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สารบัญ
หนา
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560

1

สิ่งที่สงมาดวย 1 รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559

8

สิ่งที่สงมาดวย 2 รายงานประจําปพรอมดวยงบการเงินสําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

โปรดดู CD-ROM

สิ่งที่สงมาดวย 3 ขอมูลกรรมการซึ่งครบกําหนดตามวาระและไดรับการเสนอชื่อเพื่อดํารงตําแหนงใหม

22

สิ่งทีสงมาดวย 4 รายนามและประวัติกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อเขาเปนกรรมการใหมเพิ่มเติม

26

สิ่งที่สงมาดวย 5 นโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

28

สิ่งที่สงมาดวย 6 ขอมูลเกีย่ วกับประวัติและประสบการทํางานของผูสอบบัญชี

29

สิ่งที่สงมาดวย 7 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.

30

สิ่งที่สงมาดวย 8 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน

38

สิ่งที่สงมาดวย 9 คําชี้แจงวิธกี ารลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารหลักฐานทีต่ องนํามาแสดงในวันประชุมสามัญผูถือหุน

39

สิ่งที่สงมาดวย 10 ขอบังคับของบริษัทที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถ ือหุน

41

สิ่งที่สงมาดวย 11 แบบฟอรมลงทะเบียน (โปรดนํามาแสดงในวันประชุม)

โปรดดูเอกสารอีกฉบับหนึง่

สิ่งที่สงมาดวย 12 แบบแสดงความจํานงขอรับรายงานประจําป 2559 ในแบบรูปเลม

43

สิ่งที่สงมาดวย 13 แผนที่แสดงสถานที่จดั การประชุม

44

วันที่ 28 มีนาคม 2560
เรื่อง
เรียน

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
2. รายงานประจาปี 2559 และงบการเงิน สาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ในรูปแบบ CDROM)
3. รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. รายนามและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติม
5. นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
6. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ทางานของผู้สอบบัญชีของบริษัท
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
9. คาชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนามาแสดง
ในวันประชุม
10. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกีย่ วข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนามาแสดงในวันประชุม)
12. แบบแสดงความจานงขอรับรายงานประจาปี 2559 ในแบบรูปเล่ม
13. แผนที่สถานที่จัดประชุม
โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) (“บริษัท ”) ขอแจ้งให้ท่าน
ทราบว่า ด้วยคณะกรรมการของบริษัทได้มมี ติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560
เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส เลขที่ 1137 ถนนสุรนารี ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
โดยมีสาเนารายงานการประชุมปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม
ฉบับนี้
ความเห็ น คณะกรรมการ เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น รั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
หมายเหตุ มติ ใ นวาระนี้จ ะต้ อ งได้ รับ การรั บ รองด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ ถื อ หุ้ นซึ่ ง มาประชุ ม
และออกเสียงลงคะแนน

1

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี
2559 ปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
ความเห็ น คณะกรรมการ เห็ น ควรรายงานผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ในปี 2559 ให้ ที่ ป ระชุ ม
ผู้ถือหุ้นรับทราบ
หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ประจ าปี 2559
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเหตุ ผ ล งบแสดงฐานะการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ประจ าปี 2559
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2559 ปรากฎตาม
สิ่ง ที่ ส่ง มาด้ ว ย 2 ที่ได้ จัด ส่ งให้ ผู้ถื อ หุ้ นพร้ อมหนัง สื อเชิ ญประชุ ม ฉบั บ นี้ โดยงบแสดงฐานะการเงิ น
และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี 2559 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
สรุปสาระสาคัญงบการเงิน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ+ / (-)
รวมสินทรัพย์
5,193,221,176
5,371,172,874
(3.31)
รวมหนี้สิน
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)
กาไรสุทธิ
382,083,084
541,731,356
(29.47)
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
0.25
0.35
(28.57)
(หน่วย: บาท)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถื อหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี 2559 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซึ่ ง ได้ ผ่ า นการตรวจสอบโดยผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตจากบริ ษั ท เคพี เ อ็ ม จี ภู มิ ไ ชย สอบบั ญ ชี จ ากั ด
และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
หมายเหตุ มติ ใ นวาระนี้ จ ะต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มาประชุ ม
และออกเสียงลงคะแนน
รายการ

วาระที่ 4

ณ 31 ธ.ค. 2559

ณ 31 ธ.ค. 2558

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไร และการจ่ายเงินปันผล
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีลักษณะการดาเนินธุรกิจเป็น Holding Company ซึ่งรายได้หลัก
มาจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อย โดยในปี 2559 บริษัทมีกาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน 394.45 ล้านบาท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กาหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

2

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังหักภาษีและหลังหักสารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการดารงเงินไว้
เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อชาระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริ ษัท รวมถึงความจาเป็น
และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ความเห็นคณะกรรมการ
1. เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2559
ไว้เป็นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 19,722,474 บาท และพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วในปี 2559 จานวน 2 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.24
บาท รวมเป็นเงิน 366.00 ล้านบาท จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการในปี 2559 อีก
สาหรับรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้ว มีดังนี้
- ครั้งที่ 1
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ระหว่ างกาล ครั้งที่ 1 เมื่อวั นที่ 21 เมษายน 2559 ในอัตราหุ้น ละ 0.12 บาท
รวมเป็ น เงิ น 183.00 ล้ า นบาท และได้ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น
เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
- ครั้งที่ 2
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 เมื่อวันที่
8 สิง หาคม 2559 ในอั ต ราหุ้ น ละ 0.12 บาท รวมเป็ น เงิ น 183.00 ล้ า นบาท
และได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน
2559
2. คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2560 จากการรับรู้เงินปันผล
ที่ได้รับจากบริษัทย่อยในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นรายได้ จานวน 187.81 ล้านบาท เมื่อรวมกับ
กาไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทจึงมีกาไรสะสมที่ยังมิได้
จัดสรรประมาณ 194.33 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอที่จะจ่ายปันผลได้
จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จากจานวนหุ้นทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น (หักหุ้นซื้อคืน

เป็นจานวน 20,000,000 หุ้นแล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 183.00 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทได้กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
และวั น ปิ ด สมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ รวบรวมรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ปั น ผล ตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกาหนด
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
หมายเหตุ มติ ใ นวาระนี้ จ ะต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มาประชุ ม
และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ
วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กาหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง
ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตาแหน่ง
ตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดารงตาแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ของบริษัท มีกรรมการที่จ ะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
จานวน 3 ราย ดังนี้
3

1.
2.
3.

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
นางวรรณา เรามานะชัย
นายธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ราย เป็นผู้มี ความรู้ค วามสามารถ และมีประสบการณ์ อันจะเป็น ประโยชน์
ต่อการดาเนินงานของบริษัท บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการ
ทั้ง 3 ราย กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทางาน ของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
ความเห็ น ของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้ พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ความรู้ และประสบการณ์
ตามนโยบายหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหาคณะกรรมการบ ริ ษั ท ปรากฏตาม สิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย 5
คณะกรรมการ (โดยมติ เ สี ยงข้ า งมากและไม่ร วมกรรมการที่ ต้ องพ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระในครั้ ง นี้ )
เห็น สมควรเสนอให้ที่ ประชุ ม ผู้ถื อหุ้น อนุ มัติแ ต่ง ตั้ง ให้ก รรมการที่จ ะต้ องออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ทั้ง 3 ราย กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้
1. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
2. นางวรรณา เรามานะชัย
3. นายธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ มติ ใ นวาระนี้ จ ะต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มาประชุ ม
และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิม่ เติม
วัต ถุ ป ระสงค์และเหตุ ผล เพื่ อ ให้ ก ารก ากั บ ดู แ ลการบริ ห ารจั ด การบริ ษั ทมี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากยิ่ ง ขึ้ น
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก 2 ท่านดังนี้
1. นายกุญชร เรามานะชัย
2. นายพลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ

กรรมการ
กรรมการ

เนื่ อ งจากกรรมการทั้ ง 2 ท่ า น เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ และมี ป ระสบการณ์ อั น จะเป็ น ประโยชน์
ต่อการดาเนินงานของบริษัท บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายกุญชร เรามานะชัย
และ นายพลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการเพิ่มเติม ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ
วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทางาน ของกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
ความเห็ น ของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้ พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ความรู้ และประสบการณ์
ตามนโยบายหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหาคณะกรรมการบริ ษั ท ปรากฏตาม สิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย 5
คณะกรรมการ (โดยมติเสียงข้างมาก) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง กรรมการเข้าใหม่
เพิ่มเติมทั้ง 2 ท่าน ดังนี้
1. นายกุญชร เรามานะชัย
2. นายพลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ

กรรมการ
กรรมการ

ทั้งนี้ ให้กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งในวาระนี้ได้ค่าตอบแทนในอัตราที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในวาระที่ 6
หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560
วั ต ถุ ป ระสงค์ และเหตุ ผ ล คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก าหนดนโยบายการจ่ า ยค่ า ตอบแทนกรรมการ
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอค่าตอบแทนของกรรมการ
จากผลการดาเนินงานของบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัท
ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยคานึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ

ค่าตอบแทน
รายเดือน
2559

คณะกรรมการบริษัท
- ประธาน
- กรรมการ

2560

เบี้ยประชุม/ครั้ง

บาเหน็จกรรมการ/ปี

2559

2559

2560

จ่ายให้
เฉพาะ
กรรมการที่
ไม่เป็น
ผู้บริหาร
วงเงินไม่เกิน
2,000,000
บาท

จ่ายให้
เฉพาะ
กรรมการที่
ไม่เป็น
ผู้บริหาร
วงเงินไม่เกิน
2,000,000
บาท

2560

25,000
17,500

25,000
17,500

40,000
30,000

40,000
30,000

คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธาน
- กรรมการ

-

-

37,500
25,000

37,500
25,000

-

-

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
- ประธาน
- กรรมการ

-

-

37,500
25,000

37,500
25,000

-

-

-

-

-

37,500
25,000

-

-

คณะกรรมการบริหาร*
- ประธาน
- กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร

