สารบัญ
หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2561

1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560

9

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจาปีพร้อมด้วยงบการเงินสาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

โปรดดู CD-ROM

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลกรรมการซึ่งครบกาหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อดารงตาแหน่งใหม่

22

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

27

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลเกีย่ วกับประวัติและประสบการทางานของผู้สอบบัญชี

28

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.

29

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

37

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 คาชี้แจงวิธกี ารลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารหลักฐานทีต่ ้องนามาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

38

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ข้อบังคับของบริษัทที่เกีย่ วข้องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น

40

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนามาแสดงในวันประชุม)

โปรดดูเอกสารอีกฉบับหนึง่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แบบแสดงความจานงขอรับรายงานประจาปี 2560 ในแบบรูปเล่ม

42

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 แผนที่แสดงสถานที่จดั การประชุม

43

วันที่ 2 เมษายน 2561
เรื่อง
เรียน

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
2. รายงานประจาปี 2560 และงบการเงิน สาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ในรูปแบบ CDROM)
3. รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
5. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ทางานของผู้สอบบัญชีของบริษัท
6. หนังสือมอบฉันทะ
7. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
8. คาชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนามาแสดง
ในวันประชุม
9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนามาแสดงในวันประชุม)
11. แบบแสดงความจานงขอรับรายงานประจาปี 2560 ในแบบรูปเล่ม
12. แผนที่สถานที่จัดประชุม
โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) (“บริษัท ”) ขอแจ้งให้ท่าน
ทราบว่า ด้วยคณะกรรมการของบริษัทได้มมี ติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรนารี เอ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช เลขที่ 1137 ถนนสุร
นารายณ์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
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 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
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
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วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี
2560 ปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
ความเห็ น คณะกรรมการ เห็ น ควรรายงานผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ในปี 2560 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 2560
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเหตุ ผ ล งบแสดงฐานะการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ประจ าปี 2560
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2560 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 2560 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
สรุปสาระสาคัญงบการเงิน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ+ / (-)
รวมสินทรัพย์
5,544,006,038
5,193,221,176
6.75
รวมหนี้สิน
446,441,086
309,089,583
44.44
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
5,097,564,952
4,884,131,593
4.37
รายได้รวม
3,984,351,093
3,742,053,679
6.47
กาไรสุทธิ
641,450,431
382,083,084
67.88
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
0.42
0.25
68.00
(หน่วย: บาท)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถื อหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี 2560 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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
รายการ

ณ 31 ธ.ค. 2560

ณ 31 ธ.ค. 2559

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 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรเพื่อเป็นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีลักษณะการดาเนินธุรกิจเป็น Holding Company ซึ่งรายได้หลัก
มาจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อย โดยในปี 2560 บริษัทมีกาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน 545.94 ล้านบาท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กาหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิป ระจาปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
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บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังหักภาษีและหลังหักสารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการดารงเงินไว้
เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อชาระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท รวมถึงความจาเป็น
และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ความเห็นคณะกรรมการ
1. เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2560
ไว้เป็นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 27,296,930.20 บาท และพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วในปี 2560 จานวน 2 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.28
บาท รวมเป็นเงิน 427 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.3 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลัง
หักภาษีและหลังหักสารองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล จึงไม่มีการ
จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการในปี 2560 อีก สาหรับรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่
ได้จ่ายไปแล้ว มีดังนี้
- ครัง้ ที่ 1
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ระหว่ างกาล ครั้งที่ 1 เมื่อวั นที่ 28 เมษายน 2560 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 24 พฤษภาคม 2560
- ครั้งที่ 2
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 เมื่อวันที่
7 สิง หาคม 2560 ในอั ต ราหุ้ น ละ 0.16 บาท รวมเป็ น เงิ น 244.00 ล้ า นบาท
และได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 4 กันยายน
2560
เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2560 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
1. กาไรสุทธิสาหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลัง
หักภาษีและหลังหักสารองตามกฎหมาย (ล้านบาท)
2. จานวนหุ้น (ล้านหุ้น)
(หักหุ้นซื้อคืนจานวน 20,000,000 หุ้นแล้ว)
3. เงินปันผลประจาปี (บาท/หุ้น)
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 (บาท/หุ้น)
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 (บาท/หุ้น)
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกาไรสุทธิจาก
งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การหลั ง หั ก ภาษี แ ละหลั ง หั ก
สารองตามกฎหมาย
2.

ปี 2560
518.64

ปี 2559
374.73

1,525

1,525

0.28
0.12
0.16
427
82.3%

0.24
0.12
0.12
366
97.7%

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2561 จากการรับรู้เงินปันผล
ที่ได้รับจากบริษัทย่อยในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นรายได้ จานวน 326.49 ล้านบาท เมื่อรวมกับ
กาไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทจึงมีกาไรสะสมที่ยังมิได้
จัดสรรประมาณ 408.13 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอที่จะจ่ายปันผลได้
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จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท จากจานวนหุ้นทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น (หักหุ้นซื้อคืน
เป็นจานวน 20,000,000 หุ้นแล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 259.25 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
79.4 ของกาไรสุทธิ
ทั้งนี้ บริษัทได้กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
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

