ณ ห้องสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส เลขที่ 1137 ถนนสุรนารายณ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
วันที่และเวลา วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. 
เร่ิมการประชุม 
 นายกรัณฑฤทธิ เกตุสัมพันธ์ ผู้ด าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และแจ้งให้      
ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนทุน และจ านวนหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้ 
  ทุนจดทะเบียน   1,545,000,000 บาท 
  ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว  1,545,000,000 บาท 
  หุ้นสามัญที่จ าหน่ายแล้ว  1,545,000,000 หุ้น 
  หุ้นซื้อคืนจ านวน               20,000,000 หุ้น 
  มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ                       1 บาท 
 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวันที่ 16 มีนาคม 2559 
(Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2559 
 ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบ
ฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 269 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ 1,360,259,448 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 88.0427 ของหุ้น                   
ที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งก าหนดไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้น              
และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด                  
และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ                                                                                                                 

ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนน
เสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี้ 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ตนถือ  โดยให้นับ
หน่ึงหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนน
เสียงดังต่อไปนี้ 
 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เพื่อให้เกิดความ

โปร่งใสในการลงคะแนน 
 ในการลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ ยกเว้นในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทน

กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ ซึ่งจะได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบในภายหลัง หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นต่อมติที่น าเสนอ 
ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯจัดให้
พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน 

 ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนน
เสียงทั้งหมด และส่วนคะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส าหรับผู้ถือหุ้น                       
ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้  ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ     
หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติ
แบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 
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 การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ 
  1) บัตรลงคะแนนท่ีมีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหน่ึงช่อง  
  2) บัตรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน  
  3) บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก ากับ  
  4) บัตรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ 
  ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆา่ของเดิมและลงชื่อก ากับดว้ยทกุครั้ง 

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ             
ออกเสียง และก าหนดให้ ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของ ผู้ถือหุ้น                          
หรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ 

         กรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยก
ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะท าการ
ลงคะแนนเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ 

4. กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนลงคะแนนเสียง    
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย 
หรือ งดออกเสียง ส าหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละคนก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น
ทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออก
เสียงแล้ว 

5. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 ก าหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น              
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน                  
ในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชี้ขาด” 

 ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะ
คะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น                
โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นับการออกเสียงดังกล่าว                 
เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง 

6. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ โดยส่งบัตร
ลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม 

7. คะแนนเสียงของจ านวนผู้ถือหุ้นในแตล่ะวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะ ท าให้จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน 

ภายหลังจากการชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้        
ที่ประชุมทราบว่าในการนับคะแนนในครั้งนี้ บริษัทฯ มีตัวแทนจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ ากัด            
ที่ปรึกษากฎหมาย คือ นางสาวพัชรนนท์ บ ารุงสุข เป็นพยานในการนับคะแนน และมีผู้ถือหุ้น 2 คน ร่วมเป็นพยาน                 
ในการนับคะแนน และก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็ นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ             
ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม แจ้งชื่อ และนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ              
ก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง  

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีค าถาม หรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลังพิจารณาอยู่ ขอให้น าไปสอบถาม                     
หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ                
และงดเว้นการซักถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ ากัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อ           
เป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่ก าหนด 

 ทั้งนี้ กรรมการ และที่ปรึกษาทีเ่ขา้ร่วมประชุมในครั้งนี้ มดีังต่อไปนี้ 
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 กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 
1.    นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช  ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 
2.    นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ  รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา  

ค่าตอบแทน  
3.    นายปราโมทย์  เตชะสุพัฒน์กุล  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 
     สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4.    นางศรีไทย เหมโสรัจ   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
5.    นายประสงค์ อดุลยรัตนนุกุล  กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
6.    นางวรรณา  เรามานะชัย  กรรมการ 
7.    นายอังกฤษ  รุ่งโรจน์กิติยศ  กรรมการ 
8.    นายกุญชร  เรามานะชยั  กรรมการ 

 
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
1.    นางมัญชุภา  สิงห์สุขสวัสดิ์ 

 
ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ ากัด    
1. นายชาญวิทย์ ปราชญาพิพัฒน์ 

 นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ( “ประธานฯ”) 
ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวบุษรา บัวเผ่ือน เลขานุการบริษัทท าหน้าที่เลขานุการที่ประชุม 

(“เลขานุการที่ประชุม” หรือ “นางสาวบุษราฯ”) เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 โดยบริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว     
เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานดังกล่าว            
ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ตามที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งเผยแพร่รายงาน
ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ทั้งนี้ ส าเนารายงานการประชุม
ปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 
มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
คุณสมเกียรติ สาลีพัฒนา (ผู้ถือหุ้น) (“นายสมเกียรติฯ”) ขอให้แก้ไขนามสกุลของตนในรายงานการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ให้ถูกต้อง 
ประธานฯ กล่าวขออภัยและจะท าการแก้ไข 
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ตามที่เสนอด้วย
คะแนนเสียงดังนี้ 

 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,361,165,649 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 - 

 
วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2558 
 ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยประสงค์ อดุลยรัตนนุกุล ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ( “นายประสงค์ฯ”)    
เป็นผู้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ให้ท่ีประชุมรับทรำบ ดังนี้ 
 นำยประสงค์ฯ ชี้แจงว่ำในวำระน้ีเป็นกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ซึ่งปรำกฏ
อยู่ในรำยงำนประจ ำปีตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยสำระส ำคัญสรุปได้ดังนี้ 
 ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558  

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำย 4,092.3 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จำกปี 2557          
เป็นไปในทิศทำงเดียวกนักับกำรเปล่ียนแปลงของอุตสำหกรรม บริษัทฯ มีก ำไรขั้นต้น 666.3 ล้ำนบำท       
คิดเป็นอัตรำก ำไรขั้นต้นร้อยละ 16.3 และมีก ำไรสุทธิ 541.7 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำก ำไรสุทธิเท่ำกับ
ร้อยละ 13.1 ลดลงร้อยละ 4.4 จำกปี 2557 เนื่องจำกมีต้นทุนขำยที่สูงขึ้น จำกสภำพกำรแข่งขันสูง 
ในตลำด ท ำให้บริษัทฯ ต้องรับภำระสัดส่วนต้นทุนขำยต่อรำยได้จำกกำรขำยเพิ่มสูงขึ้น สำเหตุ                
อีกประกำรหนึ่ง คือมีกำรเตรียมกำรผลิตส ำหรับโปรแกรมงำนใหม่ ทั้งในกลุ่มชิ้นส่วนรถกระบะ 1 ตัน 
รถบรรทุกขนำดใหญ่ รถจักรยำนยนต์ขนำดใหญ่ และชิ้นส่วนนอกกลุ่มยำนยนต์ จ ำเป็นต้องมี                
กำรลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ ท ำให้เกิดค่ำเส่ือมรำคำเพิ่มขึ้นและมีค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน
สูงขึ้น นอกจำกนี้ยังมีกำรใช้วัตถุดิบไปในกำรทดลองผลิตชิ้นงำนในโปรแกรมงำนใหม่ ๆ ดังกล่ำว 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 จ ำนวน 5,371.2 ล้ำนบำท       
โดยสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 110.3 ล้ำนบำท จำกยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ในส่วนของ
ลูกหนี้กำรค้ำจำกลูกค้ำรำยใหม่ และลูกค้ำต่ำงประเทศที่มียอดส่ังซื้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำกปีที่ผ่ำนมำ 
ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 203.7 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ และมีหนี้สินรวม 
496.2 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 149.9 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกกำรซื้อวัตถุดิบและซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น 
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 มี 4,874.9 ล้ำนบำท ลดลง 243.3 ล้ำนบำท จำกกำร  
ตั้งส ำรองหุ้นทุนซื้อคืนจำกโครงกำรซื้อหุ้นคืน และกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ส ำหรับอัตรำหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 0.1 เท่ำ 