*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 12 ตุลาคม 2559 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้น เพื่อช่วย
พิจารณากลั่นกรองและกาหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนการดาเนินงานประจาปี และแผนระยะกลาง 5 ปี รวมถึง
งบประมาณประจาปี และติดตามการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
ฯลฯ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2560
วัตถุป ระสงค์และเหตุผล ตามข้อ 23 แห่งประกาศคณะกรรมการกากั บตลาดทุน ที่ ทจ.44/2556
เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กาหนดไว้ว่า ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยจั ด ให้ มี ก ารหมุ น เวี ย นผู้ สอบบั ญ ชี ในกรณี ที่ ผู้สอบบั ญ ชี ร ายเดิ ม
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชี
ติ ด ต่ อ กั น และเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ผู้ สอบบั ญ ชี ต รวจทานและตรวจสอบงบการเงิ น ขอ งบริ ษั ท จดทะเบี ย น
ด้วยความเป็นอิสระ ในการนี้ เนื่องจากผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับการอนุมัติแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2559 ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นระยะเวลา 5 ปีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ
จึงได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบั ญชีสาหรับปี 2560 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอ
ให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น แต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี จ ากบริ ษั ท เคพี เ อ็ ม จี ภู มิ ไ ชย สอบบั ญ ชี จ ากั ด (“KPMG”)
เป็นสานักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให้
1. นางสาวสุจิตรา มะเสนา
และ/หรือ
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
และ/หรือ
3. นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8645 แห่ง KPMG
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4323 แห่ง KPMG
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8413 แห่ง KPMG

เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับรอบปีบัญชี 2560 เป็นจานวนเงินไม่เกิน 1,200,000
บาท ซึ่ ง เท่ า กั บ ปี 2559 โดยการแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละการก าหนดค่ า สอบบั ญ ชี ข้ า งต้ น ได้ ผ่ า น
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ความเห็ น ของคณะกรรมการ เห็น สมควรเสนอต่อ ที ่ป ระชุม ผู ้ถ ือ หุ ้น อนุม ัต ิแ ต่ง ตั ้ง ผู ้ส อบบัญ ชี
จาก KPMG เป็นสานั กงานสอบบั ญชีของบริ ษัท โดยอนุ มัติให้ นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญ ชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8645 และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
4323 และ/หรื อ นางสาวสิ ริ นุ ช วิ ม ลสถิ ต ย์ ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตทะเบี ย นเลขที่ 8413 แห่ ง KPMG
เป็ น ผู้ สอบบั ญ ชี บ ริ ษั ท โดยให้ ผู้ สอบบั ญ ชี ค นใดคนหนึ่ ง เป็ น ผู้ ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็ น
ต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติให้กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2560 เป็นจานวนเงินไม่เกิน 1,200,000
บาท ซึ่งเท่ากับปี 2559 ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทางานของผู้สอบบัญชีแต่ล ะท่าน
ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสานักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ มีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์หรือ
ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว
หมายเหตุ มติ ใ นวาระนี้ จ ะต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มาประชุ ม
และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ความเห็ นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็น ว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับ ผู้ถือหุ้น ซักถาม (ถ้ามี )
หรือคณะกรรมการตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น
บริษัทกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 (Record Date) ในวันที่
15 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2560
อนึ่ ง บริ ษั ท ได้ เ ผยแพร่ ห นั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พร้ อ มเอกสารประกอบการประชุ ม ไว้ บ นเว็ บ ไซต์
ของบริ ษัท www.pcsgh.com ด้ วยแล้ ว จึง ขอเรี ยนเชิ ญผู้ ถือ หุ้น เข้ าร่ว มการประชุ มสามั ญผู้ ถือ หุ้น ประจาปี 2560
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ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส เลขที่ 1137 ถนนสุรนารี ตาบล
ในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 รายละเอียดแผนที่ของสถานที่ประชุม ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 13
ในกรณี ที่ผู้ถือ หุ้น ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุ มได้ด้ วยตนเอง และมีค วามประสงค์จ ะมอบฉัน ทะให้ ผู้อื่ น
เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7
ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉั นทะแบบ ค.
โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออก
เสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือ มอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อ และ
รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
เลขที่ 2/1-4 หมู่ 3 ตาบลโคกกรวด อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 หมายเลขโทรศัพท์ 044-701300 ต่อ 34621
และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 18 เมษายน
2560
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคาชีแ้ จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุม
ต้องนามาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยบริษัทจะดาเนินการประชุมตามข้อบังคับ
บริษัท หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10
เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
และเรี ย บร้ อ ย บริ ษั ท จะเปิด ให้ ท่ า นผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ รั บ มอบฉั น ทะลงทะเบี ย นได้ ตั้ ง แต่เ วลา 11.00 น. ของวั น ประชุ ม
ณ ห้องสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส เลขที่ 1137 ถนนสุรนารี ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
และเนื่องจากบริษัทจะใช้ ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอให้
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบียนตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 มาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสาร
ประกอบอื่นๆ ตามรายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย 9
เพื่ อ เป็ น การอ านวยความสะดวกให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น ในการเดิ น ทางเข้ า ร่ ว มประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น บริ ษั ท
จึงจัดรถบัส จานวน 1 คัน เพื่อให้บริการรับ –ส่งผู้ถือหุ้น ในการเดินทางเข้าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ตามกาหนดการและเส้นทาง ดังนี้
เวลา 08.00 น.
รถบัสออกเดิ นทางจากอาคารสานัก งานตลาดหลั กทรัพย์แห่ง ประเทศไทย
แห่ ง ใหม่ (เลขที่ 93 ถนนรั ช ดาภิ เ ษก เขตดิ น แดง กรุ ง เทพมหานคร)
ไปยังโรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส จังหวัดนครราชสีมา
หลังเลิกประชุม
รถบัสออกเดินทางจากโรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส จังหวัดนครราชสีมา ไปยังอาคาร
ส านั ก งานตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยแห่ ง ใหม่ กรุ ง เทพมหานคร
ถนนรัชดาภิเษก
อนึ่ง บริษัทได้จัดทารายงานประจาปี 2559 และงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ในรูปแบบ CD-ROM จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ดี หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี
2559 และงบการเงิน สาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แบบรูปเล่ม สามารถส่งแบบแสดงความจานงตาม
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 12
ขอแสดงความนับถือ

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
ประธานกรรมการ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2559
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
สถานที่

ณ ห้ องสุร นารี บี โรงแรมดุสิต ปริ๊น เซส เลขที่ 1137 ถนนสุ รนารายณ์ ต าบลในเมือ ง อาเภอเมือ ง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.

วันที่และเวลา
เริ่มการประชุม
นายกรัณฑฤทธิ เกตุสัมพันธ์ ผู้ดาเนินการประชุม (“ผู้ดาเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และแจ้งให้
ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับจานวนทุน และจานวนหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้
ทุนจดทะเบียน
1,545,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
1,545,000,000 บาท
หุ้นสามัญที่จาหน่ายแล้ว
1,545,000,000 หุ้น
หุ้นซื้อคืนจานวน
20,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท
บริษัทฯ ได้กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ในวันที่ 16 มีนาคม 2559
(Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2559
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบ
ฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 269 ราย นับรวมจานวนหุ้นได้ 1,360,259,448 หุ้น หรื อคิดเป็นร้อยละ 88.0427 ของหุ้ น
ที่จาหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งกาหนดไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้น
และผู้ รั บ มอบฉั น ทะจากผู้ ถื อ หุ้ น มาประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า 25 ราย หรื อ ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนผู้ ถื อ หุ้ น ทั้ ง หมด
และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนน
เสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี้
1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ
หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกาหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนน
เสียงดังต่อไปนี้
 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสในการลงคะแนน
 ในการลงคะแนนเสียงสาหรับทุกวาระ ยกเว้นในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง กรรมการแทน
กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งจะได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบในภายหลัง หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นต่อมติที่นาเสนอ
สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เ ห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯจัดให้
พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
 ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนน
เสี ย งทั้ ง หมด และส่ ว นคะแนนเสี ย งที่ เ หลื อ จะถื อ ว่ า เป็ น คะแนนเสี ย งที่ เ ห็ น ด้ ว ย ส าหรั บ ผู้ ถื อ หุ้ น
ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่ก ารลงมติ
แบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
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 การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

1) บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ
4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกากับด้วยทุกครั้ง
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่ น เข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ออกเสี ย ง และก าหนดให้ ผู้ รั บ มอบฉั น ทะออกเสี ย งลงคะแนนตามความประสงค์ ข องผู้ ถื อ หุ้ น
หรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ
กรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยก
ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทาการ
ลงคะแนนเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
4. กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย
หรือ งดออกเสียง สาหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละคนก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น
ทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออก
เสียงแล้ว
5. ภายใต้ ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษัท ข้ อ 35 ก าหนดว่ า “ในกรณี ป กติ ให้ ถื อ คะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ ถื อ หุ้ น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด”
ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้ว ยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะ
คะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น
โดยในกรณีผู้ถือ หุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นับ การออกเสียงดังกล่า ว
เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง
6. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ โดยส่งบัตร
ลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม
7. คะแนนเสียงของจานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะ ทาให้จานวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
ภายหลังจากการชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ผู้ดาเนินการประชุมได้แจ้งให้
ที่ประชุมทราบว่าในการนับคะแนนในครั้งนี้ บริษัทฯ มี ตัวแทนจาก บริษัท วีระวงค์ , ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด
ที่ปรึก ษากฎหมาย คื อ นางสาวพัช รนนท์ บ ารุง สุข เป็นพยานในการนับ คะแนน และมี ผู้ถือ หุ้น 2 คน ร่วมเป็น พยาน
ในการนับคะแนน และก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็ นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ
ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม แจ้งชื่อ และนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ
ก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง
ในกรณี ที่ ผู้ถื อ หุ้ น มี ค าถาม หรื อ ความเห็ น ที่ น อกเหนื อ จากวาระที่ ก าลั ง พิ จ ารณาอยู่ ขอให้ น าไปสอบถาม
หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ
และงดเว้นการซักถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ากัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อ
เป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กาหนด
ทั้งนี้ กรรมการ และที่ปรึกษาทีเ่ ข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้
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กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม
1. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
2. นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ
3. นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล
4.
5.
6.
7.
8.