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 2561 ของบริษัท มีกรรมการที่จ ะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
จานวน 4 ราย ดังนี้
1. นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กติ ิยศ
2. นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล
3. นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ

รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ

4. นายประสงค์ อดุลยรัตนนุกุล

ในการนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกากับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการบริษัท ตั้งแต่
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ถึง 15 มกราคม 2561 โดยเมื่อครบกาหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นราย
ใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัทฯ
เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ราย เป็นผู้มี ความรู้ค วามสามารถ และมีประสบการณ์ อันจะเป็น ประโยชน์
ต่อการดาเนินงานของบริษัท บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการ
ทั้ง 4 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 ารสรรหาคณะกรรมกา รบริ ษั ท ปรากฏตาม สิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย 4
คณะกรรมการ (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตาแหน่งตามวาระในครั้งนี้) เห็นว่า
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึง
เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น อนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ ก รรมการที่ จ ะต้ อ งออกจากต าแหน่ ง ตามวาระ
ทั้ง 4 ราย กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้
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1. นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กติ ิยศ
2. นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล
3. นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ

รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ

4. นายประสงค์ อดุลยรัตนนุกุล

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 6

พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
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
คณะกรรมการบริษัท
- ประธาน
- กรรมการ

ค่าตอบแทน
รายเดือน (บาท)

เบี้ยประชุม/ครั้ง
(บาท)

บาเหน็จกรรมการ/ปี
(บาท)

2560

2560

2560

2561

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

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

2561

2561

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

37,500
25,000

-

-

คณะกรรมการบริหาร
- ประธาน
- กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร

- สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี
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หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสาหรับปี 2561 และ
เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด (“KPMG”) เป็นสานักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให้
1. นางสาวสุจิตรา มะเสนา
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
3. นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8645 แห่ง KPMG และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4323 แห่ง KPMG และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8413 แห่ง KPMG

เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับรอบปีบัญชี 2561 เป็นจานวนเงินไม่เกิน 1,260,000
บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จานวน 60,000 บาท ทั้งนี้ค่าตอบแทนการสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวม
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสาหรับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในประเทศเยอรมนีและฮังการี ซึ่งคาดว่าอยู่ใน
วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัท โดยพิจ ารณาจากความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนความเป็ น อิ สระของผู้ สอบบั ญ ชี และ
พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนการสอบบั ญ ชี ใ ห้ เ หมาะสมกั บ หน้ า ที่ ภาระความรั บ ผิ ด ชอบ โดยได้ เ สนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก KPMG เป็นสานักงานสอบบัญชีของบริษัท โดย
อนุมัติให้ นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8645 และ/หรือ นายวีระชัย รัตน
จรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4323 และ/หรือ นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 8413 แห่ง KPMG เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีค นใดคนหนึ่งเป็นผู้ทา
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และขอเสนอให้กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี
2561 เป็นจานวนเงินไม่เกิน 1,260,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จานวน 60,000 บาท
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 ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทางานของผู้สอบบัญชีแต่ล ะท่าน
ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 ตามปรากฏใน
ตารางดังต่อไปนี้
ประเภทค่าตอบแทน
ค่าสอบบัญชี
ค่าบริการอื่นๆ

ปี 2561 (ปีที่เสนอ)
1,260,000 บาท
-

ปี 2560
1,200,000
-

โดยเพิ่ มขึ้ นจากปี 2560 จานวน 60,000 บาท ทั้ง นี้ค่ าตอบแทนการสอบบัญ ชีดั งกล่า ว ยัง ไม่ รวม
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสาหรับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในประเทศเยอรมนีและฮังการี ซึ่งคาดว่าอยู่ใน
วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
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บริษัทที่เป็นสานักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วน
ได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย 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 2561 (Record Date) ในวันที่
13 มีนาคม 2561
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
ของบริษัท www.pcsgh.com ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ในวัน
ศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรนารี เอ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช
เลขที่ 1137 ถนนสุรนารายณ์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 รายละเอียดแผนที่ของสถานที่
ประชุม ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 12
ในกรณี ที่ผู้ถือ หุ้น ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุ มได้ด้ วยตนเอง และมีค วามประสงค์จ ะมอบฉัน ทะให้ ผู้อื่ น
เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉั นทะแบบ ค.
โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษทั และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทน
ตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อ และรายละเอียด
ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ
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 และเพื่อความ
สะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคาชีแ้ จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุม
ต้องนามาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยบริษัทจะดาเนินการประชุมตามข้อบังคับ
บริษัท หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9
เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 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 เอ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช เลขที่ 1137 ถนนสุรนารายณ์ ตาบล
ในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 และเนื่องจากบริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับ
คะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนาแบบฟอร์มลงทะเบียนตาม สิ่งที่ส่งมา
ด้วย 10 มาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ ตามรายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
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 2561
ตามกาหนดการและเส้นทาง ดังนี้
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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)
ไปยังโรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จังหวัด
นครราชสีมา
หลังเลิกประชุม
รถบัสออกเดินทางจากโรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
โคราช จั ง หวั ด นครราชสี มา ไปยั ง อาคารสานั ก งานตลาดหลั กทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยแห่งใหม่ กรุงเทพมหานคร ถนนรัชดาภิเษก
ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถจัดรถบัสรับ -ส่งได้อย่างทั่วถึง บริษัทจึงขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการ
เดินทางกับรถบัสรับ-ส่ง โปรดแจ้งความประสงค์มายังบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 ผ่านช่องทางดังนี้
1. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 044-701 300 ต่อ 34621 ติดต่อนางสาวพัชราภรณ์ พร่องพรมราช หรือ
2. ส่ง e-mail ถึง ir@pcsgh.com
อนึ่ง บริษัทได้จัดทารายงานประจาปี 2560 และงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ใน
รูปแบบ CD-ROM จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ดี หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2560
และงบการเงิน สาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แบบรูปเล่ม สามารถส่งแบบแสดงความจานงตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย
11
ขอแสดงความนับถือ