เหตุการณ์ส าคัญในปี 2558  
 บริษัทฯ ร่วมประกำศเจตนำรมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

คอร์รัปชั่น และได้ส่ือสำรนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นต่อกลุ่มผู้ส่งมอบโดยตรง                         
ในกำรประชุมผู้ส่งมอบ (supplier meeting) ประจ ำปี 2558 

 บริษัทมีกำรเปล่ียนแปลงกรรมกำร โดยแต่งตั้งคุณจักรมณฑ์ ผำสุกวนิช เป็นประธำนกรรมกำร          
และกรรมกำรอิสระ 

 บริษัทฯ ได้ด ำเนินโครงกำรซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหำรทำงกำรเงิน จ ำนวน 20,000,000 หุ้น ในรำคำเฉล่ีย 
8.75 บำทต่อหุ้น ใช้เงินซื้อหุ้นคืนจ ำนวน 175.02 ล้ำนบำท โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติ                       
ให้ชะลอกำรพิจำรณำจ ำหน่ำยหุ้นที่ซื้อคืนออกไปก่อน เนื่องจำกยังมีเวลำในกำรพิจำรณำก ำหนด          
แนวทำงกำรจ ำหน่ำยหุ้นคืนจนถึงวันท่ี 20 กรกฎำคม 2561 
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 ช่วงปลำยปี 2558 บริษัทฯ ได้ท ำโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคำ 
ขนำด 5 เมกะวัตต์ dc ซึ่งปัจจุบันนับได้ว่ำเป็นโครงกำร Solar Rooftop ที่ผลิตไฟฟ้ำใช้เอง ขนำดใหญ่
ที่ สุดในประเทศไทย ใช้ เงินลงทุน 175 ล้ำนบำท คำดว่ำจะสำมำรถลดต้นทุนค่ำไฟฟ้ำได้                             
20-25 ล้ำนบำทต่อปี ในระยะเวลำ 25 ปี 

โครงการผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ 
 โครงกำรผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ส ำคัญ อำทิ โครงกำรผลิตชิ้นส่วนเส้ือสูบอลูมิเนียม (Crankcase)             

ส ำหรับจักรยำนยนต์ขนำดใหญ่ (Big Bike) มูลค่ำ 200 ล้ำนบำท โครงกำรผลิตชิ้นส่วนท่อและขำยึด
ส ำหรับรถบรรทุกขนำดใหญ่ มูลค่ำ 1,200 ล้ำนบำท โครงกำรผลิตชิ้นส่วนขำยึดส ำหรับ passenger 
car มูลค่ำ 110 ล้ำนบำท และโครงกำรผลิตชิ้นส่วนส ำหรับผลิตภัณฑ์นอกกลุ่มยำนยนต์                       
หลำยรำยกำร มูลค่ำกว่ำ 170 ล้ำนบำท 

 

ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น 
มีผู้ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ 
นำยสถำพร ผังนิรันดร์ (ผู้ถือหุ้น) (“นายสถาพรฯ”) ให้ค ำแนะน ำดังนี้ 

 รำยกำรข้อมูลส ำคัญทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2558 ควรเพิ่มอัตรำส่วน                  
ทำงกำรเงินประเภทต่ำง ๆ มำกกว่ำปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อที่จะเข้ำใจธุรกิจ
ของบริษัทฯ  

 กำรใช้ข้อควำมในหนังสือเชิญประชุม ขอให้ใช้ค ำว่ำงบแสดงฐำนะกำรเงินให้ถูกต้อง 
 ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณในค ำแนะน ำและจะน ำมำปรับปรุงแก้ไข 

นำยสมเกียรติฯ ขอส ำเนำรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรผลิตยำนยนต์ที่แสดงใน Presentation 
ประธำนฯ ชี้แจงว่ำข้อมูลใน Presentation นี้เป็นข้อมูลสำธำรณะซึ่งได้แสดงไว้ใน Website ของบริษัทฯ 

อยู่แล้วและยินดีให้ส ำเนำเอกสำรดังกล่ำว 
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม 
ในวำระนี้ เป็นกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบ        

จึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2558 ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 ประธานฯ มอบหมายให้ นายประสงค์ อดุลยรัตนนุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้ 
 นายประสงค์ฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้จัดท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 
2558 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
โดยงบดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (“KPMG”) 
และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว                         
ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ให้ความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงผลการด าเนินงานถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี            
ที่รับรองทั่วไป สรุปได้ดังนี้ 
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รายการ ปี 2558 ปี 2557 + / (-) + / (-)% 

สรุปงบแสดงฐานะการเงนิ 

รวมสินทรัพย ์ 5,371.2 5,464.5 (93.3) (1.7) 

รวมหน้ีสิน 496.2 346.3 149.9 43.3 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,874.9 5,118.2 (243.3) (4.8) 

สรุปงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

รายได้รวม 4,145.9 4,094.8 51.1 1.2 

ต้นทุนขาย 3,426.0 3,206.4 219.6 6.8 

ค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร 171.4 173.3 (1.9) (1.1) 

ก าไรสุทธิ 541.7 717.2 (175.5) (24.5) 

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.35 0.49 (0.14) (28.6) 

          (หน่วย: บาท) 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 
มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
นายสถาพรฯ เสนอแนะให้บริษัทฯ แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบัญชี 

พ.ศ. 2543 เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่มีการใช้ค าว่างบดุลแล้ว แต่ใช้ค าว่างบแสดงฐานะการเงิน 
นายประสงค์ฯ กล่าวขอบคุณและจะน าข้อเสนอแนะไปพิจารณา 
นายสถาพรฯ สอบถามว่า เหตุใดงบการเงินไม่มีการส ารองหนี้สูญเลย และไม่มีการก าหนดระยะเวลา             

การจ่ายหนี้คืนเจ้าหน้ีไว้ อยากทราบข้อมูลส่วนน้ีเพิ่มเติมในคราวต่อไป 
นายประสงค์ฯ ชี้แจงว่าธุรกิจประเภทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โดยส่งตรงให้กับผู้ประกอบรถยนต์นี้                      

ไม่มีหนี้สูญเกิดขึ้นหรือมีความเป็นไปได้ต่ าจึงไม่มีการส ารองหนี้สูญ และบริษัทฯ จะให้ข้อมูลและสัดส่วนต่าง ๆ มากขึ้น            
ในรายงานคราวต่อไป 

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีการเกิดหน้ีสูญเนื่องจากเป็นการส่งชิ้นส่วนให้กับลูกค้า
ตามสัญญา หากลูกค้าไม่ช าระเงินบริษัทฯ ก็จะไม่ส่งชิ้นส่วนให้ซึ่งจะท าให้กระบวนการประกอบรถยนต์ของลูกค้า
หยุดชะงัก 

นายสมเกียรติฯ สอบถามว่า จากงบการเงินของบริษัทฯ หมวดสินทรัพย์ เงินลงทุนชั่วคราวมีการลงทุน
ด้านใด เนื่องจากไม่มีหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

นางสาวบุษราฯ ชี้แจงว่าเงินลงทุนชั่วคราวเป็นส่วนของเงินฝากประจ าเกิน 3 เดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 1.937 