นางศรีไทย เหมโสรัจ
นายประสงค์ อดุลยรัตนนุกุล
นางวรรณา เรามานะชัย
นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ
นายกุญชร เรามานะชัย

ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
1. นางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์
ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด
1. นายชาญวิทย์ ปราชญาพิพัฒน์
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)
ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 และดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558
ประธานฯ มอบหมายให้ น างสาวบุ ษ รา บั ว เผื่ อ น เลขานุ ก ารบริ ษั ท ท าหน้ า ที่ เ ลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม
(“เลขานุการที่ประชุม” หรือ “นางสาวบุษราฯ”) เป็นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมทราบ ดังนี้
เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 โดยบริษัทฯ ได้จัดทารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว
เห็ น ว่า รายงานการประชุ ม ดัง กล่า วได้ มี การบั นทึ ก ไว้ อ ย่า งถูก ต้ องครบถ้ ว น ทั้ งนี้ บริ ษั ทฯ ได้จั ด ส่ง รายงานดั งกล่ า ว
ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ตามที่ กฎหมายกาหนด รวมทั้งเผยแพร่รายงาน
ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ทั้งนี้ สาเนารายงานการประชุม
ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
คุณสมเกียรติ สาลีพัฒนา (ผู้ถือหุ้น) (“นายสมเกียรติฯ ”) ขอให้แก้ไขนามสกุลของตนในรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ให้ถูกต้อง
ประธานฯ กล่าวขออภัยและจะทาการแก้ไข
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ตามที่เสนอด้วย
คะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,361,165,649
0
0

วาระที่ 2

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00
-

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2558
ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยประสงค์ อดุลยรัตนนุกุล ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (“นายประสงค์ฯ ”)
เป็นผู้รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมรับทรำบ ดังนี้
นำยประสงค์ฯ ชี้แจงว่ำในวำระนี้เป็นกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ซึ่งปรำกฏ
อยู่ในรำยงำนประจำปีตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยสำระสำคัญสรุปได้ดังนี้
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558
 บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ร ำยได้ จ ำกกำรขำย 4,092.3 ล้ ำ นบำท เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 2 จำกปี 2557
เป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับกำรเปลี่ยนแปลงของอุตสำหกรรม บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 666.3 ล้ำนบำท
คิดเป็นอัตรำกำไรขั้นต้นร้อยละ 16.3 และมีกำไรสุทธิ 541.7 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำกำไรสุทธิเท่ำกับ
ร้อยละ 13.1 ลดลงร้อยละ 4.4 จำกปี 2557 เนื่องจำกมีต้นทุนขำยที่สูงขึ้น จำกสภำพกำรแข่งขันสูง
ในตลำด ทำให้บริ ษัทฯ ต้องรั บภำระสัดส่ วนต้น ทุนขำยต่อรำยได้จ ำกกำรขำยเพิ่มสู งขึ้น สำเหตุ
อีกประกำรหนึ่ง คือมีกำรเตรียมกำรผลิตสำหรับโปรแกรมงำนใหม่ ทั้งในกลุ่มชิ้นส่วนรถกระบะ 1 ตัน
รถบรรทุ ก ขนำดใหญ่ รถจั กรยำนยนต์ ข นำดใหญ่ และชิ้ น ส่ ว นนอกกลุ่ ม ยำนยนต์ จ ำเป็ น ต้ อ งมี
กำรลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ ทำให้เกิดค่ำเสื่อมรำคำเพิ่มขึ้นและมีค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน
สูงขึ้น นอกจำกนี้ยังมีกำรใช้วัตถุดิบไปในกำรทดลองผลิตชิ้นงำนในโปรแกรมงำนใหม่ ๆ ดังกล่ำว
 บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย มี สิ น ทรั พ ย์ ร วม ณ วั น ที่ 31 ธั น วำคม 2558 จ ำนวน 5,371.2 ล้ ำ นบำท
โดยสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 110.3 ล้ำนบำท จำกยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ในส่วนของ
ลูกหนี้กำรค้ำจำกลูกค้ำรำยใหม่ และลูกค้ำต่ำงประเทศที่มียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำกปีที่ผ่ำนมำ
ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 203.7 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ 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
ตั้งสำรองหุ้นทุนซื้อคืนจำกโครงกำรซื้อหุ้นคืน และกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล สำหรับอัตรำหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 0.1 เท่ำ
เหตุการณ์สาคัญในปี 2558
 บริ ษั ท ฯ ร่ ว มประกำศเจตนำรมณ์ แ นวร่ ว มปฏิ บั ติ ข องภำคเอกชนไทยในกำรต่ อ ต้ ำ นกำรทุ จ ริ ต
คอร์ รั ป ชั่ น และได้ สื่ อ สำรนโยบำยกำรต่ อ ต้ ำ นกำรทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ต่ อ กลุ่ ม ผู้ ส่ ง มอบโดยตรง
ในกำรประชุมผู้ส่งมอบ (supplier meeting) ประจำปี 2558
 บริษั ทมี ก ำรเปลี่ ย นแปลงกรรมกำร โดยแต่ ง ตั้ ง คุ ณ จั ก รมณฑ์ ผำสุ ก วนิ ช เป็ นประธำนกรรมกำร
และกรรมกำรอิสระ
 บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงกำรซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหำรทำงกำรเงิน จำนวน 20,000,000 หุ้น ในรำคำเฉลี่ย
8.75 บำทต่ อ หุ้ น ใช้ เ งิ น ซื้ อ หุ้ น คื น จ ำนวน 175.02 ล้ ำ นบำท โดยคณะกรรมกำรบริ ษั ท ได้ มี ม ติ
ให้ชะลอกำรพิจำรณำจำหน่ำยหุ้นที่ซื้อคืนออกไปก่อน เนื่องจำกยั งมีเวลำในกำรพิจำรณำกำหนด
แนวทำงกำรจำหน่ำยหุ้นคืนจนถึงวันที่ 20 กรกฎำคม 2561
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ช่วงปลำยปี 2558 บริษัทฯ ได้ทำโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคำ
ขนำด 5 เมกะวัตต์ dc ซึ่งปัจจุบันนับได้ว่ำเป็นโครงกำร Solar Rooftop ที่ผลิตไฟฟ้ำใช้เอง ขนำดใหญ่
ที่ สุ ด ในประเทศไทย ใช้ เ งิ น ลงทุ น 175 ล้ ำ นบำท คำดว่ ำ จะสำมำรถลดต้ น ทุ น ค่ ำ ไฟฟ้ ำ ได้
20-25 ล้ำนบำทต่อปี ในระยะเวลำ 25 ปี
โครงการผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ
 โครงกำรผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ที่ ส ำคั ญ อำทิ โครงกำรผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นเสื้ อ สู บ อลู มิ เ นี ย ม ( Crankcase)
สำหรับจักรยำนยนต์ขนำดใหญ่ (Big Bike) มูลค่ำ 200 ล้ำนบำท โครงกำรผลิตชิ้นส่วนท่อและขำยึด
สำหรับรถบรรทุกขนำดใหญ่ มูลค่ำ 1,200 ล้ำนบำท โครงกำรผลิตชิ้นส่วนขำยึดสำหรับ passenger
car มู ลค่ ำ 110 ล้ ำ นบำท และโครงกำรผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นส ำหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น อกกลุ่ ม ยำนยนต์
หลำยรำยกำร มูลค่ำกว่ำ 170 ล้ำนบำท


ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น
มีผู้ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น สรุปสำระสำคัญได้ดังนี้
นำยสถำพร ผังนิรันดร์ (ผู้ถือหุ้น) (“นายสถาพรฯ”) ให้คำแนะนำดังนี้
 รำยกำรข้ อ มู ล ส ำคั ญ ทำงกำรเงิ น ที่ ป รำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2558 ควรเพิ่ ม อั ต รำส่ ว น
ทำงกำรเงินประเภทต่ำง ๆ มำกกว่ำปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อที่จะเข้ำใจธุรกิจ
ของบริษัทฯ
 กำรใช้ข้อควำมในหนังสือเชิญประชุม ขอให้ใช้คำว่ำงบแสดงฐำนะกำรเงินให้ถูกต้อง
ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณในคำแนะนำและจะนำมำปรับปรุงแก้ไข
นำยสมเกียรติฯ ขอสำเนำรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรผลิตยำนยนต์ที่แสดงใน Presentation
ประธำนฯ ชี้แจงว่ำข้อมูลใน Presentation นี้เป็นข้อมูลสำธำรณะซึ่งได้แสดงไว้ใน Website ของบริษัทฯ
อยู่แล้วและยินดีให้สำเนำเอกสำรดังกล่ำว
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม
ในวำระนี้ เป็น กำรรำยงำนผลกำรดำเนิน งำนของบริษัท ฯ ในรอบปี 2558 ให้ที่ ประชุมผู้ ถือ หุ้นทรำบ
จึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี 2558 สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานฯ มอบหมายให้ นายประสงค์ อดุ ล ยรั ต นนุ กุ ล ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร เป็ น ผู้ น าเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้
นายประสงค์ฯ ชี้แจงว่ าบริษัทฯ ได้จัดทางบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี
2558 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
โดยงบดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด (“KPMG”)
และผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึ ง ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ษั ท แล้ ว
ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ให้ความเห็นว่ างบการเงินดังกล่าวแสดงผลการดาเนินงานถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป สรุปได้ดังนี้
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รายการ

ปี 2558

ปี 2557

+ / (-)

+ / (-)%

สรุปงบแสดงฐานะการเงิน
รวมสินทรัพย์

5,371.2

5,464.5

(93.3)

(1.7)

496.2

346.3

149.9

43.3

4,874.9

5,118.2

(243.3)

(4.8)

รายได้รวม

4,145.9

4,094.8

51.1

1.2

ต้นทุนขาย

3,426.0

3,206.4

219.6

6.8

ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร

171.4

173.3

(1.9)

(1.1)

กาไรสุทธิ

541.7

717.2

(175.5)

(24.5)

0.35

0.49

(0.14)

(28.6)

รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
สรุปงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กาไรต่อหุน้ (บาท)

(หน่วย: บาท)
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
นายสถาพรฯ เสนอแนะให้บริษัทฯ แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่มีการใช้คาว่างบดุลแล้ว แต่ใช้คาว่างบแสดงฐานะการเงิน
นายประสงค์ฯ กล่าวขอบคุณและจะนาข้อเสนอแนะไปพิจารณา
นายสถาพรฯ สอบถามว่า เหตุใดงบการเงินไม่มีการสารองหนี้สูญเลย และไม่มีการกาหนดระยะเวลา
การจ่ายหนี้คืนเจ้าหนี้ไว้ อยากทราบข้อมูลส่วนนี้เพิ่มเติมในคราวต่อไป
นายประสงค์ ฯ ชี้ แ จงว่ า ธุ ร กิ จ ประเภทผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ โ ดยส่ ง ตรงให้ กั บ ผู้ ป ระกอบรถยนต์ นี้
ไม่มีหนี้สูญเกิดขึ้นหรือมีความเป็นไปได้ต่าจึงไม่มีการสารองหนี้สูญ และบริษัทฯ จะให้ข้อมูลและสัดส่วนต่าง ๆ มากขึ้น
ในรายงานคราวต่อไป
ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีการเกิดหนี้สูญเนื่องจากเป็นการส่งชิ้นส่วนให้กับลูกค้า
ตามสั ญญา หากลู กค้ า ไม่ช าระเงิ นบริษั ทฯ ก็ จะไม่ ส่ง ชิ้น ส่ วนให้ ซึ่ง จะทาให้ กระบวนการประกอบรถยนต์ข องลูก ค้ า
หยุดชะงัก
นายสมเกียรติฯ สอบถามว่า จากงบการเงินของบริษัทฯ หมวดสินทรัพย์ เงินลงทุนชั่วคราวมีการลงทุน
ด้านใด เนื่องจากไม่มีหมายเหตุประกอบงบการเงิน
นางสาวบุษราฯ ชี้แจงว่าเงินลงทุนชั่ วคราวเป็นส่วนของเงินฝากประจาเกิน 3 เดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 1.937
นายประสงค์ฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีเงินสดในงบกระแสเงินสดมาก ไม่มีหนี้สิน ประกอบกับปัจจุบัน
บริษัทฯ วางแผนที่จะขยายโครงการที่มีศักยภาพต่าง ๆ หลายโครงการ จึงจาเป็นต้องมีการเก็บเงิ นสดไว้รอการลงทุน
ที่จะเกิดขึ้น
นางสาวบุษกร งามพสุธาดล (ผู้ถือหุ้น) (“นางสาวบุษกรฯ”) สอบถามว่า
 จากงบก าไรขาดทุ น หน้ า 68 รายได้ จ ากเงิ น ปั น ผลของงบเฉพาะกิ จ การและงบการเงิ น รวม
มูลค่าลดลงเนื่องจากสาเหตุใด และรายได้ดอกเบี้ยลดลงเนื่องจากสาเหตุใด
 กาไรสุทธิ (Net Profit) ที่ลดลงจากร้อยละ 17 เหลือร้อยละ 13 นั้น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ
จะอยู่ในสภาวะนี้อีกนานเท่าใด
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ส่วนของการขยายงานจากโครงการใหม่ จะมีการรับรู้รายได้เพิ่มเติมจากโครงการใหม่ เป็นสัดส่วน
ประมาณเท่าใดต่อปี จะส่งผลให้กาไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนประมาณเท่าใดต่อปี และจะมีการรับรู้
รายได้ของทั้งโครงการในปีใด
นางสาวบุษ ราฯ ชี้ แจงว่า รายได้ เงิ นปัน ผลของงบเฉพาะกิจการสาหรับปี 2558 อยู่ที่ 602 ล้านบาท
รายได้เงินปันผลของงบการเงินรวมสาหรับปี 2558 เป็นเงินปันผลที่ได้จากบริษัทย่อย 3 บริษัท ส่วนการลงของรายได้
ดอกเบี้ยไม่ได้ลดลง เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยในปี 2557 เป็นรายได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2557 จานวน 6.6 ล้านบาท
สาหรับปี 2558 เป็นรายได้ดอกเบี้ยตลอดปีจานวน 13 ล้านบาท
นายประสงค์ ฯ ชี้แจงว่า กาไรสุทธิ ของบริษัทฯ ลดลง เนื่องจากบริษัทฯ มีโครงการลงทุนใหม่ ๆ ทาให้มี
การลงทุนในการซื้อและปรับปรุงเครื่องจักร อีกทั้งมีการพัฒนาคนงานของบริษัทฯ ให้มีความชานาญในการดาเนินการ
โครงการใหม่ และมีการให้ลูกค้านาชิ้นส่วนบางอย่างไปทดสอบ ดังนั้น ในช่วงระยะเวลาทดลองและพัฒนานี้ ทาให้มี
การรับรู้รายจ่ายก่อนการรับรู้กาไร จึงทาให้ตัวเลขกาไรลดลง แต่เป็นการลดลงในทางที่ดีเนื่องจากจะมีรายได้ในอนาคต
กลับเข้ามา
นายประสงค์ ฯ ชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม ว่ า ส่ ว นของการขยายงานและก าไรต่ อ โครงการ ยั ง ไม่ ส ามารถ
ตอบเป็นตัวเลขอย่างละเอียดได้เนื่องจากบริษัทฯ มีลูกค้าที่หลากหลาย โครงการแต่ละโครงการเกิด ขึ้นไม่พร้อมกั น
ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของรายได้ในแต่ละโครงการจึงไม่เหมือนกัน แต่โดยลักษณะทั่วไป ภายหลังจากที่ลูกค้าของบริษัทฯ
เริ่มเปิดตลาดจะมีการเพิ่มขึ้นของความนิยมและจะถึงจุดสูงสุดของแต่ละโครงการในระยะเวลา 2 ปีหลังเริ่มต้นโครงการ
นางสาวบุษกรฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า กาไรสุทธิจะกลับมาดีขึ้นตอนไหน และการรับรู้รายได้ที่จะเกิดขึ้น
หลังจาก 2 ปีจะส่งผลกระทบต่อรายได้รวมในสัดส่วนเท่าไร และจะส่งผลต่อกาไรสุทธิดีขึ้นหรือไม่
นายประสงค์ฯ ชี้แจงว่า ขณะนี้ยังตอบเป็นตัวเลขไม่ได้เพราะขึ้นอยู่กับสภาวะของธุรกิจรถยนต์ที่ปัจจุบัน
ยังทรงตัวหรืออาจจะไม่ค่อยดีนัก ชิ้นส่วนที่บริษัทฯ ดาเนินการผลิตอยู่ในปัจจุบันอาจลดลง แต่ชิ้นส่วนที่ผลิตตามโครงการ
ใหม่ก็เพิ่มขึ้น แต่ปัจจุบันยังไม่ทราบว่ามากน้อยเพียงใด
ประธานฯ อธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ว่ า ปั จ จุ บั น อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ยั ง ทรงตั ว แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณาแล้ ว
ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีกว่าบริษัทอื่นในประเภทธุรกิจเดียวกัน แต่อุตสาหกรรมนี้มีแนวโน้มลดลงกันทุกบริษัท
การพิจารณากาไรของบริษัทฯ ในปีหน้านั้นยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจน เพราะปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนในโครงการใหม่
นางสาวบุษกรฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า รายได้จากการขยายโครงการใหม่ คิดเป็นเท่าไรของรายได้รวม
ทั้งหมด
นายประสงค์ฯ ชี้แจงว่า การเริ่มการลงทุนใหม่จากกลุ่มรถกระบะ ยังไม่มีตัวเลขที่แน่นอน โดยยกตัวอย่าง
โครงการ Big Truck ซึ่งช่วงแรกของโครงการมีรายได้ 500 ล้านบาทของอายุโครงการ 6 ปี เท่ากับรายได้เฉลี่ยประมาณ
100 ล้านบาทต่อปี แต่เมื่อทางานร่วมกับลูกค้ามาขึ้นจนลูกค้าเกิดความไว้วางใจ ทาให้มีการขยายโครงการก่อให้เกิด
รายได้เพิ่มขึ้นอีก 700 ล้านบาทของอายุโครงการ 6 ปี แต่ทั้งนี้ก็มีช่วงขาขึ้นและขาลง
ทั้ ง นี้ คาดว่ า หลั ง จากที่ น โยบายรถคั น แรกของรั ฐ บาล ที่ ก าหนดการห้ า มเปลี่ ย นมื อ ของรถคั น แรก
เป็นระยะเวลา 5 ปี ในช่วงปี 2555-2560 สิ้นสุดลง คาดว่าธุรกิจรถยนต์จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ดังนั้น โครงการใหม่น่าจะทาให้
มีกาไรเพิ่มขึ้น
บริ ษั ท ฯ ยั ง มี น โยบายและกิ จ กรรมในการลดต้ น ทุ น เช่ น การผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์
การใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการนาหุ่นยนต์มาช่วยในการทางาน
นายนรา ศรีเพชร (ผู้ถือหุ้น) (“นายนราฯ”) สอบถาม ดังนี้
 ส่วนต่างของราคาที่ได้กาไรจากลูกค้าคือร้อยละเท่าไร และลูกค้าต่อรองขอลดราคาจากบริษัทฯ
บ่อยหรือไม่
 ปัจจุบัน รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากกลุ่มลูกค้าหลักกลุ่มใด
ประธานฯ ชี้แจงว่า การต่อรองราคานั้นขึ้นอยู่กับสภาพธุรกิจในแต่ละปี หากเศรษฐกิจดี บริษัทฯ ก็มียอด
สั่งซื้อและมีรายได้มาก หากเศรษฐกิจซบเซาลูกค้าก็ขอลดราคา อย่างไรก็ดี ทั้งสองฝ่ายต้องพึ่งพากันในการดาเนินธุรกิจ
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นายประสงค์ ฯ ชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม ว่ า ในอุ ต สาหกรรมนี้ การต่ อ ราคาเป็ น เรื่ อ งปกติ แ ละต่ อ ราคารุ น แร ง
ในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี โดยบริษัทฯ จะพิจารณาตามสถานการณ์ ทั้งนี้ ปกติแล้ว การขอลดราคาของลู กค้า จะลดโดย
การปรับปรุงงานวิศวกรรม
นายสถาพรฯ สอบถามว่ า ตามหมายเหตุ ข องผู้ สอบบั ญ ชี ที่ 7 (หน้ า 98) ค่ า เผื่ อ มู ลค่ า สิ น ค้ า ลดลง
ของบริษัทลูกของบริษัทฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557 คือค่าอะไร และจะลดมูลค่านี้ลงได้อย่างไร
นางสาวบุษราฯ ชี้แจงว่า การที่มูลค่า 2.4 ล้านบาทเพิ่มเป็น 4.6 ล้านบาท เกิดจากสินค้าคงคลังที่ไม่มี
การหมุนเวียน สินค้าบางชนิดสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น งานอลูมิเ นียม แต่สินค้าบางส่วนไม่สามารถนากลับมาใช้
ใหม่ได้ เช่น งานเหล็กหรือโลหะ จึงต้องขายเป็นเศษเหล็ก
นายประสงค์ ฯ ชี้แ จงเพิ่ มเติมว่ า มูลค่าที่เ พิ่มขึ้น 2 ล้านบาทนั้ น ถือ ว่าไม่ มากสาหรับอุ ตสาหกรรมนี้
การมีชิ้นส่วนเหลือคงคลังเกิดขึ้นได้กรณีเช่น ลูกค้าเปลี่ยนรุ่นสินค้าจึงมีส่วนที่ผลิตไปแล้วเหลือ โดยบริษัทฯ จะนาชิ้นส่วน
ที่เหลือไปใช้ใหม่หากสามารถทาได้ หากไม่สามารถทาได้ก็ต้องมีการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
นางสาวบุษกรฯ สอบถามว่า สินค้าคงคลังส่วนนี้สัมพันธ์กับรายได้หรือไม่ ในเมื่อยอดรายได้ข องบริษัทฯ
ไม่เพิ่มขึ้น ทาไมส่วนนี้ถึงเพิ่มขึ้น
นายประสงค์ฯ ชี้แจงว่า มีความสัมพันธ์กัน แต่เมื่อมีชิ้นส่วนหลายชนิดกว่า 200 รายการ ซึ่งแต่ละรายการ
มีราคา และการลดลงของมูลค่าไม่เท่ากัน ทาให้เมื่อดูมูลค่าโดยรวมมองไม่เห็นว่าสัมพันธ์กับรายได้ของบริษัทฯ อย่างไร
นางสาวบุษราฯ อธิบายเพิ่มเติมว่า หากสินค้าที่ไม่หมุนเวียนเกิน 5 ปี จะถูกตัดเป็นค่าเผื่อมูลค่าสินค้า
ลดลง
นางสาวบุษกรฯ สอบถามว่า การที่กาไรสุทธิลดลงไม่ได้เกิดจากการต่อรองราคาของลูกค้า แต่กาไรสุทธิ
ในปีนี้เกิดจากการขยายงาน ความเข้าใจนี้ถูกต้องหรือไม่
นายประสงค์ฯ ชี้แจงว่า การที่กาไรสุทธิลดลงส่วนหนึ่งเกิดจากการขยายงาน ทั้งนี้ บางส่วนก็เกิดจาก
การต่อรองของลูกค้า หากตกลงกันแล้วบริษัทฯ ไม่สามารถลดต้นทุนได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ทาให้ส่งผลกระทบต่อกาไร
ของบริษัทฯ แต่กรณีนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อย
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี
2558 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี 2558
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,361,165,649
0
0