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
ประธานกรรมการ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2560
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
สถานที่

ณ ห้ อ งสุ ร นารี บี โรงแรมดุ สิ ต ปริ๊ น เซส เลขที่ 1137 ถนนสุ ร นารายณ์ ต าบลในเมื อ ง
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

วันที่และเวลา

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.

เริ่มการประชุม
นางลัดดาวัลย์ นันทศรี ผู้ดาเนินการประชุม (“ผู้ดาเนินการประชุม ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และแจ้งให้ที่
ประชุมทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับจานวนทุน 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 2560 ในวันที่ 15 มีนาคม 2560
(Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนาคม 2560
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบ
ฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 99 ราย นับรวมจานวนหุ้นได้ 1,235,094,816 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.94 ของหุ้นที่จาหน่าย
ได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งกาหนดไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้ งหมด และต้องมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนน
เสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี้
1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือโดยให้นับ
หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกาหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนน
เสียงดังต่อไปนี้
 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสในการลงคะแนน
 ในการลงคะแนนเสียงสาหรับทุกวาระ ยกเว้นในวาระที่ 5 พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ซึ่งจะได้
ชี้แจงให้ที่ประชุ มทราบในภายหลัง หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น
เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นต่อมติที่นาเสนอ สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองด
ออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้
เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
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 ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียง
ทั้งหมด และส่วนคะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สาหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็น
ด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคือแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการ
ประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการ
เก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
 การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ
1) บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ
4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกากับด้วยทุกครั้ง
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระออกเสียง
และกาหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะ
ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ กรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัส
โตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทาการลงคะแนนเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
4. กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้น
เจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สาหรับการพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการแต่ละคนก่อนและเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บ
บัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้ว
5. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กาหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด”
ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนน
เสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือ
หุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับ
คะแนนเสียง
6. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ โดยส่งบัตร
ลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม
7. คะแนนเสียงของจานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะ ทาให้จานวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
ภายหลังจากการชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ผู้ดาเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่ า ในการนั บ คะแนนในครั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ มี ตั ว แทนจาก บริ ษั ท วี ร ะวงค์ , ชิ น วั ฒ น์ และ พาร์ ท เนอร์ ส จ ากั ด
ที่ปรึกษากฎหมาย คือ นางดวงพร วงษ์นิมมาน เป็นพยานในการนับคะแนน และก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการ
ซักถาม แจ้งชื่อ และนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคาถาม หรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กาลังพิจารณาอยู่ ขอให้นาไปสอบถามหรือให้
ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการ
ซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ากัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการ
ประชุมให้อยู่ในเวลาที่กาหนด
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ทั้งนี้ กรรมการ และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้
กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม
1. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ
รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน
3. นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
5. นางศรีไทย เหมโสรัจ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายประสงค์ อดุลยรัตนนุกุล
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นางวรรณา เรามานะชัย
กรรมการ
8. นางอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ
กรรมการ
9. นายธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ
กรรมการ
กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
ไม่มี
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
1. นางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์
ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และ พาร์ทเนอร์ส จากัด
1. นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าว
ต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 และดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมต่างๆ ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
ประธานฯ มอบหมายให้ น างสาวบุ ษ รา บั ว เผื่ อ น เลขานุ ก ารบริ ษั ท ฯ ท าหน้ า ที่ เ ลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม
(“เลขานุการที่ประชุม” หรือ “นางสาวบุษราฯ”) เป็นผู้นาเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้จัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วัน
ประชุม ตามที่กฎหมายกาหนด รวมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงาน
การประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่
อย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21
เมษายน 2559 ทั้งนี้ สาเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ตามที่เสนอด้วย
คะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
หมายเหตุ

วาระที่ 2

จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ออกเสียงลงคะแนน
1,235,952,816
100.00
0
0.00
0
-