นายประสงค์ฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีเงินสดในงบกระแสเงินสดมาก ไม่มีหน้ีสิน ประกอบกับปัจจุบัน 
บริษัทฯ วางแผนที่จะขยายโครงการที่มีศักยภาพต่าง ๆ หลายโครงการ จึงจ าเป็นต้องมีการเก็บเงิ นสดไว้รอการลงทุน        
ที่จะเกิดขึ้น 

นางสาวบุษกร  งามพสุธาดล (ผู้ถือหุ้น) (“นางสาวบุษกรฯ”) สอบถามว่า 
 จากงบก าไรขาดทุนหน้า 68 รายได้จากเงินปันผลของงบเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม                      

มูลค่าลดลงเนื่องจากสาเหตุใด และรายได้ดอกเบี้ยลดลงเนื่องจากสาเหตุใด 
 ก าไรสุทธิ (Net Profit) ที่ลดลงจากร้อยละ 17 เหลือร้อยละ 13 นั้น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ    

จะอยู่ในสภาวะนี้อีกนานเท่าใด 
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 ส่วนของการขยายงานจากโครงการใหม่ จะมีการรับรู้รายได้เพิ่มเติมจากโครงการใหม่ เป็นสัดส่วน
ประมาณเท่าใดต่อปี จะส่งผลให้ก าไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนประมาณเท่าใดต่อปี และจะมีการรับรู้
รายได้ของทั้งโครงการในปีใด 

นางสาวบุษราฯ ชี้แจงว่า รายได้เงินปันผลของงบเฉพาะกิจการส าหรับปี 2558 อยู่ที่ 602 ล้านบาท                   
รายได้เงินปันผลของงบการเงินรวมส าหรับปี 2558 เป็นเงินปันผลที่ได้จากบริษัทย่อย 3 บริษัท ส่วนการลงของรายได้
ดอกเบี้ยไม่ได้ลดลง เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยในปี 2557 เป็นรายได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2557 จ านวน 6.6 ล้านบาท 
ส าหรับปี 2558 เป็นรายได้ดอกเบี้ยตลอดปีจ านวน 13 ล้านบาท 

นายประสงค์ ฯ ชี้แจงว่า ก าไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลง เนื่องจากบริษัทฯ มีโครงการลงทุนใหม่ ๆ ท าให้มี
การลงทุนในการซื้อและปรับปรุงเครื่องจักร อีกทั้งมีการพัฒนาคนงานของบริษัทฯ ให้มีความช านาญในการด าเนินการ
โครงการใหม่ และมีการให้ลูกค้าน าชิ้นส่วนบางอย่างไปทดสอบ ดังนั้น ในช่วงระยะเวลาทดลองและพัฒนานี้ ท าให้มี    
การรับรู้รายจ่ายก่อนการรับรู้ก าไร จึงท าให้ตัวเลขก าไรลดลง แต่เป็นการลดลงในทางที่ดีเนื่องจากจะมีรายได้ในอนาคต
กลับเข้ามา 

นายประสงค์ ฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ส่วนของการขยายงานและก าไรต่อโครงการ ยังไม่สามารถ                       
ตอบเป็นตัวเลขอย่างละเอียดได้เนื่องจากบริษัทฯ มีลูกค้าที่หลากหลาย โครงการแต่ละโครงการเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน                   
ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของรายได้ในแต่ละโครงการจึงไม่เหมือนกัน แต่โดยลักษณะทั่วไป ภายหลังจากที่ลูกค้าของบริษัทฯ                    
เริ่มเปิดตลาดจะมีการเพิ่มขึ้นของความนิยมและจะถึงจุดสูงสุดของแต่ละโครงการในระยะเวลา 2 ปีหลังเริ่มต้นโครงการ 

นางสาวบุษกรฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า ก าไรสุทธิจะกลับมาดีขึ้นตอนไหน และการรับรู้รายได้ที่จะเกิดขึ้น
หลังจาก 2 ปีจะส่งผลกระทบต่อรายได้รวมในสัดส่วนเท่าไร และจะส่งผลต่อก าไรสุทธิดีขึ้นหรือไม่ 

นายประสงค์ฯ ชี้แจงว่า ขณะนี้ยังตอบเป็นตัวเลขไม่ได้เพราะขึ้นอยู่กับสภาวะของธุรกิจรถยนต์ที่ปัจจุบัน
ยังทรงตัวหรืออาจจะไม่ค่อยดีนัก ชิ้นส่วนที่บริษัทฯ ด าเนินการผลิตอยู่ในปัจจุบันอาจลดลง แต่ชิ้นส่วนที่ผลิตตามโครงการ
ใหม่ก็เพิ่มขึ้น แต่ปัจจุบันยังไม่ทราบว่ามากน้อยเพียงใด 

ประธานฯ อธิบายเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์ยังทรงตัว แต่ เมื่อพิจารณาแล้ว                              
ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีกว่าบริษัทอื่นในประเภทธุรกิจเดียวกัน แต่อุตสาหกรรมนี้มีแนวโน้มลดลงกันทุกบริษัท          
การพิจารณาก าไรของบริษัทฯ ในปีหน้านั้นยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจน เพราะปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนในโครงการใหม่ 

นางสาวบุษกรฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า รายได้จากการขยายโครงการใหม่ คิดเป็นเท่าไรของรายได้รวม
ทั้งหมด 

นายประสงค์ฯ ชี้แจงว่า การเริ่มการลงทุนใหม่จากกลุ่มรถกระบะ ยังไม่มีตัวเลขที่แน่นอน โดยยกตัวอย่าง 
โครงการ Big Truck ซึ่งช่วงแรกของโครงการมีรายได้ 500 ล้านบาทของอายุโครงการ 6 ปี เท่ากับรายได้เฉล่ียประมาณ 
100 ล้านบาทต่อปี แต่เมื่อท างานร่วมกับลูกค้ามาขึ้นจนลูกค้าเกิดความไว้วางใจ ท าให้มีการขยายโครงการก่อให้เกิด
รายได้เพิ่มขึ้นอีก 700 ล้านบาทของอายุโครงการ 6 ปี แต่ทั้งนี้ก็มีช่วงขาขึ้นและขาลง 

ทั้งนี้  คาดว่าหลังจากที่นโยบายรถคันแรกของรัฐบาล ที่ก าหนดการห้ามเปล่ียนมือของรถคันแรก                     
เป็นระยะเวลา 5 ปี ในช่วงปี 2555-2560 ส้ินสุดลง คาดว่าธุรกิจรถยนต์จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ดังนั้น โครงการใหม่น่าจะท าให้
มีก าไรเพิ่มขึ้น 

บริษัทฯ ยังมีนโยบายและกิจกรรมในการลดต้นทุน เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์                          
การใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการน าหุ่นยนต์มาช่วยในการท างาน 

นายนรา ศรีเพชร (ผู้ถือหุ้น) (“นายนราฯ”) สอบถาม ดังนี้ 
 ส่วนต่างของราคาที่ได้ก าไรจากลูกค้าคือร้อยละเท่าไร และลูกค้าต่อรองขอลดราคาจากบริษัทฯ 

บ่อยหรือไม่ 
 ปัจจุบัน รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากกลุ่มลูกค้าหลักกลุ่มใด 
ประธานฯ ชี้แจงว่า การต่อรองราคานั้นขึ้นอยู่กับสภาพธุรกิจในแต่ละปี หากเศรษฐกิจดี บริษัทฯ ก็มียอด

ส่ังซื้อและมีรายได้มาก หากเศรษฐกิจซบเซาลูกค้าก็ขอลดราคา อย่างไรก็ดี ทั้งสองฝ่ายต้องพึ่งพากันในการด าเนินธุรกิจ 
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นายประสงค์ฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในอุตสาหกรรมนี้ การต่อราคาเป็นเรื่องปกติและต่อราคารุนแร ง                       
ในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี โดยบริษัทฯ จะพิจารณาตามสถานการณ์ ทั้งนี้ ปกติแล้วการขอลดราคาของลูกค้า จะลดโดย                  
การปรับปรุงงานวิศวกรรม 