วาระที่ 4

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00
-

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไร และการจ่ายเงินปันผล
ประธานฯ มอบหมายให้ นายประสงค์ อดุ ล ยรั ต นนุ กุ ล ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร เป็ น ผู้ น าเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้
นายประสงค์ฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ
จากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลังหักสารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ
การดารงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อชาระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ รวมถึงความจาเป็น
และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
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ในปี 2558 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 624.29 ล้านบาท คณะกรรมการ
จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ
อนุมัติเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 305 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558
สรุปการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2558
 จัดสรรกาไรเป็นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 31,214,625 บาท และ
 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จ่ายไปแล้ว จานวน 2 ครั้ง ในอัตรารวม 0.40 บาทต่อ
หุ้น รวมเป็นเงิน 610 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2559 จากการรับรู้
เงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นรายได้ เมื่อรวมกับกาไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ จึงมีกาไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรประมาณ 200.83 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอที่จะจ่ายปันผล
ได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรจัดสรรกาไรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากยอดเงินดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จากจานวนหุ้นทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น (หักหุ้นซื้อคืนเป็นจานวน 20,000,000 หุ้นแล้ว)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 183,000,000 บาท หรือร้อยละ 91.1 ของกาไรดังกล่าว
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 พฤษภาคม
2559 และวั น ปิ ด สมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ รวบรวมรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ปั น ผล ตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และกาหนดจ่ายเงินปันผล
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
นายสถาพรฯ สอบถามว่า เงินปันผลจ่าย เป็นส่วนที่ได้บัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) หรือไม่ และสามารถ
นาไป Credit ภาษีได้หรือไม่
นางสาวบุษราฯ ชี้แจงว่า เงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่ได้เป็นส่วนที่ได้บัตรส่งเสริมการลงทุน
(BOI) รายได้ของบริษัทฯ ส่วนนี้เป็นรายได้จากเงินปันผลจากบริษัทย่อย แม้บริษัทย่อยจะได้บัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)
แต่บริษัทฯ แม่ไม่สามารถใช้สิทธิในบัตรส่งเสริมนั้นได้ นอกจากนี้ บริษัทย่อยไม่ได้เสียภาษีจากเงินส่วนนี้ ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ จึงไม่สามารถนาเงินปันผลไป Credit ภาษีได้
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไร และการจ่ายเงินปันผล
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2558 เป็นทุนสารองตามกฎหมาย
และจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลจานวน 2 ครั้ง รวมเป็นเงินปันผลในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น รวมทั้ง
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,361,165,649
0
0
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ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00
-

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประธานฯ มอบหมายให้ นายประสงค์ อดุ ล ยรั ต นนุ กุ ล ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร เป็ น ผู้ น าเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้
นายประสงค์ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กาหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง
ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามา
ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
จานวน 3 ราย ดังนี้
1. นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางศรีไทย เหมโสรัจ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ
กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ ย วชาญอั น เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ เ สนอ
คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ พิ จ ารณา และขอเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ ก รรมการทั้ ง 3 ท่ า น
กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับ ประวัติ วุฒิการศึ กษา ประสบการณ์ ทางาน สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ฯ
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ของกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
นายสถาพรฯ เสนอแนะว่ า หนั ง สื อ มอบฉั น ทะ แบบ ข. ตามแบบของกระทรวงพาณิ ช ย์ ให้ เ ลื อ ก
มี ก ารลงคะแนนเลื อ กตั้ ง กรรมการทั้ ง ชุ ด เพื่ อ ความกระชั บ จึ ง เสนอให้ ล งคะแนนแต่ ง ตั้ ง กรรมการทั้ ง ชุ ด 3 ท่ า น
เพื่อความกระชับของการดาเนินการประชุม
นายชาญวิทย์ ปราชญาพิพัฒน์ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า แม้ว่าที่ประชุมจะลงคะแนนเสียงแต่งตั้ง
กรรมการทั้งชุดในคราวเดียว แต่เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ขอให้บันทึกคะแนนการแต่งตั้งกรรมการ
แต่ละท่านเป็นรายบุคคล
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจานวน 3 ท่าน
คือ (1) นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล (2) นางศรีไทย เหมโสรัจ และ (3) นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ
กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
5.1

นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล
จานวนเสียงที่ลงมติ
มติที่ลง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
เห็นด้วย
1,360,865,649
ไม่เห็นด้วย
0
งดออกเสียง
300,000
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ร้อยละของผู้ถือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00
-

5.2

นางศรีไทย เหมโสรัจ
จานวนเสียงที่ลงมติ
มติที่ลง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
เห็นด้วย
1,361,165,649
ไม่เห็นด้วย
0
งดออกเสียง
0
นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ
จานวนเสียงที่ลงมติ
มติที่ลง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
เห็นด้วย
1,130,708,549
ไม่เห็นด้วย
0
งดออกเสียง
230,457,100

ร้อยละของผู้ถือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00
-

5.3

วาระที่ 6

ร้อยละของผู้ถือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00
-

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2559
ประธานฯ มอบหมายให้ นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“นายปราโมทย์ฯ”)เป็นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้
นายปราโมทย์ฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียด
ถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
และเปรีย บเทีย บกั บบริษั ทจดทะเบีย นในอุ ตสาหกรรมเดี ยวกั นและบริ ษัท ที่มี ขนาดใกล้เ คีย งกั น โดยค านึ งถึ งความ
เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนรายเดือน เสนออัตราเดียวกับปี 2558
1. คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
25,000 บาท/เดือน
กรรมการบริษัท
17,500 บาท/เดือน
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง 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
บาเหน็จกรรมการ เสนออัตราเดียวกับปี 2558
จ่ายปีละครั้ง ให้กับกรรมการทั้งคณะ ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000
บาท
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2559
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มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 ตามที่ เ สนอ
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,361,165,649
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00
-