1) มติในวาระนี้จะต้องได้การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจานวน 146,000
หุ้น ทาให้ในวาระนี้มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทั้งหมดจานวน 1,235,240,816 เสียง
3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประสงค์ อดุลยรัตนนุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“นายประสงค์ฯ”) เป็น
ผู้รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้
นายประสงค์ฯ ชี้แจงว่ารายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจาปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยสาระสาคัญของผลการดาเนินงานของ
บริษัทฯ ในปี 2559 สรุปได้ดังนี้
ข้อมูลจาก กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระบุว่า ในปี 2559 ภาพรวมของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย มียอดการจาหน่ายรถยนต์ทุกประเภทในประเทศทั้งสิ้น 769,000 คัน ลดลงร้อยละ 3.9 เมื่อ
เทียบกับปี 2558 และมียอดการส่งออกรถยนต์ทั้งสิ้น 1.189 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับปี 2558
ในปี 2560 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกาหนดเป้าหมายการจาหน่าย
ในประเทศที่ 800,000 คัน และเป้าหมายการส่งออก 1.2 ล้ านคัน เมื่อ เทียบกับปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 และ 1.0
ตามลาดับ
สาหรับภาคการผลิต ในปี 2559 มีการผลิตรถยนต์ทุกประเภททั้งสิ้น 1.94 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เมื่อ
เทียบกับปี 2558 แต่รถกระบะ 1 ตัน ซึ่งรวมทั้ง กระบะตอนเดียว Double Cab และ กระบะดัดแปลง มียอดการผลิต
รวมทั้งสิ้น 1.1 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับปี 2558
ปี 2560 กาหนดเป้าหมายการผลิตรถยนต์รวม 2.0 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับปี 2559
สาหรับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ปี 2559 มีรายได้จากการขายรวม 3,707.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
9.4 จากเมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่องจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมดังที่ได้กล่าวไปแล้ว และจากการสิ้นสุดโครงการ
ส่งออกชิ้นส่วนไปประเทศบราซิล ทั้งนี้รายได้จากการขายส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.4 มาจากบริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค
จากัด และร้อยละ 31.9 มาจากบริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จากัด โดยมีสัดส่วนจากลูกค้า บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส
(ประเทศไทย) จากัด บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จากัด บริษัท ตรีเพชร
อีซูซุเซลส์ จากัด บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด และบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
ตามลาดับ
บริษัทฯ มีรายได้จากการส่งออก 24.2 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.65 เนื่องจากการสิ้นสุดโครงการ
ส่งออกชิ้นส่วนไปบราซิลดังกล่าว รายได้จากชิ้นส่วนนอกกลุ่มรถกระบะ 81.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.2 ของรายได้จาก
การขาย และรายได้จากชิ้นส่วนนอกกลุ่มเครื่องยนต์ 197.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.33 ของรายได้จากการขาย
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ในปี 2559 บริษัทฯ มีกาไรขั้นต้น 516.4 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากาไรขั้นต้นร้อยละ 13.9 ลดลงร้อยละ
2.35 เมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่องจากรายได้จากการขายที่ลดลง และค่าใช้จ่ายสูงขึ้นจากกรณีผนังเตาหลอมสึกหรอผิดปกติ
และเครื่องฉีดอลูมิเนียมเสีย
ในช่วงไตรมาส 2 – 3 มีกาไรสุทธิ 382.1 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 10.2 ลดลงร้อยละ 2.86
เมื่อเทียบกับปี 2558 มีกาไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อม และค่าตัดจาหน่าย หรือ EBITDA 932.7 ล้านบาท คิดเป็น
EBITDA Margin 24.9% ลดลงร้อยละ 2.61 เมื่อเทียบกับปี 2558 โครงการผลิตชิ้นส่วนที่เริ่มทยอยส่งมอบในปี 2559 มีทั้ง
ชิ้นส่วนสาหรับรถยนต์นั่ง รถบรรทุกใหญ่ และรถจักรยานยนต์ใหญ่ มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นกว่า 300 ล้านบาท
นอกจากนี้ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคาขนาด 5 เมกะวัตต์ ด้วย
มูลค่าการลงทุนกว่า 175.0 ล้านบาท ได้เริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าครบทุกระบบ และจ่ายกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงานบริษัท พี.ซี.
เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จากัด ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าลงได้ตามที่คาดการณ์ไว้
สาหรับเหตุการณ์สาคัญและโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ ในปี 2559 มีดังนี้
 บริษั ทฯ และบริษั ทย่อ ย รวม 4 บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบกิจ การดีเด่ น ด้ านแรงงานสั มพันธ์และ
สวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อเดือน
สิงหาคม 2559
 บริษัทฯ ได้รับทราบผลประเมินด้านการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจาปี 2559 (Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies 2016) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดับดีมาก (4 โลโก้) เมื่อเดือนตุลาคม 2559
 เดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ได้รับการประกาศให้เป็น 1 ใน 55 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่ม
“หุ้นยั่งยืน” Thailand Sustainability Investment 2016 (THSI) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สาหรับด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ในปี
2559 บริษัทฯ มีส่วนร่วมกับองค์กรภาคีทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนและพัฒนาสังคม ดังรายละเอียดที่แสดงใน
รายงานประจาปี 2559 หน้า 162-165 เช่น
 การจ้างงานคนในพื้นที่เป็นหลัก ถือเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม
และชุมชนรอบข้างบริษัทฯ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไปพร้อม ๆ กับการเติบโตของบริษัทฯ
 ร่ว มมื อกั บวิ ทยาลั ยเทคนิคในจั งหวัด นครราชสี มาจัด โครงการจัด การเรีย นการสอนระบบทวิ ภาคี โดยมี
นักศึกษาเข้าเรียนรู้ฝึกงานในโรงงานเป็นระยะเวลา 1 ปี รุ่นแรก จานวน 72 คน ซึ่งได้สาเร็จการศึกษาใน
เดือนเมษายน 2560
 ร่วมกิจ กรรมสื บสานประเพณีและวัฒ นธรรม รวมทั้งกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์ การบริหารส่ว น
ท้องถิ่นในเขตตาบลโคกกรวด ได้แก่ กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมคลองสวยน้าใส เป็นต้น
 ดาเนินโครงการคอมพิวเตอร์ เพื่อน้อง ต่อ เนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 30 เครื่อ ง
ให้กับ 4 โรงเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
 ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดสานักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา และวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนผลิตภัณฑ์ข้าว รวมจานวน 16.5 ตัน มอบให้กับลูกค้าในโอกาสต่าง ๆ และ
แจกให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรชาวนาให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ในวาระนี้ เป็นการรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ จึงไม่
มีการลงคะแนนเสียง
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี 2559 สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯ มอบหมายให้ นายประสงค์ฯ เป็นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