นายสถาพรฯ สอบถามว่า ตามหมายเหตุของผู้สอบบัญชีที่ 7 (หน้า 98) ค่าเผ่ือมูลค่าสินค้าลดลง                 
ของบริษัทลูกของบริษัทฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557 คือค่าอะไร และจะลดมูลค่านี้ลงได้อย่างไร 

นางสาวบุษราฯ ชี้แจงว่า การที่มูลค่า 2.4 ล้านบาทเพิ่มเป็น 4.6 ล้านบาท เกิดจากสินค้าคงคลังที่ไม่มี 
การหมุนเวียน สินค้าบางชนิดสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น งานอลูมิเนียม แต่สินค้าบางส่วนไม่สามารถน ากลับมาใช้
ใหม่ได้ เช่น งานเหล็กหรือโลหะ จึงต้องขายเป็นเศษเหล็ก 

นายประสงค์ฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า มูลค่าที่เพิ่มขึ้น 2 ล้านบาทนั้น ถือว่าไม่มากส าหรับอุตสาหกรรมนี้                
การมีชิ้นส่วนเหลือคงคลังเกิดขึ้นได้กรณีเช่น ลูกค้าเปล่ียนรุ่นสินค้าจึงมีส่วนที่ผลิตไปแล้วเหลือ โดยบริษัทฯ จะน าชิ้นส่วน         
ที่เหลือไปใช้ใหม่หากสามารถท าได้ หากไม่สามารถท าได้ก็ต้องมีการตั้งค่าเผ่ือมูลค่าสินค้าลดลง 

นางสาวบุษกรฯ สอบถามว่า สินค้าคงคลังส่วนนี้สัมพันธ์กับรายได้หรือไม่ ในเมื่อยอดรายได้ของบริษัทฯ 
ไม่เพิ่มขึ้น ท าไมส่วนน้ีถึงเพิ่มขึ้น 

นายประสงค์ฯ ชี้แจงว่า มีความสัมพันธ์กัน แต่เมื่อมีชิ้นส่วนหลายชนิดกว่า 200 รายการ ซึ่งแต่ละรายการ
มีราคา และการลดลงของมูลค่าไม่เท่ากัน ท าให้เมื่อดูมูลค่าโดยรวมมองไม่เห็นว่าสัมพันธ์กับรายได้ของบริษัทฯ อย่างไร 

นางสาวบุษราฯ อธิบายเพิ่มเติมว่า หากสินค้าที่ไม่หมุนเวียนเกิน 5 ปี จะถูกตัดเป็นค่าเผ่ือมูลค่าสินค้า
ลดลง 

นางสาวบุษกรฯ สอบถามว่า การที่ก าไรสุทธิลดลงไม่ได้เกิดจากการต่อรองราคาของลูกค้า แต่ก าไรสุทธิ
ในปีนี้เกิดจากการขยายงาน ความเข้าใจนี้ถูกต้องหรือไม่ 

นายประสงค์ฯ ชี้แจงว่า การที่ก าไรสุทธิลดลงส่วนหนึ่งเกิดจากการขยายงาน ทั้งนี้ บางส่วนก็เกิดจาก                
การต่อรองของลูกค้า หากตกลงกันแล้วบริษัทฯ ไม่สามารถลดต้นทุนได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ท าให้ส่งผลกระทบต่อก าไร
ของบริษัทฯ แต่กรณีนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อย 

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 

2558 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2558 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,361,165,649 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 -  

 

วาระที่ 4         พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
 ประธานฯ มอบหมายให้ นายประสงค์ อดุลยรัตนนุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้ 
 นายประสงค์ฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ           
จากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลังหักส ารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ              
การด ารงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อช าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภายในบริษัทฯ รวมถึงความจ าเป็น
และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต 
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 ในปี 2558 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 624.29 ล้านบาท คณะกรรมการ   
จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ
อนุมัติเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 305 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2558  
 สรุปการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2558  

 จัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 31,214,625 บาท และ 
 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จ่ายไปแล้ว จ านวน 2 ครั้ง ในอัตรารวม 0.40 บาทต่อ

หุ้น รวมเป็นเงิน 610 ล้านบาท  
 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2559 จากการรับรู้
เงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยในวนัท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นรายได้ เมื่อรวมกับก าไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรของบริษัทฯ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ จึงมีก าไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรประมาณ 200.83 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอที่จะจ่ายปันผล 
ได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรจัดสรรก าไรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากยอดเงินดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   
ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น (หักหุ้นซื้อคืนเป็นจ านวน 20,000,000 หุ้นแล้ว)   
รวมเป็นเงินท้ังส้ินไม่เกิน 183,000,000 บาท หรือร้อยละ 91.1 ของก าไรดังกล่าว 
 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 
2559 และวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่ อรวบรวมรายชื่ อ ผู้ถือหุ้น ที่มี สิทธิ รับ เงินปันผล ตามมาตรา  225                       
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผล  
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 
มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
นายสถาพรฯ สอบถามว่า เงินปันผลจ่าย เป็นส่วนท่ีได้บัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) หรือไม่ และสามารถ

น าไป Credit ภาษีได้หรือไม่ 
นางสาวบุษราฯ ชี้แจงว่า เงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่ได้เป็นส่วนที่ได้บัตรส่งเสริมการลงทุน 

(BOI) รายได้ของบริษัทฯ ส่วนน้ีเป็นรายได้จากเงินปันผลจากบริษัทย่อย แม้บริษัทย่อยจะได้บัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
แต่บริษัทฯ แม่ไม่สามารถใช้สิทธิในบัตรส่งเสริมนั้นได้ นอกจากนี้ บริษัทย่อยไม่ได้เสียภาษีจากเงินส่วนนี้ ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ จึงไม่สามารถน าเงินปันผลไป Credit ภาษีได้ 

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2558 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
และจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลจ านวน 2 ครั้ง รวมเป็นเงินปันผลในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น รวมทั้ง
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,361,165,649 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 - 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 ประธานฯ มอบหมายให้ นายประสงค์ อดุลยรัตนนุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้ 

นายประสงค์ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ  17 ก าหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง            
ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามา                 
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

1. นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางศรีไทย เหมโสรัจ   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ  กรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ จึงได้เสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน                          
กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ      
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ของกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 
มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
นายสถาพรฯ เสนอแนะว่า หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแบบของกระทรวงพาณิชย์  ให้เลือก                         

มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดเพื่อความกระชับ จึงเสนอให้ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 3 ท่าน                          
เพื่อความกระชับของการด าเนินการประชุม 

นายชาญวิทย์ ปราชญาพิพัฒน์ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า แม้ว่าที่ประชุมจะลงคะแนนเสียงแต่งตั้ง
กรรมการท้ังชุดในคราวเดียว แต่เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ขอให้บันทึกคะแนนการแต่งตั้งกรรมการ
แต่ละท่านเป็นรายบุคคล 

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน 
คือ (1) นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล (2) นางศรีไทย เหมโสรัจ และ (3) นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ    
กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

  5.1        นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ                 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,360,865,649 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 300,000 - 
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 5.2 นางศรีไทย เหมโสรัจ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ                 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,361,165,649 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 - 

 
  5.3  นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ                 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,130,708,549 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 230,457,100 - 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 
 ประธานฯ มอบหมายให้ นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ                     
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“นายปราโมทย์ฯ”)เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้ 