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2559
ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยปรำโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรำยละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้
นำยปรำโมทย์ฯ ชี้แจงว่ำ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559
และเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจำก KPMG เป็นสำนักงำน
สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยอนุมัติให้ นำงมัญชุภำ สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 6112 และ/หรือ
นำยเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 4068 และ/หรือ นำยเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 4195 แห่ง KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่ำสอบบัญชี
ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,200,000 บำท ซึ่งอัตรำดังกล่ำวเพิ่มขึ้นจำกอัตรำในปี 2558 เป็นจำนวน 30,000
บำท โดยกำรแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละกำรก ำหนดค่ ำ สอบบั ญ ชี ข้ ำ งต้ น ได้ ผ่ ำ นควำมเห็ น ชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแล้ว
ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น
มีผู้ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น สรุปสำระสำคัญได้ดังนี้
นำยสถำพรฯ เสนอแนะว่ ำ ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ กำรเพิ่ ม ขึ้ น ของค่ ำ สอบบั ญ ชี เนื่ อ งจำกภำระงำนด้ ำ น
กำรสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนควรลดลงในปีต่อไปภำยหลังจำกเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชั่วโมงในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรสอบบัญชีควรจะลดลง โดยกรรมกำรตรวจสอบควรปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยใน
ให้ดีขึ้นเพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กับผู้สอบบัญชีและลดค่ำใช้จ่ำยในกำรสอบบัญชี
นอกจำกนี้ เสนอแนะให้นำเสนอค่ำสอบบัญชีในแต่ละปีเป็นตำรำงจะได้สะดวกในกำรพิจำรณำ
นำยปรำโมทย์ฯ ชี้แจงว่ำ ปีที่แล้วบริษัทฯ ได้เจรจำให้คงค่ำสอบบัญชีของ KPMG ในอัตรำเดิมมำ 1 ปีแล้ว
สำหรั บในปี นี้ KPMG เรี ยกค่ำ ตอบแทนเพิ่ม ขึ้น เนื่ องจำกมี ค่ ำใช้จ่ ำยเพิ่ มเติม อำทิ เงิ นเดือ นพนัก งำน ค่ำ เดิ นทำง
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำแล้วเห็นว่ำเหมำะสม
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธำนฯ เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ำรณำอนุ มั ติ ก ำรแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละก ำหนดค่ ำ สอบบั ญ ชี
ประจำปี 2559
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2559 ตำมที่
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,360,330,649
835,000
0
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ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.94
0.06
-

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธำนฯ ชี้ แ จงว่ ำ คณะกรรมกำรบริ ษั ท ฯ เห็ น ว่ ำ สมควรที่ จ ะเปิ ด โอกำสให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น ซั ก ถำม
หรือคณะกรรมกำรตอบข้อซักถำม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น
มีผู้ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น สรุปสำระสำคัญได้ดังนี้
นำยสมเกียรติฯ สอบถำม ดังนี้
 รำยได้ของบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัทมีสัดส่วนต่อรำยได้ของบริษัทฯ เท่ำใด
 กำรเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่น ส่งผลกระทบหรือมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่ำงไร
นำยประสงค์ฯ ชี้แจงว่ำ บริษัทย่อย 3 บริษัท มีสัดส่วนต่อรำยได้ของบริษัทฯ ดังนี้
1. บริษัท พี. ซี. เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด ร้อยละ 71.2
2. บริษัท พี. ซี. เอส. ได คำสติ้ง จำกัด
ร้อยละ 28.5
3. บริษัท พี. ซี. เอส. ฟอร์จจิ้ง จำกัด
ร้อยละ 0.4
กรณีกำรเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่น ทำงบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่ำไม่มีแหล่งวัตถุดิบหรือลูกค้ำ
ของบริษัทฯ ที่ประกอบกิจกำรในพื้นที่ที่เกิด แผ่นดินไหว ทั้งนี้ จำกกำรสอบถำมจำกลูกค้ำของบริษัทฯ ทรำบว่ำยังไม่เกิด
ผลกระทบใด ๆ ต่อลูกค้ำอันจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ
นำงสำวบุษกรฯ สอบถำมว่ำ ในระยะเวลำ 3 – 5 ปีต่อไปนี้ มีเหตุกำรณ์ใดบ้ำงที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ
นำยประสงค์ฯ ชี้แจงว่ำ ควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก ตั้งแต่มีนโยบำยรถยนต์
คันแรกที่มีผลระยะยำว 5 ปี ทำให้ธุรกิจยำนยนต์ชะลอตัวระยะยำว แต่คำดว่ำจะดีขึ้นในปีต่อ ๆ ไป นอกจำกนี้ บริษัทฯ
พยำยำมหำกลยุทธ์ใหม่โดยกำรขยำยโครงกำรไปนอกกลุ่มรถกระบะ ซึ่งเห็นว่ำประสบควำมสำเร็จพอสมควร ทำให้มี
กำรเริ่มโครงกำรใหม่ตำมที่ได้เรียนไปเบื้องต้น
นำยประสงค์ฯ อธิบำยเพิ่มเติมว่ำ ตำมแผนภำพที่นำเสนอแสดงว่ำในปีที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยมียอดขำย
สูงกว่ำประเทศอินโดนีเซีย ทั้งในส่วนกำรขำยและกำรผลิต
นำยนรำฯ สอบถำมว่ำ สัญญำที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้ำเป็นสัญญำที่ มีระยะเวลำเท่ำใด เช่น สัญญำรำยปี
หรือ 5- 10 ปี
นำยประสงค์ฯ ชี้แจงว่ำ แต่ละโครงกำรมีกำรทำสัญญำตำมอำยุโครงกำร 5-7 ปี แต่ละปีลูกค้ำจะแจ้งต่อ
บริษัทฯ ว่ำมีควำมต้องกำรชิ้นส่วนประมำณเท่ำไรเพื่อให้บริษัทฯ เตรียมกำรผลิตในแต่ละช่วงเวลำ บริษัทฯ จึงอำจมี
กำรวำงแผนรำยปี และลูกค้ำจะทำกำรยืนยันควำมต้องกำรรำยเดือนเพื่อยืนยันจำนวนชิ้นส่วนที่ต้องกำรอีกครั้งหนึ่ง
ประธำนฯ อธิบำยเพิ่มเติมว่ำ กำรเริ่มผลิตชิ้นส่วนบำงชนิดที่ลูกค้ำสั่ง บริษัทฯ ต้องเริ่มลงทุนเองก่อน
เพื่อทดลองผลิต ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังไม่อำจระบุมูลค่ำกำรลงทุนหรือกำไรของแต่ละชนิดเป็นตัวเลขแน่นอนได้
นำยนรำฯ สอบถำมเพิ่ ม เติ ม ว่ ำ งำนที่ บ ริ ษั ท ฯ เริ่ ม โครงกำรแล้ ว แต่ ยั ง ไม่ เ สร็ จ สมบู ร ณ์ ( Backlog)
ของบริษัทฯ ในปี 2561 จะเป็นอย่ำงไร
นำยประสงค์ ฯ ชี้แจงว่ำ บริษัท ฯ มีโครงกำรใหม่ ซึ่งมีมูลค่ำของแต่ละโครงกำรตำมที่ได้ เสนอไปแล้ ว
เบื้องต้น ทั้งนี้ มูลค่ำในอนำคตอำจมีกำรปรับขึ้นหรือลงขึ้นอยู่กับลูกค้ำ เพรำะบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้คุมตลำดแต่เป็นตัวลูกค้ำ
แต่ละรำย โดยปกติแล้วอำจมีกำรเพิ่มขึ้นหรือลดลงร้อยละ 20 จำกมูลค่ำที่ตกลงตำมสัญญำ
นำยสมเกียรติฯ สอบถำมว่ำ ถ้ำสัญญำมีระยะเวลำ 5-7 ปี หำกผ่ำนไป 3 ปีแล้วลูกค้ำยกเลิกกำรสั่งซื้อ
เพรำะขำยไม่ดี บริษัทฯ มีมำตรกำรดำเนินกำรอย่ำงไร
นำยประสงค์ฯ ชี้แจงว่ำ ตำมที่ได้เรียนไปแล้วว่ำ แม้ว่ำสัญญำจะมีระยะเวลำ 5-7 ปี ลูกค้ำจะชี้แจงแผน
รำยปีและรำยเดือนให้ทรำบ ทำงบริษัทฯ จะผลิตและส่งของให้ลูกค้ำเป็นรำยเดือน จึงไม่มีกำรผลิตที่มำกจนเกินไป
นำยสมเกียรติฯ สอบถำมเพิ่มเติมว่ำ หำกลูกค้ำต้องกำรเลิกสัญญำ จะแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้ำกี่เดือน
นำยประสงค์ฯ ชี้แจงว่ำ ส่วนใหญ่แจ้งล่วงหน้ำเป็นระยะเวลำนำนก่อนกำรเลิกสัญญำ เนื่องจำกลูกค้ำ
จะแจ้งประมำณกำรยอดสั่งซือ้ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 เดือน แต่หำกจะมีกำรเลิกสัญญำ โดยปกติจะแจ้งล่วงหน้ำ 6-12 เดือน
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม
20

ประธำนฯ กล่ ำ วขอบคุ ณ ผู้ ถื อ หุ้ น ผู้ รั บ มอบฉั น ทะ และผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มประชุ ม ทุ ก คนที่ ม ำประชุ ม ในวั น นี้
และกล่ ำ วขอบคุ ณ ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก ท่ ำ นที่ แ สดงควำมคิ ด เห็ น และให้ ข้ อ เสนอแนะ ซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ อ ย่ ำ งยิ่ ง ต่ อ บริ ษั ท ฯ
คณะกรรมกำรบริษัท และฝ่ำยบริหำรจะนำควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ไปพิจำรณำและประยุกต์ใช้เพื่อให้บริษัทฯ
เจริญเติบโต และมีผลกำรดำเนินงำนที่ก้ำวหน้ำต่อไป และกล่ำวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลำ: 16.00 น.