นายประสงค์ฯ ชี้แจงว่า ภายใต้มาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด ”) กาหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วัน
สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ต้องนาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
บริษัทฯ ได้จัดทางบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี 2559 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยงบดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตได้ให้ความเห็นว่างบ
การเงินดังกล่าวแสดงผลการดาเนินงานถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป สรุปได้ดังนี้
สรุปสาระสาคัญงบการเงิน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายการ

ณ 31 ธ.ค. 2559

รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้รวม
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

5,193,221,176
309,089,583
4,884,131,593
3,742,053,679
382,083,084
0.25

ณ 31 ธ.ค. 2558
5,371,172,874
496,237,624
4,874,935,250
4,145,874,618
541,731,356
0.35

เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ+ / (-)
(3.31)
(37.71)
0.19
(9.74)
(29.47)
(28.57)
(หน่วย: บาท)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี
2559 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี 2559
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
หมายเหตุ

จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ออกเสียงลงคะแนน
1,235,952,816
100.00
0
0.00
0
-

1) มติในวาระนี้จะต้องได้การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจานวน 712,000
หุ้น คิดเป็น 712,000 เสียง ทาให้ในวาระนี้มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจานวน 1,235,952,816 เสียง
3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไร และการจ่ายเงินปันผล
ประธานฯ มอบหมายให้ นายประสงค์ฯ เป็นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

นายประสงค์ฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีลักษณะการดาเนินธุรกิจเป็น Holding Company ซึ่งรายได้หลักมา
จากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อย โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 394.45 ล้าน
บาท และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กาหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัด สรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังหักภาษีและหลังหักสารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการดารงเงินไว้เพื่อลงทุนใน
อนาคต หรือเพื่อชาระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ รวมถึงความจาเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ
ในอนาคต
คณะกรรมการบริษัท ฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจัดสรรกาไรจากผลการ
ดาเนินงานปี 2559 ไว้เป็นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 19,722,474 บาท และพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งได้จ่ายไปแล้วในปี 2559 จานวน 2 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท รวมเป็นเงิน
366.00 ล้านบาท จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการในปี 2559 อีก สาหรับรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้ว มีดังนี้
- ครั้งที่ 1 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงิน 183.00 ล้านบาท และได้
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
- ครั้ ง ที่ 2 คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาลครั้ ง ที่ 2 เมื่ อ วั น ที่ 8
สิงหาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงิน 183.00 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลให้แก่
ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2560 จากการรับรู้
เงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นรายได้ จานวน 187.81 ล้านบาท เมื่อรวมกับกาไรสะสม
ที่ยังมิได้จัดสรรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ จึงมีกาไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรประมาณ 194.33 ล้าน
บาท ซึ่งเพียงพอที่จะจ่ายปันผลได้ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล ปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จากจานวนหุ้นทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น (หักหุ้นซื้อคืนเป็นจานวน
20,000,000 หุ้นแล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 183.00 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (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 สิท ธิ รั บ เงิ น ปั น ผล ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกาหนดจ่ายเงินปันผลใน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ มอบให้ผู้ดาเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ
ผู้ดาเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรกาไร และการจ่ายเงินปันผล
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2559 เป็นทุนสารองตามกฎหมาย
และจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลจานวน 2 ครั้ง รวมเป็นเงินปันผลในอัตรา 0.24 บาทต่อหุ้น ดังนั้น จึงไม่มีเงินปันผล
ประจาปี 2559 ที่ต้องขออนุมัติจ่ายเพิ่มเติมสาหรับผลประกอบการในปี 2559 อีก รวมทั้งอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลในปี 2560 ในอัตรา 0.12 บาทต่อหุ้นตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
หมายเหตุ

จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ออกเสียงลงคะแนน
1,235,952,816
100.00
0
0.00
0
-

1) มติในวาระนี้จะต้องได้การอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
2) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 5

พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ

วาระที่ 5.1

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้ แ จ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลและเพื่ อ ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถ
ลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ เนื่องจากประธานฯ นางวรรณา เรามานะชัย และนายธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ เป็นกรรมการ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระประจาปี 2560
ประธานฯ นางวรรณา เรามานะชัย และนายธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ จึงขอออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณาวาระนี้ โดย
มอบหมายให้นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ รองประธานกรรมการ (“นายศิริพงษ์ฯ”) ทาหน้าที่ดาเนินการประชุมในวาระนี้
นายศิริพงษ์ฯ มอบหมายให้ นายประสงค์ฯ เป็นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้
นายประสงค์ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 17 กาหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามเป็น
อัต รา ถ้ าจ านวนกรรมการจะแบ่ง ออกให้ต รงเป็ นสามส่ว นไม่ได้ ก็ใ ห้อ อกโดยจ านวนที่ใ กล้ ที่สุดกั บส่ วนหนึ่ งในสาม
กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดารงตาแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
จานวน 3 ราย ดังนี้
1. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
2. นางวรรณา เรามานะชัย
3. นายธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการสรร
หาคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 คณะกรรมการ (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้อง
พ้นจากตาแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ราย กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทางาน ของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ง
ตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
นายศิริพงษ์ฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
นายศิริพงษ์ฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจานวน 3 ท่าน
คือ (1) นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช (2) นางวรรณา เรามานะชัย และ (3) นายธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ กลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
(1) นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ออกเสียงลงคะแนน
1,235,952,816
100.00
0
0.00
0
-

(2) นางวรรณา เรามานะชัย
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ออกเสียงลงคะแนน
1,232,952,816
100.00
0
0.00
3,000,000
-

(3) นายธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
หมายเหตุ

วาระที่ 5.2

จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ออกเสียงลงคะแนน
1,005,952,816
100.00
0
0.00
230,000,000
-

1) มติในวาระนี้จะต้องได้การอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
2) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม

นายศิริพงษ์ฯ มอบหมายให้ นายประสงค์ฯ เป็นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้
นายประสงค์ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การกากับดูแลการบริหารจัดการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก 2 ท่านดังนี้
1. นายกุญชร เรามานะชัย
2. นายพลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ

กรรมการ
กรรมการ

เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ จึ ง เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง นายกุ ญ ชร เรามานะชั ย และ
นายพลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการเพิ่มเติม
คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการสรร
หาคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 คณะกรรมการ (โดยมติเสียงข้างมาก) เห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมทั้ง 2 ท่านข้างต้น
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ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทางาน ของกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
นายศิริพงษ์ฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
นายศิริพงษ์ฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการเข้ า ใหม่ เ พิ่ ม เติ ม ทั้ ง 2 ท่ า น คื อ (1) นายกุ ญ ชร
เรามานะชัย (2) นายพลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
(1) นายกุญชร เรามานะชัย
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ออกเสียงลงคะแนน
1,235,952,816
100.00
0
0.00
0
-

มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

(2) นายพลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ออกเสียงลงคะแนน
1,005,952,806
100.00
0
0.00
230,000,010
-

มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
หมายเหตุ

1) มติในวาระนี้จะต้องได้การอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
2) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560
ประธานฯ มอบหมายให้ นายประสงค์ฯ เป็นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้
นายประสงค์ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรอง
อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการจากผลการดาเนินงานของ
บริษัทฯ และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยคานึงถึงความ
เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ
คณะกรรมการบริษัทฯ
- ประธาน
- กรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน
2559
2560
25,000
17,500

25,000
17,500

18

เบี้ยประชุม/ครั้ง
2559
2560
40,000
30,000

40,000
30,000

บาเหน็จกรรมการ/ปี
2559
2560
จ่ายให้เฉพาะ จ่ายให้เฉพาะ
กรรมการที่ไม่ กรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหาร เป็นผู้บริหาร
วงเงินไม่เกิน วงเงินไม่เกิน
2,000,000
2,000,000
บาท
บาท

ค่าตอบแทนรายเดือน
2559
2560

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ

เบี้ยประชุม/ครั้ง
2559
2560

บาเหน็จกรรมการ/ปี
2559
2560

คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธาน
- กรรมการ

-

-

37,500
25,000

37,500
25,000

-

-

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
- ประธาน
- กรรมการ

-

-

37,500
25,000

37,500
25,000

-

-

คณะกรรมการบริหาร
- ประธาน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

-

-

-

37,500
25,000

-

-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ มอบให้ผู้ดาเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ
ผู้ดาเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
หมายเหตุ

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,235,952,816
0
0

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
100.00
0.00
0.00

1) มติ ในวาระนี้จ ะต้อ งได้ การอนุ มั ติด้ ว ยคะแนนเสี ยงไม่น้ อ ยกว่า สองในสามของ
จานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
2) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2560
ประธานฯ มอบหมายให้ นายปราโมทย์ฯ เป็นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้
นายปราโมทย์ฯ ชี้แจงว่า ตามข้อ 23 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย์ กาหนดไว้ว่า ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทาน และแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัท ฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และเพื่อให้มั่ นใจว่าผู้สอบบัญชีตรวจทานและตรวจสอบงบ
การเงินของบริษัทจดทะเบียนด้วยความเป็นอิสระ ในการนี้ เนื่องจากผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับการอนุมัติแต่งตั้งโดยที่ประชุม
สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจาปี 2559 ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่เ ป็ น ผู้ สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ มาเป็ นระยะเวลา 5 ปี แล้ ว คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสาหรับปี 2560 และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอให้ที่
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ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด (“KPMG”) เป็นสานักงานสอบบัญชีของ
บริษัทฯ โดยอนุมัติให้
1. นางสาวสุจิตรา มะเสนา
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
3. นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8645 แห่ง KPMG และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4323 แห่ง KPMG และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8413 แห่ง KPMG