นายปราโมทย์ฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกล่ันกรองอย่างละเอียด
ถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ                  
และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค านึงถึงความ
เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าตอบแทนรายเดือน เสนออัตราเดียวกับปี 2558 
1. คณะกรรมการบริษัท 
             ประธานกรรมการบริษัท   25,000 บาท/เดือน 
             กรรมการบริษัท    17,500 บาท/เดือน 
ค่าเบี้ยประชุมต่อคร้ัง เสนออัตราเดียวกับปี 2558 
1. คณะกรรมการบริษัท 
             ประธานกรรมการบริษัท   40,000 บาท/ครั้ง 
             กรรมการบริษัท    30,000 บาท/ครั้ง 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
             ประธาน                            37,500 บาท/ครั้ง 
             กรรมการ              25,000 บาท/ครั้ง 
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
             ประธาน                            37,500 บาท/ครั้ง 
             กรรมการ              25,000 บาท/ครั้ง 
บ าเหน็จกรรมการ  เสนออัตราเดียวกับปี 2558 
จ่ายปีละครั้ง ให้กับกรรมการทั้งคณะ ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 

บาท 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี  
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 ตามที่เสนอ          
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,361,165,649 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 - 

 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 

ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยปรำโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ                  
และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็นผู้น ำเสนอรำยละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้ 

นำยปรำโมทย์ฯ ชี้แจงว่ำ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส ำหรับปี 2559              
และเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง  ผู้สอบบัญชีจำก KPMG เป็นส ำนักงำน                   
สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยอนุมัติให้ นำงมัญชุภำ สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 6112 และ/หรือ               
นำยเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 4068 และ/หรือ นำยเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชี               
รับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 4195 แห่ง KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก ำหนดค่ำสอบบัญชี
ประจ ำปี 2559 เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 1,200,000 บำท ซึ่งอัตรำดังกล่ำวเพิ่มขึ้นจำกอัตรำในปี 2558 เป็นจ ำนวน 30,000 
บำท โดยกำรแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำสอบบัญชีข้ำงต้นได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร        
ตรวจสอบแล้ว 

ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น 

มีผู้ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ 
นำยสถำพรฯ เสนอแนะว่ำ ไม่เห็นด้วยกับกำรเพิ่มขึ้นของค่ำสอบบัญชี เนื่องจำกภำระงำนด้ำน                     

กำรสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนควรลดลงในปีต่อไปภำยหลังจำกเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ชั่วโมงในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรสอบบัญชีควรจะลดลง โดยกรรมกำรตรวจสอบควรปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยใน                     
ให้ดีขึ้นเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้สอบบัญชีและลดค่ำใช้จ่ำยในกำรสอบบัญชี 

นอกจำกนี้ เสนอแนะให้น ำเสนอค่ำสอบบัญชีในแต่ละปีเป็นตำรำงจะได้สะดวกในกำรพิจำรณำ 
นำยปรำโมทย์ฯ ชี้แจงว่ำ ปีท่ีแล้วบริษัทฯ ได้เจรจำให้คงค่ำสอบบัญชีของ KPMG ในอัตรำเดิมมำ 1 ปีแล้ว 

ส ำหรับในปีนี้ KPMG เรียกค่ำตอบแทนเพิ่มขึ้นเนื่องจำกมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม อำทิ เงินเดือนพนักงำน ค่ำเดินทำง              
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำแล้วเห็นว่ำเหมำะสม 

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธำนฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้ ง ผู้สอบบัญชีแ ละก ำหนดค่ำสอบบัญชี                       

ประจ ำปี 2559 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2559 ตำมที่
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,360,330,649 99.94 
ไม่เห็นด้วย 835,000 0.06 
งดออกเสียง 0 - 
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วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
ประธำนฯ ชี้แจงว่ำ คณะกรรมกำรบริษัทฯ เห็นว่ำสมควรที่จะเปิดโอกำสให้กับผู้ถือหุ้นซักถำม                        

หรือคณะกรรมกำรตอบข้อซักถำม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น 
มีผู้ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ 
นำยสมเกียรติฯ สอบถำม ดังนี้  

 รำยได้ของบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัทมีสัดส่วนต่อรำยได้ของบริษัทฯ เท่ำใด 
 กำรเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่น ส่งผลกระทบหรือมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่ำงไร 

นำยประสงค์ฯ ชี้แจงว่ำ บริษัทย่อย 3 บริษัท มีสัดส่วนต่อรำยได้ของบริษัทฯ ดังนี้ 
1. บริษัท พี. ซี. เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จ ำกัด ร้อยละ 71.2 
2. บริษัท พี. ซี. เอส. ได คำสติ้ง จ ำกัด ร้อยละ 28.5 
3. บริษัท พี. ซี. เอส. ฟอร์จจิ้ง จ ำกัด ร้อยละ 0.4 

กรณีกำรเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่น ทำงบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่ำไม่มีแหล่งวัตถุดิบหรือลูกค้ำ
ของบริษัทฯ ที่ประกอบกิจกำรในพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหว ทั้งนี้ จำกกำรสอบถำมจำกลูกค้ำของบริษัทฯ ทรำบว่ำยังไม่เกิด 
ผลกระทบใด ๆ ต่อลูกค้ำอันจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ 

นำงสำวบุษกรฯ สอบถำมว่ำ ในระยะเวลำ 3 – 5 ปีต่อไปน้ี มีเหตุกำรณ์ใดบ้ำงที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ 
นำยประสงค์ฯ ชี้แจงว่ำ ควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก ตั้งแต่มีนโยบำยรถยนต์  

คันแรกที่มีผลระยะยำว 5 ปี ท ำให้ธุรกิจยำนยนต์ชะลอตัวระยะยำว แต่คำดว่ำจะดีขึ้นในปีต่อ ๆ ไป นอกจำกนี้ บริษัทฯ 
พยำยำมหำกลยุทธ์ใหม่โดยกำรขยำยโครงกำรไปนอกกลุ่มรถกระบะ ซึ่งเห็นว่ำประสบควำมส ำเร็จพอสมควร ท ำให้มี                     
กำรเริ่มโครงกำรใหม่ตำมที่ได้เรียนไปเบื้องต้น 

นำยประสงค์ฯ อธิบำยเพิ่มเติมว่ำ ตำมแผนภำพที่น ำเสนอแสดงว่ำในปีที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยมียอดขำย
สูงกว่ำประเทศอินโดนีเซีย ท้ังในส่วนกำรขำยและกำรผลิต 

นำยนรำฯ สอบถำมว่ำ สัญญำที่บริษัทฯ ท ำกับลูกค้ำเป็นสัญญำที่มีระยะเวลำเท่ำใด เช่น สัญญำรำยปี 
หรือ 5- 10 ปี 

นำยประสงค์ฯ ชี้แจงว่ำ แต่ละโครงกำรมีกำรท ำสัญญำตำมอำยุโครงกำร 5-7 ปี แต่ละปีลูกค้ำจะแจ้งต่อ
บริษัทฯ ว่ำมีควำมต้องกำรชิ้นส่วนประมำณเท่ำไรเพื่อให้บริษัทฯ เตรียมกำรผลิตในแต่ละช่วงเวลำ บริษัทฯ จึงอำจมี                   
กำรวำงแผนรำยปี และลูกค้ำจะท ำกำรยืนยันควำมต้องกำรรำยเดือนเพื่อยืนยันจ ำนวนชิ้นส่วนที่ต้องกำรอีกครั้งหนึ่ง 