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
ประธานในที่ประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
ข้อมูลของกรรมการซึ่งครบกาหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพือ่ ดารงตาแหน่งใหม่

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งปัจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การถือหุ้นในบริษัท
วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตัง้ เป็น
กรรมการบริษัท
จานวนบริษัทที่ดารงตาแหน่ง
กรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัททั่วไป
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้
เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท
ประสบการณ์
 2558 – ปัจจุบัน

: นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
: ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
: 69 ปี
: ไทย
: ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ศาสตร์ California State University
ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: อบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
อบรมหลักสูตร Current Issue Seminar (CIS)
อบรมหลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP)
อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
อบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
อบรมหลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN)
อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ปี 2557
ปี 2557
ปี 2551
ปี 2551
ปี 2549
ปี 2549
ปี 2547
ปี 2547

: ไม่มี
: 11 กันยายน 2558 (จานวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี 7 เดือน)

: 2 บริษัท
: ไม่มี
: ไม่มี

:

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
 2556 – 2557
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
 2553 – 2557
ประธานกรรมการ บริษัท ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน)
 2552 – 2557
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อินโดราม่า เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี : 8/8 ครั้ง
ที่ผ่านมา
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ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งปัจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การถือหุ้นในบริษัท
วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตัง้ เป็น
กรรมการบริษัท
จานวนบริษัทที่ดารงตาแหน่ง
กรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัททั่วไป
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้
เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท
ประสบการณ์
 2556 – ปัจจุบัน

: นางวรรณา เรามานะชัย
: กรรมการ
: 66 ปี
: ไทย
: ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
: อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557
: 3,000,000 หุ้น (0.20%)
: 27 มิถุนายน 2556 (จานวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี 10 เดือน)

: ไม่มี
: 26 บริษัท
: ไม่มี

:
กรรมการ
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี : 7/8 ครั้ง
ที่ผ่านมา

23

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งปัจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การถือหุ้นในบริษัท
วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตัง้ เป็น
กรรมการบริษัท
จานวนบริษัทที่ดารงตาแหน่ง
กรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัททั่วไป
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้
เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท
ประสบการณ์
 2559 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
 2544 – ปัจจุบัน
 2542 – 2544


: นายธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ
: กรรมการ
: 41 ปี
: ไทย
: ปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้า Operation Research & Industrial Engineer,
Computer Science, Cornell University
ปริญญาตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ University of Miami
: ไม่มี
: 230,000,000 หุ้น (15.08%)
: 12 ตุลาคม 2559 (จานวนปีที่เป็นกรรมการ 6 เดือน)

: ไม่มี
: 2 บริษัท
: ไม่มี

:

กรรมการ
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
กรรมการผู้จดั การ บริษัท เอสดับบลิว แอนด์ ซันส์ จากัด
กรรมการผู้จดั การ บริษัท เอส ดับบลิว เอส มอเตอร์ส จากัด
Senior Engineering Management, AT&T, USA

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี : 1/2 ครั้ง
ที่ผ่านมา
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นิยามกรรมการอิสระ
(นิ ยามกรรมการอิสระของบริษั ท ซึ่ง เป็ น ไปตามข้อ กาหนดของสานั กงานคณะกรรมการก ากั บ หลั กทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
1. ถื อ หุ้ น ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 1 ของจ านวนหุ้ น ที่ มี สิท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมดของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มี ส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้ าง พนั กงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับ เงิน เดือ นประจ า
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่ มี ห รื อ เคยมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทบริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัท และไม่เ ป็น ผู้ถือ หุ้น ที่มี นัย ผู้มี อานาจควบคุ ม หรือ หุ้น ส่ว นของสานั กงานสอบบัญ ชี ซึ่งมี ผู้สอบบัญ ชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่ ง ได้ รั บ ค่ า บริ ก ารเกิ น กว่ า 2 ล้ า นบาทต่ อ ปี จ ากบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจาหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชือ่ เข้าเป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติม

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งปัจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

:
:
:
:
:

นายกุญชร เรามานะชัย
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
56 ปี
ไทย
ปริญญาตรวิศวกรรมการอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
วิทยาเขตพระนครเหนือ
: อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557
: ไม่มี
: -

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การถือหุ้นในบริษัท
วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตัง้ เป็น
กรรมการบริษัท
จานวนบริษัทที่ดารงตาแหน่ง
กรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
: ไม่มี
บริษัททั่วไป
: ไม่มี
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ/ : ไม่มี
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้
เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท
ประสบการณ์
:
 2556 – ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ ยฝฏิบัติการ
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
 2556 – 2559
กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
 2551 – 2556
ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาวิศวกรรม บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จากัด
ผู้อานวยการฝ่ายเทคนิค บริษัท เอสดับบลิว แอนด์ซันส์ จากัด
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี : 6/6 ครั้ง
ที่ผ่านมา
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ชื่อ-นามสกุล
: นายพลเอก รุ่งโรจน์กติ ิยศ
ตาแหน่งปัจจุบัน
: อายุ
: 34 ปี
สัญชาติ
: ไทย
การศึกษา
: ปริญญาตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล University of Tennessee
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
: อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557
การถือหุ้นในบริษัท
: 230,000,010 หุ้น (15.08%)
วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตัง้ เป็น : กรรมการบริษัท
จานวนบริษัทที่ดารงตาแหน่ง
กรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
: ไม่มี
บริษัททั่วไป
: ไม่มี
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ/ : ไม่มี
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้
เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท
ประสบการณ์
:
 2556 – 2558
กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
 2554 – 2556
กรรมการผูจ้ ดั การ, ผู้จัดการโรงงาน และผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาวิศวกรรม
บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร์จจิ้ง จากัด
 2553 – 2554
วิศวกร บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จากัด
 2551 – 2553
วิศวกร บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร์จจิ้ง จากัด
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี : ที่ผ่านมา
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
นโยบาย
คณะกรรมการบริ ษั ท เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ และประโยชน์ ข องความหลากหลายในโครงสร้ า ง
ของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อายุและเพศ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการกาหนดนโยบาย และการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท จึงมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบและโครงสร้างที่ เหมาะสมกับทิศทางในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักของบรรษัทภิบาลที่ดี
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลจากแหล่งต่างๆ ดังนี้
1.1 กรรมการของบริษัทเป็นผู้แนะนา
1.2 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัท
1.3 บริษัทที่ปรึกษาภายนอก
1.4 ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. พิ จ ารณาความเหมาะสมของความรู้ แ ละประสบการณ์ ใ นธุ ร กิ จ หรื อ อุ ต สาหกรรมที่ บ ริ ษั ท ด าเนิ น กิ จ การอยู่
ความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นที่ เ ป็ น ประโยชน์ กั บ บริ ษั ท หรื อ ที่ บ ริ ษั ท ต้ อ งการ ความหลากหลายในด้ า นต่ า ง ๆ
เช่น ความเป็นอิสระ ทักษะวิชาชีพ อายุ เพศ ฯลฯ โดยจัดทาเป็นตาราง Board Skill Matrix
3. ตรวจสอบบุ ค คลที่ จ ะถู ก เสนอชื่ อ ว่ า มี คุ ณ สมบั ติ ต ามกฎหมายและข้ อ ก าหนดของหน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ล
เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) พระราชบั ญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. กรณี เป็ น กรรมการเดิม ที่ จ ะกลั บ เข้ า ดารงตาแหน่ง อี กวาระ คณะกรรมการสรรหาฯ อาจพิจ ารณาการอุ ทิ ศเวลา
ของกรรมการและผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดารงตาแหน่ง รวมถึงพิจารณาจานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการ
ท่านนั้นดารงตาแหน่งกรรมการ ซึ่งรวมแล้วไม่ควรเกิน 3 บริษัทจดทะเบียน
5. กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาความเป็นอิสระของบุ คคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการ
อิสระตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน กลต. กาหนดและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกอบการพิจารณา โดยหากเป็นกรรมการ
อิสระเดิมที่จะกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระ ควรมีวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกไม่เกิน 9 ปี
6. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะคัดเลือกและจัดทารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่สุดให้คณะกรรมการ
บริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งหรือให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลง
เพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
7. ดาเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดี
จะมารับตาแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น
วันที่มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ทางานของผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด (KPMG)
1. นางสาวสุจิตรา มะเสนา
อายุ
การศึกษา
 ปริญญาตรีดา้ นการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
วันที่ขนึ้ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต
ตาแหน่งปัจจุบนั
ประสบการณ์
จานวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
:ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษทั
และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ทเี่ กี่ยวข้อง

: 39 ปี
: 8645
: 1 มกราคม 2550
: กรรมการบริหาร, ผูส้ อบบัญชี
: 16 ปี
: ไม่มี

2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
อายุ
: 51 ปี
การศึกษา
 หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
: 4323
วันที่ขนึ้ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต
: 1 เมษายน 2537
ตาแหน่งปัจจุบนั
: กรรมการบริหาร, ผูส้ อบบัญชี
ประสบการณ์
: 30 ปี
จานวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
:ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษทั
: ไม่มี
และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
3. นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์
อายุ
: 36 ปี
การศึกษา
 ปริญญาตรีสาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาโทสาขา พาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนักบริหารระดับต้น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
: 8413
วันที่ขนึ้ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต
: 1 ตุลาคม 2549
ตาแหน่งปัจจุบนั
: กรรมการบริหาร, ผูส้ อบบัญชี
ประสบการณ์
: 15 ปี
จานวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
:ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษทั
: ไม่มี
และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
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ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix Duty Stamp 20 baht

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
Proxy Form A
เขียนที่ .........................................................
Written at
วันที่ ........ เดือน ................... พ.ศ. ..............
Date
Month
Year

(1) ข้าพเจ้า ........................................................................................................ สัญชาติ..........................................
I / We
Nationality
อยู่บ้านเลขที่ .............................................................................................................................................................
Address
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of P.C.S. Machine Group Holding Public Company Limited
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม .................................. 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 ......................... ตาบล / แขวง ....................... อาเภอ / เขต ........................
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย์ .........................หรือ
Province
Postal Code
or
2. ชื่อ .............................................................................................................. อายุ ............................. ปี
Name
age
years
อยู่บ้านเลขที่ ............. ถนน ......................... ตาบล / แขวง ....................... อาเภอ / เขต ........................
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย์ .........................หรือ
Province
Postal Code
or
3. ชื่อ .............................................................................................................. อายุ ............................. ปี
Name
age
years
อยู่บ้านเลขที่ ............. ถนน ......................... ตาบล / แขวง ....................... อาเภอ / เขต ........................
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย์ .........................
Province
Postal Code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ในวันที่ 28 เมษายน
2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส เลขที่ 1137 ถนนสุรนารี ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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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.
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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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ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
Proxy Form B

Affix Duty Stamp 20 baht

เขียนที่..........................................................
Written at
วันที่ ........ เดือน .................... พ.ศ. ..............
Date Month
Year