เป็นผู้ สอบบั ญชีบริ ษัทฯ โดยกาหนดค่า สอบบั ญชีสาหรับ รอบปี บัญชี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิ น
1,200,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2559 โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี
2560
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2560 ตามที่
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
หมายเหตุ

จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ออกเสียงลงคะแนน
1,235,952,816
100.00
0
0.00
0
-

1) มติในวาระนี้จะต้องได้การอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
2) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอ
เรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่องอื่น นอกเหนือจากวาระ
การประชุมหรือไม่
ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์เสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุม
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า (1) ทิศทางของอุตสาหกรรม
รถยนต์จะเป็นอย่างไร (2) ทิศทางการดาเนินงานของบริษัทฯ ปี 2560 จะเป็นอย่างไร (3) บริษัทฯ มีโครงการใหม่ที่จะ
เกิดขึ้นในปี 2560 หรือไม่ และมีมาตรการรับมือกับรถยนต์ไฟฟ้าอย่างไร
นายประสงค์ฯ ชี้แจงว่า ในปี 2559 ประเทศไทยมียอดการผลิตรถยนต์รวมเป็นอันดับที่ 12 ของโลก โดยมี
การผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อยู่อันดับที่ 6 การผลิตรถยนต์โดยสารส่วนบุคคลอยู่อันดับที่ 18 (เดิมในปี 2558 ประเทศ
ไทยอยู่ในอันดับที่ 19) จะเห็นได้ว่า แม้อุตสาหกรรมในภาพรวมไม่ดีนัก แต่ยังคงรักษาอันดับการผลิตในระดับโลกได้
เมื่อพิจารณาอุตสาหกรรมรถยนต์ในระดับ ASEAN ประเทศไทยยังคงมีอันดับการผลิตรถยนต์คงเดิม
เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา กล่าวคือประเทศไทยมียอดการผลิตรถยนต์รวมเป็นอันดับ 1 ยอดการผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
อยู่ที่อันดับ 1 และยอดการผลิตรถยนต์โดยสารส่วนบุคคลอยู่ที่อันดับ 2 รองจากประเทศอินโดนีเซีย
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ในปี 2560 บริษัทฯ คาดว่าทิศทางของอุตสาหกรรมรถยนต์จะดีขึ้ น เนื่องจากหนี้สินภาคครัวเรือนมี
แนวโน้มลดลง และข้อกาหนดของโครงการรถคันแรก (นโยบายของปี 2555) ซึ่งกาหนดว่าผู้ซื้อรถยนต์คันแรกจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี เมื่อถือครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ทาให้ในปี 2560 จะมีรถยนต์ที่ทยอยครบกาหนดระยะเวลา 5 ปี
ตามโครงการรถคันแรก และคาดว่าจะมีการซื้อรถยนต์คันใหม่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ตามที่ได้ชี้แจงในวาระที่ 2 กลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้กาหนดเป้าหมายการผลิตรถยนต์รวม 2.0 ล้านคัน ในปี 2560
ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับปี 2559
สาหรับทิศทางของบริษัทฯ คาดว่าจะมีทิศทางในเชิงบวกซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรมรถยนต์
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีโครงการผลิตชิ้นส่วนใหม่นอกกลุ่มรถกระบะ 1 ตันซึ่งเริ่มทยอยส่งมอบตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 4 ของ
ปี 2559 และจะเริ่มทยอยส่งมอบมากขึ้นในปีนี้ ซึ่งมีมูลค่าตลอดอายุโครงการรวม 2,000 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายได้จากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
(Solar Rooftop) ซึ่งมีขนาดกาลังผลิต 5 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะขยายโครงการ Solar Rooftop เพิ่มอีก 2
เมกะวัตต์ โดยใช้พื้นที่หลังคาของบริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จากัด และ บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร์จจิ้ง จากัด เมื่อโครงการแล้ว
เสร็จ คาดว่าบริษัทฯ จะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 8 ถึง 10 ล้านบาทต่อปี
ประธานฯ ชี้แจงว่า ในอนาคตรถยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น แต่สาหรับประเทศไทยอาจต้องใช้เวลา
ประมาณ 10 ปี เนื่ องจากแบตเตอรี่ มี ราคาสู งและยั งไม่มี ความพร้ อมในด้ านเครื่องชาร์ตไฟฟ้ า อย่ างไรก็ ดี บริษั ทฯ ได้
เตรียมการรองรับการเข้ามาของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งการเปลี่ยนแปลงหลักคือการเปลี่ยนจากเครื่องยนต์ (Combustion Engine)
เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า ส่วนชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ อาจมีการปรับเปลี่ยนให้มีน้าหนักเบาลง โดยบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในด้าน
นี้เป็นอย่างดี
นายประสงค์ฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญกับหาคู่ค้าที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า
เช่นกัน เนื่องจากคู่ค้าหลายรายต้องการลดต้นทุนการผลิต โดยมองหาแหล่งการผลิตในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไทย
นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จากการพิจารณาผลการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ พบว่าบริษัทฯ มีกาไรสุทธิลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 70 บริษัทฯ จึงควรปรับตัวและมองหาคู่ค้าใหม่
โดยเฉพาะคู่ ค้ ารถยนต์ ไฟฟ้ า ทั้ งนี้ คาดว่ ารถยนต์ ไฟฟ้ าจะเข้ ามาในประเทศไทยภายในระยะเวลาอันใกล้ นี้ หากมี การ
เปลี่ยนแปลงจากรถยนต์ที่ใช้น้ามันเป็นรถยนต์ไฟฟ้า บริษัทฯ จะมีรายได้ลดลงหรือไม่ อย่างไร
นายประสงค์ฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีการผลิตกลุ่มชิ้นส่วนที่ผลิต
จากเหล็กและอลูมิเนียม ซึ่งสามารถนาไปผลิตเป็นรูปแบบใดก็ได้ ไม่จากัดเพียงรถยนต์ที่ใช้กับน้ามันเท่านั้น การผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ไฟฟ้าก็ใช้เทคโนโลยีการผลิตเดียวกัน จึงเป็นข้อได้เปรียบของบริษัทฯ ที่ไม่ต้องลงทุนในด้านเทคโนโลยีการผลิตเพิ่มเติม
ในปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับคู่ค้ารถยนต์ไฟฟ้ารายใหม่ เมื่อได้ข้อสรุปจะชี้แจงให้ทราบต่อไป
ประธานฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นอุตสาหกรรมหนัก จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทันทีได้
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงหลักคือการเปลี่ยนจากเครื่องยนต์ (Combustion Engine) เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า สาหรับส่วนประกอบอื่นๆ
เช่น ล้อ เบาะ กันชน ยังคงมีเช่นเดิม
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนที่มาประชุมในวันนี้ และกล่าว
ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ
และฝ่ายบริหารจะนาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปพิจารณาและประยุกต์ใช้เพื่อให้บริษัทฯ เจริญเติบโต และมีผล
การดาเนินงานที่ก้าวหน้าต่อไป และกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา: 15:20 น.