ประธำนฯ อธิบำยเพิ่มเติมว่ำ กำรเริ่มผลิตชิ้นส่วนบำงชนิดที่ลูกค้ำส่ัง บริษัทฯ ต้องเริ่มลงทุนเองก่อน   
เพื่อทดลองผลิต ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังไม่อำจระบุมูลค่ำกำรลงทุนหรือก ำไรของแต่ละชนิดเป็นตัวเลขแน่นอนได้ 

นำยนรำฯ สอบถำมเพิ่มเติมว่ำ งำนที่บริษัทฯ เริ่มโครงกำรแล้วแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ (Backlog)                    
ของบริษัทฯ ในปี 2561 จะเป็นอย่ำงไร 

นำยประสงค์ฯ ชี้แจงว่ำ บริษัทฯ มีโครงกำรใหม่ซึ่งมีมูลค่ำของแต่ละโครงกำรตำมที่ได้เสนอไปแล้ว
เบื้องต้น ท้ังนี้ มูลค่ำในอนำคตอำจมีกำรปรับขึ้นหรือลงขึ้นอยู่กับลูกค้ำ เพรำะบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้คุมตลำดแต่เป็นตัวลูกค้ำ
แต่ละรำย โดยปกติแล้วอำจมีกำรเพิ่มขึ้นหรือลดลงร้อยละ 20 จำกมูลค่ำที่ตกลงตำมสัญญำ 

นำยสมเกียรติฯ สอบถำมว่ำ ถ้ำสัญญำมีระยะเวลำ 5-7 ปี หำกผ่ำนไป 3 ปีแล้วลูกค้ำยกเลิกกำรส่ังซื้อ
เพรำะขำยไม่ดี บริษัทฯ มีมำตรกำรด ำเนินกำรอย่ำงไร 

นำยประสงค์ฯ ชี้แจงว่ำ ตำมที่ได้เรียนไปแล้วว่ำ แม้ว่ำสัญญำจะมีระยะเวลำ 5-7 ปี ลูกค้ำจะชี้แจงแผน
รำยปีและรำยเดือนให้ทรำบ ทำงบริษัทฯ จะผลิตและส่งของให้ลูกค้ำเป็นรำยเดือน จึงไม่มีกำรผลิตที่มำกจนเกินไป 

นำยสมเกียรติฯ สอบถำมเพิ่มเติมว่ำ หำกลูกค้ำต้องกำรเลิกสัญญำ จะแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้ำกี่เดือน 
นำยประสงค์ฯ ชี้แจงว่ำ ส่วนใหญ่แจ้งล่วงหน้ำเป็นระยะเวลำนำนก่อนกำรเลิกสัญญำ เนื่องจำกลูกค้ำ

จะแจ้งประมำณกำรยอดสั่งซือ้ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 เดือน แต่หำกจะมีกำรเลิกสัญญำ โดยปกติจะแจ้งล่วงหน้ำ 6-12 เดือน 
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม 
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ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกคนที่มำประชุมในวันนี้                    
และกล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่ำนที่แสดงควำมคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อบริษัทฯ 
คณะกรรมกำรบริษัท และฝ่ำยบริหำรจะน ำควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ไปพิจำรณำและประยุกต์ใช้เพื่อให้บริษัทฯ 
เจริญเติบโต และมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีก้ำวหน้ำต่อไป และกล่ำวปิดประชุม 
 

ปิดประชุมเวลำ: 16.00 น. 

 
 

 
 
                  นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนชิ 
         ประธานในที่ประชุม  
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ข้อมูลของกรรมการซึ่งครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพือ่ด ารงต าแหน่งใหม ่

     

ชื่อ-นามสกุล : นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนชิ 
ต าแหน่งปจัจุบัน : ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
อาย ุ : 69 ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
การศึกษา : ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ศาสตร์ California State University 

  ปริญญาตรเีศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : อบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)        ปี 2557 

  อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)        ปี 2557          
  อบรมหลักสูตร Current Issue Seminar (CIS)         ปี 2551 
  อบรมหลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP)                    ปี 2551 
  อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)                     ปี 2549 
  อบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP)       ปี 2549  
  อบรมหลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN)                  ปี 2547 
  อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)                   ปี 2547 
  

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี 
วันเดือนปีที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการบรษิัท 

: 11 กันยายน 2558 (จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 1 ปี 7 เดือน) 

จ านวนบริษัทท่ีด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 
          บริษัทจดทะเบียนอื่น 

 
 
: 2 บริษัท 

          บริษัทท่ัวไป : ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ 
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

: ไม่มี 
 

ประสบการณ์ :   
 2558 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
 2556 – 2557  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
 2553 – 2557  ประธานกรรมการ บริษัท ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย  จ ากัด (มหาชน) 
 2552 – 2557  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท อินโดราม่า เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

การเขา้ร่วมประชุมในรอบปีบัญชี
ที่ผ่านมา 

: 8/8 ครั้ง 
 
 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 



23 
 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นางวรรณา เรามานะชยั 
ต าแหน่งปจัจุบัน : กรรมการ 
อาย ุ : 66 ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
การศึกษา : ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

  ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557 
การถือหุ้นในบริษัท : 3,000,000 หุ้น (0.20%) 
วันเดือนปีที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการบรษิัท 

: 27 มิถุนายน 2556 (จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 3 ปี 10 เดือน) 

จ านวนบริษัทท่ีด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 
          บริษัทจดทะเบียนอื่น 

 
 
: ไม่ม ี

          บริษัทท่ัวไป : 26 บริษัท 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ 
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

: ไม่มี 
 

ประสบการณ์ :   
 2556 – ปัจจุบัน  กรรมการ 

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

การเขา้ร่วมประชุมในรอบปีบัญชี
ที่ผ่านมา 

: 7/8 ครั้ง 
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ชื่อ-นามสกุล : นายธเิบต รุ่งโรจนก์ิติยศ 
ต าแหน่งปจัจุบัน : กรรมการ 
อาย ุ : 41 ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
การศึกษา : ปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟา้ Operation Research & Industrial Engineer, 

  Computer Science, Cornell University 
  ปริญญาตรวีิศวกรรมคอมพิวเตอร์ University of Miami 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่ม ี
การถือหุ้นในบริษัท : 230,000,000 หุ้น (15.08%) 
วันเดือนปีที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการบรษิัท 

: 12 ตุลาคม 2559 (จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 6 เดือน) 

จ านวนบริษัทท่ีด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 
          บริษัทจดทะเบียนอื่น 

 
 
: ไม่ม ี

          บริษัทท่ัวไป : 2 บริษัท 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ 
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

: ไม่มี 
 

ประสบการณ์ : 
 2559 – ปัจจุบัน  กรรมการ 
   บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
 2556 – ปัจจุบัน  กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอสดับบลิว แอนด์ ซันส์ จ ากดั 

 2544 – ปัจจุบัน  กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอส ดบับลิว เอส มอเตอร์ส จ ากัด 
 2542 – 2544    Senior Engineering Management, AT&T, USA 
 

การเขา้ร่วมประชุมในรอบปีบัญชี
ที่ผ่านมา 

: 1/2 ครั้ง 
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นิยามกรรมการอิสระ 

(นิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 

 

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

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

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

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

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

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น             
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 
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รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชือ่เข้าเป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประสบการณ์ : 
 2556 – ปัจจุบัน  ประธานเจา้หน้าที่ฝ่ายฝฏิบัติการ 
   บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
 2556 – 2559  กรรมการ  บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 
 2551 – 2556  ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพฒันาวิศวกรรม บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จ ากดั 
   ผู้อ านวยการฝ่ายเทคนิค บริษัท เอสดับบลิว แอนด์ซันส์ จ ากัด 
 