(1) ข้าพเจ้า .............................................................................................................สัญชาติ .....................................
I / We
Nationality
อยู่บ้านเลขที่ .............................................................................................................................................................
Address
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of P.C.S. Machine Group Holding Public Company Limited
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม..................................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 ...................... ตาบล / แขวง ..................... อาเภอ / เขต ........................
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
จังหวัด .........................รหัสไปรษณีย์ ..........................หรือ
Province
Postal Code
or
2. ชื่อ............................................................................................................ อายุ .......................... ปี
Name
age
years
อยู่บ้านเลขที่ ............ ถนน ...................... ตาบล / แขวง ..................... อาเภอ / เขต ........................
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
จังหวัด .........................รหัสไปรษณีย์ ..........................หรือ
Province
Postal Code
or
3. ชื่อ............................................................................................................ อายุ .......................... ปี
Name
age
years
อยู่บ้านเลขที่ ........... ถนน ....................... ตาบล / แขวง ..................... อาเภอ / เขต ........................
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
จังหวัด .........................รหัสไปรษณีย์ ..........................
Province
Postal Code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ในวันที่ 28 เมษายน
2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส เลขที่ 1137 ถนนสุรนารี ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
In this Meeting, I / we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:
 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2559
Agenda 1 To consider and endorse the Minutes of the 2016 Annual General Meeting of
Shareholders
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she
deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2559
Agenda 2 To acknowledge the operational results for the year 2016
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she
deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี 2559 สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she
deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไร และการจ่ายเงินปันผล
Agenda 4 To consider and approve the allocation of profits and approve the dividend payment
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she
deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(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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 วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ
Agenda 5 To consider the matters in connection with directors
5.1 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
5.1 To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she
deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 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 นายธิเบต รุ่งโรจน์กติ ิยศ
Name of Director: Mr.Thibet Rungrotkitiyot
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
5.2 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่เพิม่ เติม
5.2 To consider and approve the appointment of new directors
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she
deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมทัง้ ชุด 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 รุ่งโรจน์กิติยศ
Name of Director: Mr. Phon-ek Rungrotkitiyot
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560
Agenda 6 To consider and approve the fixing of directors’ remuneration for the year 2017
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she
deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2560
Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of the
audit fee for the year 2017
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she
deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 8 Other matters (if any)
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she
deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผู้รับ มอบฉัน ทะในวาระใดที่ไม่ เป็ นไปตามที่ร ะบุไว้ใ นหนั งสื อมอบฉัน ทะนี้ ให้ถื อว่า การ
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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
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.
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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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
จานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อการแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบ
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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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ ือหุ้นของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560
เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อนื่ ด้วย
วาระที่ ............................ เรื่อง .................................................................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ ............................ เรื่อง .................................................................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ ............................ เรื่อง .................................................................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ ............................ เรื่อง .................................................................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ ................................... 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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สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่ได้รับการเสนอชือ่ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุน้

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
ตาแหน่ง
อายุ
ที่อยู่
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม

กรรมการอิสระ
69 ปี
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) เลขที่ 2/1-4 หมู่ที่ 3 ตาบล
โคกกรวด อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280
วาระที่ 5

นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล
ตาแหน่ง
อายุ
ที่อยู่
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม

กรรมการอิสระ
65 ปี
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) เลขที่ 2/1-4 หมู่ที่ 3 ตาบล
โคกกรวด อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280
ไม่มี

นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ
ตาแหน่ง
อายุ
ที่อยู่
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม

กรรมการอิสระ
65 ปี
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) เลขที่ 2/1-4 หมู่ที่ 3 ตาบล
โคกกรวด อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280
ไม่มี

นางศรีไทย เหมโสรัจ
ตาแหน่ง
อายุ
ที่อยู่
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม

กรรมการอิสระ
64 ปี
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) เลขที่ 2/1-4 หมู่ที่ 3 ตาบล
โคกกรวด อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280
ไม่มี
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 9
คาชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน
ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนามาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุน้
การลงทะเบียน
บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ของวันศุกร์
ที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส เลขที่ 1137 ถนนสุรนารี ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30000 ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 13
การมอบฉันทะ
กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและ
ออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ตามแบบที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กาหนดไว้ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 สาหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถ
ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท
วิธีการมอบฉันทะสามารถดาเนินการได้ ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัท
แนะนาให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท
ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัท
ขอแนะนาให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะ
พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง มายังบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์ เลขที่ 2/1-4 หมู่ที่ 3 ตาบลโคกกรวด อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280 เบอร์โทรศัพท์
044-701 300 ต่ อ 34621 และเพื่ อ ความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึ ง ขอความร่ ว มมื อ โปรดส่ ง เอกสาร
ให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 18 เมษายน 2560
5. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่ อ
ในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอาการแสตมป์จานวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
6. ให้ ผู้ รั บ มอบฉั น ทะแสดง หนั ง สื อ มอบฉั น ทะและเอกสารประกอบการมอบฉั น ทะตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นส่ ว นของ
เอกสารที่ต้องนามาแสดงในวันประชุม ณ โต๊ะลงทะเบียนสาหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม
เอกสารที่ตอ้ งนามาแสดงในวันประชุม
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
ให้ แ สดงบั ต รประจ าตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รประจ าตั ว ข้ า ราชการ หรื อ ใบขั บ ขี่ หรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เ ป็ น
ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
ให้แสดง
1)
หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉัน ทะ ผู้รับมอบฉันทะ
และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
2)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
3)
บั ต รประจ าตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รประจ าตั ว ข้ า ราชการ หรื อ ใบขั บ ขี่ หรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เ ป็ น
ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ
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ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบคุ คล
1. กรณีผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
ให้แสดง
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้อง
2) สาเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสาเนาถู กต้องโดยผู้มีอานาจลงนามแทน
นิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอานาจมีอานาจกระทา
การแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
ให้แสดง
1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉั นทะและผู้รับมอบ
ฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้ลงลายมือ
ชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
3) บัต รประจ าตั ว ประชาชน หรื อบัต รประจ าตั ว ข้ า ราชการ หรือ ใบขั บขี่ หรือหนัง สื อเดิ น ทาง (กรณี เ ป็ น
ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ
4) สาเนาหนังสื อรับรองของนิติบุค คลจากกระทรวงพาณิชย์ ที่รับรองสาเนาถูก ต้องโดยผู้มีอานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอานาจมีอานาจ
กระทาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี้
3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอานาจกระทา
การแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันนทะ และติดอากรแสตมป์
ครบถ้วนแล้ว
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3) สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้อ ง
โดยผู้มีอานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอานาจ
กระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทน
คัสโตเดียน (Custodian)
4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่า งประเทศ) ที่ ยัง ไม่ห มดอายุ ของผู้ มีอ านาจกระทาการแทนของคัสโตเดีย น (Custodian)
และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
1) หนั งสื อมอบอานาจจากผู้ถื อหุ้ นให้คั สโตเดีย น (Custodian) เป็ นผู้ ดาเนิ นการลงนามในหนัง สื อ
มอบฉันทะแทน
2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล
และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอานาจมีอานาจกระทาการแทน
นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
3) สาเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รประจ าตั ว ข้ า ราชการ หรื อ ใบขั บ ขี่ หรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบุค คล และลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้อง
3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ
ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 10
ข้อบังคับของบริษทั ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุน้
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจาปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันที่
สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจานวน
ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการ
ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว
ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่อง
ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณา
คาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า
สาม (3) วัน
ทั้ง นี้ สถานที่ที่ จะใช้ เ ป็น ที่ป ระชุม จะอยู่ ในจั งหวัด อัน เป็ นที่ ตั้ง สานั กงานใหญ่ข องบริ ษั ท หรื อที่ อื่น ใดตามที่
คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้
ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25)
คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3)
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ใด เมื่ อ ล่ ว งเวลานั ด ไปแล้ ว ถึ ง หนึ่ ง (1) ชั่ ว โมง จ านวนผู้ ถื อ หุ้ น
ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด
เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ
ผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด ( 7) วัน
ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่
ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธาน
ในที่ประชุมดังกล่าว
ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือ หุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง มีเสียงหนึ่ง และผู้ถือ หุ้นคนใดมีส่วนได้เสี ย
เป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1)

ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2)

ในกรณี ดั ง ต่ อ ไปนี้ ให้ ถื อ คะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสี ย งทั้ ง หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
การทา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับ การให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่
สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
การเลิกบริษัท
การออกหุ้นกู้ของบริษัท
การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
(1)
รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(2)
พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน
(3)
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกาไร และการจ่ายเงินปันผล
(4)
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
(5)
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(6)
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
(7)
กิจการอื่นๆ
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แบบแสดงความจานงขอรับรายงานประจาปี 2559 ในแบบรูปเล่ม
เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษั ท พี .ซี . เอส. แมชี น กรุ๊ ป โฮลดิ้ ง จ ากัด (มหาชน) ได้ พิจ ารณาจัด ท ารายงานประจาปี 2559 ที่ มีข้ อ มู ล

ตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในรูปแบบ CD ROM และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว
หากท่านมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2559 ในแบบรูปเล่ม ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับ CD ROM
กรุณาแจ้งความประสงค์ผ่านช่ องทางตามที่ระบุด้านล่างไปยัง บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
เพื่อจัดส่งให้ท่านตามความประสงค์ต่อไป
-------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อ.................................................................................นามสกุล..............................................................................
ที่อยู่..........................................................................................................................................................................
จังหวัด................................................................................รหัสไปรษณีย์..................................................................
โทรศัพท์.............................................................................
มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2559 :
 ฉบับภาษาไทย

 ฉบับภาษาอังกฤษ

ท่านสามารถส่งรายละเอียดการขอรับรายงานประจาปี 2559 ได้ที่
1. โทรสาร 044-701399
2. อีเมล์ ir@pcsholding.com
3. ส่งแบบแสดงความจานงทางไปรษณีย์ ถึง
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2/1-4 หมู่ที่ 3 ตาบลโคกกรวด อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280
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แผนที่โรงแรมดุสิต ปริน๊ เซส จังหวัดนครราชสีมา

โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส จังหวัดนครราชสีมา (ห้องสุรนารี บี)
เลขที่ 1137 ถนนสุรนารายณ์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
เบอร์โทรศัพท์: (044) 256 629 - 35
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