การเขา้ร่วมประชุมในรอบปีบัญชี
ที่ผ่านมา 

: 6/6 ครั้ง 

 
 
 
 

ชื่อ-นามสกุล :     นายกุญชร เรามานะชัย 
ต าแหน่งปจัจุบัน :     ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 
อาย ุ
สัญชาต ิ

:     56 ปี 
:     ไทย 

การศึกษา  :     ปริญญาตรวิศวกรรมการอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
      วิทยาเขตพระนครเหนือ 

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

:     - 

จ านวนบริษัทท่ีด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 
          บริษัทจดทะเบียนอื่น 
          บริษัทท่ัวไป 

 
       
:     ไม่ม ี
:     ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ 
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

:     ไม่มี 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 
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ประสบการณ์ : 
 2556 – 2558  กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 
 2554 – 2556  กรรมการผู้จดัการ, ผู้จัดการโรงงาน  และผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพฒันาวิศวกรรม 
   บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร์จจิ้ง จ ากัด 
 2553 – 2554  วิศวกร บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 2551 – 2553  วิศวกร บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร์จจิ้ง จ ากัด 
 

การเขา้ร่วมประชุมในรอบปีบัญชี
ที่ผ่านมา 

:    - 

 
 

 
 

 
 

ชื่อ-นามสกุล :     นายพลเอก รุ่งโรจน์กติิยศ 
ต าแหน่งปจัจุบัน :     - 
อาย ุ
สัญชาต ิ

:     34 ปี 
:     ไทย 

การศึกษา  :     ปริญญาตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมเครื่องกล University of Tennessee 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :     อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557  
การถือหุ้นในบริษัท :      230,000,010 หุ้น (15.08%) 
วันเดือนปีที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการบรษิัท 

:     - 

จ านวนบริษัทท่ีด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 
          บริษัทจดทะเบียนอื่น 
          บริษัทท่ัวไป 

 
       
:     ไม่ม ี
:     ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ 
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

:     ไม่มี 
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นโยบาย หลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

 
นโยบาย 
 คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของความหลากหลายในโครงสร้าง                          
ของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อายุและเพศ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการก าหนดนโยบาย และการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท จึงมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา  
และพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบและโครงสร้างที่ เหมาะสมกับทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท     
และมีกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักของบรรษัทภิบาลท่ีดี  
 
หลักเกณฑ์และวิธกีารในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 
1.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ 

1.1  กรรมการของบริษัทเป็นผู้แนะน า 
1.2  ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด                 

ของบริษัท 
1.3  บริษัทท่ีปรึกษาภายนอก 
1.4  ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2.  พิจารณาความเหมาะสมของความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่บริษัทด าเนินกิจการอยู่             
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ เป็นประโยชน์กับบริษัทหรือที่บริษัทต้องการ ความหลากหลายในด้านต่าง ๆ                       
เชน่ ความเป็นอิสระ ทักษะวิชาชีพ อายุ เพศ ฯลฯ โดยจัดท าเป็นตาราง Board Skill Matrix 

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

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

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

6.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะคัดเลือกและจัดท ารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่สุดให้คณะกรรมการ
บริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งหรือให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลง
เพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ 

7.  ด าเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดี
จะมารับต าแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น 

 
วันที่มีผลบังคับใช้ 

 ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2558     
เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558 
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ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ท างานของผู้สอบบญัชี 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากดั (KPMG) 

 

1. นางสาวสุจิตรา มะเสนา 
อาย ุ   : 39 ปี 
การศึกษา  
 ปริญญาตรีดา้นการบัญชี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   : 8645 
วันที่ขึน้ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   : 1 มกราคม 2550 
ต าแหน่งปัจจุบนั   : กรรมการบริหาร, ผู้สอบบัญชี 
ประสบการณ์   : 16 ปี 
จ านวนปทีี่สอบบัญชีให้บริษัท  : - 
ความสัมพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษทั  : ไม่ม ี
และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญห่รือผู้ทีเ่กี่ยวข้อง      

 
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล 

อาย ุ   : 51 ปี 
การศึกษา 
 หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดบัสูง สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   : 4323 
วันที่ขึน้ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   : 1 เมษายน 2537 
ต าแหน่งปัจจุบนั   : กรรมการบริหาร, ผู้สอบบัญชี 
ประสบการณ์   : 30 ปี 
จ านวนปทีี่สอบบัญชีให้บริษัท   : - 
ความสัมพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษทั   : ไม่มี 
และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญห่รือผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
 

3. นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย ์
อาย ุ   : 36     ปี 
การศึกษา 
 ปริญญาตรีสาขาพาณชิยศาสตรแ์ละการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 ปริญญาโทสาขา พาณชิยศาสตรแ์ละการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนักบริหารระดับตน้ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   : 8413 
วันที่ขึน้ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   : 1 ตุลาคม 2549 
ต าแหน่งปัจจุบนั   : กรรมการบริหาร, ผู้สอบบัญชี 
ประสบการณ์   : 15 ปี 
จ านวนปทีี่สอบบัญชีให้บริษัท   : - 
ความสัมพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษทั   : ไม่มี 
และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญห่รือผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 
Proxy Form A 

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้    
      Hereby appoint                                                                                                           

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

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

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

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า           

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ในวันที่ 28 เมษายน 
2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส เลขที่ 1137 ถนนสุรนารี ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30000 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

Affix Duty Stamp 20 baht 
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Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2017 Annual 
General Meeting of Shareholders on 28 April 2017 at 14.00 p.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. 

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

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

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

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

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

 

หมายเหตุ/ Remarks   
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปน็ผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นใหผู้้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the 
number of shares to many proxies for splitting votes. 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 

Proxy Form B 

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

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้    
      Hereby appoint                                                                                                           

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

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

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

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

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

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

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

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

                            Province                     Postal Code         
  
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า       
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ในวันที่ 28 เมษายน 
2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส เลขที่ 1137 ถนนสุรนารี ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30000 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

Affix Duty Stamp 20 baht 
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Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2017 Annual 
General Meeting of Shareholders on 28 April 2017 at 14.00 p.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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 
      In this Meeting, I / we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

 วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559  
      Agenda 1 To consider and endorse the Minutes of the 2016 Annual General Meeting of  
                       Shareholders  

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

deems appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 

                     (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                             เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง    
                                  Approve          Disapprove         Abstain    
              
  วาระท่ี 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทในปี 2559 
       Agenda 2 To acknowledge the operational results for the year 2016 

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

deems appropriate in all respects. 
                 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 

                     (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                             เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง    
                                  Approve         Disapprove          Abstain       
           
  วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2559 ส าหรับ   
                    รอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
       Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial Positions and the Comprehensive  
                        Income Statement of 2016 for the accounting period ending 31 December 2016 

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

deems appropriate in all respects. 
                (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 

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

                   Agenda 4 To consider and approve the allocation of profits and approve the dividend payment 
       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

                (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 
                     (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                             เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง    
                                  Approve         Disapprove          Abstain                 
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 วาระท่ี 5 พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ 
Agenda 5 To consider the matters in connection with directors 
5.1 พิจารณาอนุมตัิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

       5.1 To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation 
       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

 การแต่งตั้งกรรมการท้ังชดุ To elect all nominated directors 
     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง    

   Approve          Disapprove         Abstain      
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล To elect individual nominated directors  

ชื่อกรรมการ นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช 
Name of Director:  Mr.Chakramon Phasukavanich 
  เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง    

Approve         Disapprove          Abstain      
ชื่อกรรมการ นางวรรณา เรามานะชัย 
Name of Director: Mrs.Wanna Raomanachai 
  เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง    

Approve          Disapprove          Abstain   
ชื่อกรรมการ นายธเิบต รุ่งโรจน์กติิยศ 
Name of Director: Mr.Thibet Rungrotkitiyot 
  เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง    

Approve          Disapprove          Abstain 
 

            5.2 พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่เพิม่เติม 
            5.2 To consider and approve the appointment of new directors 
       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

 การแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหมเ่พิ่มเติมทัง้ชดุ To elect all nominated new directors 
     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง    

   Approve          Disapprove         Abstain      
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล To elect individual nominated directors  

ชื่อกรรมการ นายกุญชร เรามานะชัย 
Name of Director:  Mr. Koonchorn Roumanachai 
  เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง    

Approve         Disapprove          Abstain      
ชื่อกรรมการ นายพลเอก รุ่งโรจนก์ิติยศ 
Name of Director: Mr. Phon-ek Rungrotkitiyot 
  เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง    

Approve          Disapprove          Abstain   
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 วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
                     Agenda 6 To consider and approve the fixing of directors’ remuneration for the year 2017 

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

deems appropriate in all respects. 
                (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 

                     (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:  
                            เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง    
                             Approve          Disapprove          Abstain            
 
 วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดคา่สอบบัญชีประจ าปี 2560 

                    Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of the 
audit fee for the year 2017 

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

deems appropriate in all respects. 
                (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 

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

                    Agenda 8 Other matters (if any) 
       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

              
(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
Vote of the proxy on any agenda item which is not in accordance with my/our voting intention expressed in 
this Form of Proxy shall be invalid and shall not be regarded as the vote in my/our capacity as the 
shareholder. 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่           
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
In the case that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or not clearly specified or       
in the case that the meeting considers or passes resolutions on any matters other than those specified above, 
including in the case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider 
and vote on my/our behalf as he/she may deem it appropriate in all respects. 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม  เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
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  For any act(s) performed by the proxy at the meeting, it shall be deemed that such act(s) had been 
done by me in all respects except for the vote of the proxy which is not in accordance with my/our voting 
intentions expressed in this Proxy Form. 

 

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

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

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

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

 
หมายเหตุ /Remarks 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือการแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and not split the 
number of shares to several proxies for splitting votes. 

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

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ 
In the case that there are agenda items other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the Attachment 
to Proxy Form B attached herewith to specify the additional agenda item(s).  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2560 ในวนัที่ 28 เมษายน 2560 

เวลา 14.00 น. ณ หอ้งสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส หรือพึงจะเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อืน่ด้วย 

 

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

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

         เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย            งดออกเสียง     

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

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

         เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย            งดออกเสียง      

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

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

         เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย            งดออกเสียง      

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

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

         เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย            งดออกเสียง      

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

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

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

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

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

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

ที่ได้รับการเสนอชือ่ให้เปน็ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุน้ 
 

 

 

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช 

ต าแหน่ง    กรรมการอิสระ 
อาย ุ     69  ปี 
ที่อยู ่  บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 2/1-4 หมู่ที่ 3 ต าบล  

โคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสมีา จงัหวัดนครราชสีมา 30280 
ส่วนได้เสียในวาระการประชมุ   วาระท่ี 5 

  นายปราโมทย์  เตชะสพุัฒนก์ุล 

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

โคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสมีา จงัหวัดนครราชสีมา 30280 
ส่วนได้เสียในวาระการประชมุ   ไม่มี 
 

 

                                

                 นายวีระชัย  เชาว์ชาญกจิ 

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

โคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสมีา จงัหวัดนครราชสีมา 30280 
ส่วนได้เสียในวาระการประชมุ   ไม่มี 
 
 

              

                   นางศรีไทย  เหมโสรัจ 

ต าแหน่ง    กรรมการอิสระ 
อาย ุ     64  ปี 
ที่อยู ่  บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 2/1-4 หมู่ที่ 3 ต าบล  

โคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสมีา จงัหวัดนครราชสีมา 30280 
ส่วนได้เสียในวาระการประชมุ   ไม่มี  

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8 
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ค าชี้แจงวธิีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน 
ที่ผู้เข้าร่วมประชุมตอ้งน ามาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุน้ 

 
การลงทะเบียน 

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ของวันศุกร์         
ที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส เลขที่ 1137 ถนนสุรนารี ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30000 ตามแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม ตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 13 
 
การมอบฉนัทะ 
 กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชมุและ
ออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ตามแบบที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ ตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 ส าหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถ
ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท 
 
วิธีการมอบฉันทะสามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
1. ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัท

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

ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน     

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท   

ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8 หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัท 
ขอแนะน าให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะ
พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง มายังบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์ เลขที่ 2/1-4 หมู่ที่ 3 ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280 เบอร์โทรศัพท์   
044-701 300 ต่อ 34621 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสาร                        
ให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 18 เมษายน 2560 

5. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อ        
ในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอาการแสตมป์จ านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันท่ีที่ท าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว 

6. ให้ ผู้รับมอบฉันทะแสดง หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ในส่วนของ                             
เอกสารที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุม ณ โต๊ะลงทะเบียนส าหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม 

 
เอกสารที่ตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม 
ผู้ถือหุ้นที่เปน็บุคคลธรรมดา 
1. กรณีผู้ถือหุ้นมารว่มประชมุดว้ยตนเอง  :  

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

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ  :  
ให้แสดง 
1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ                

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

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

ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ 
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ผู้ถือหุ้นที่เปน็นติิบคุคล 
1. กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง  : 

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

ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

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

 
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ  : 

ให้แสดง 
1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบ

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

ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้ลงลายมือ
ชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

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

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

 
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย                 

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี้ 
3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian) 

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

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

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

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

3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ 
1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือ                   

มอบฉันทะแทน 
2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 

และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอ านาจมีอ านาจกระท าการแทน
นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

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

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

 

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วันที่
ส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม 
ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

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

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

 ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

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

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

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

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสีย      
เป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น                  
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่

ส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกัน 

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

 
ข้อ 36. กิจการท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้ 

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

  



43 
 

 

แบบแสดงความจ านงขอรับรายงานประจ าปี 2559 ในแบบรูปเล่ม 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ได้พิจารณาจัดท ารายงานประจ าปี 2559 ที่มีข้อมูล                      

ตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในรูปแบบ CD ROM และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว 

 หากท่านมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2559 ในแบบรูปเล่ม ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับ CD ROM 

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

เพื่อจัดส่งให้ท่านตามความประสงค์ต่อไป 

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

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

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

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

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

มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2559 : 

  ฉบับภาษาไทย                          ฉบับภาษาองักฤษ 

ท่านสามารถส่งรายละเอียดการขอรับรายงานประจ าปี 2559 ได้ที่  

1. โทรสาร 044-701399 

2. อีเมล์  ir@pcsholding.com 

3. ส่งแบบแสดงความจ านงทางไปรษณีย์ ถึง 

  ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

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

  เลขที่ 2/1-4 หมู่ที่ 3 ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280                            
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แผนที่โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส จังหวดันครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส จงัหวัดนครราชสีมา (ห้องสุรนารี บี) 

  เลขที่ 1137  ถนนสุรนารายณ์  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง 

  จังหวดันครราชสีมา 30000 

  เบอร์โทรศัพท์: (044) 256 629 - 35 
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