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
ประธานในที่ประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
ข้อมูลของกรรมการซึ่งครบกาหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพือ่ ดารงตาแหน่งใหม่

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งปัจจุบัน
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตั้ง
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การถือหุ้นในบริษัท
วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตัง้ เป็น
กรรมการบริษัท
จานวนบริษัทที่ดารงตาแหน่ง
กรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัททั่วไป
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้
เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท
ประสบการณ์
 2560 – ปัจจุบัน


2557 – ปัจจุบัน



2556 – ปัจจุบัน

: นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ
: รองประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
: กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
: 68 ปี
: ไทย
: ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
: อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
: 230,000,000 หุ้น (14.89%)
: 27 มิถุนายน 2556 (จานวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี 8 เดือน)

: ไม่มี
: 13 บริษัท
: ไม่มี

:

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี : 7/9 ครั้ง
ที่ผ่านมา
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ปี 2557

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

: นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล
: ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
: กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
: 66 ปี
: ไทย
: ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย
: อบรมหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
ปี 2559
อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
ปี 2557
อบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ปี 2557
: 300,000 หุ้น (0.02%)
: 27 มิถุนายน 2556 (จานวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี 8 เดือน)

: ไม่มี
: 1 บริษัท
: ไม่มี

:

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โอลดิ้ง จากัด (มหาชน)
 2556 – ปัจจุบัน
กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามสินธร จากัด
 2556 – ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
 2546 – 2555
กรรมการผู้จดั การใหญ่ บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จากัด
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี : 9/9 ครั้ง
ที่ผ่านมา
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ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งปัจจุบัน
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตั้ง
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การถือหุ้นในบริษัท
วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตัง้ เป็น
กรรมการบริษัท
จานวนบริษัทที่ดารงตาแหน่ง
กรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัททั่วไป
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้
เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท
ประสบการณ์
 2559 – ปัจจุบัน

: นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ
: ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
: กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
: 66 ปี
: ไทย
: ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: อบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ปี 2557
อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
ปี 2557
: ไม่มี
: 27 มิถุนายน 2556 (จานวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี 8 เดือน)

: ไม่มี
: 8 บริษัท
: ไม่มี

:

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
 2557 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
 2556 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
 2555 – ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัทสมบูรณ์
 2555 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จดั การ บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จากัด
 2554 – ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท นอริตาเก้ เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี : 9/9 ครั้ง
ที่ผ่านมา
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ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งปัจจุบัน
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตั้ง
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การถือหุ้นในบริษัท
วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตัง้ เป็น
กรรมการบริษัท
จานวนบริษัทที่ดารงตาแหน่ง
กรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัททั่วไป
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้
เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท
ประสบการณ์
 2559 – ปัจจุบัน


2556 – ปัจจุบัน

2553 – 2556
 2551 – 2553


: นายประสงค์ อดุลยรัตนนุกุล
: กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร
: กรรมการ
กรรมการบริหาร
: 52 ปี
: ไทย
: ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557
: 2,000,000 หุ้น (0.13%)
: 27 มิถุนายน 2556 (จานวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี 8 เดือน)

: ไม่มี
: 3 บริษัท
: ไม่มี

:

กรรมการบริหาร
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายผลิตแทรกเตอร์ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จากัด
ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท สยามคูโบต้าแทรกเตอร์ จากัด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี : 9/9 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 บริษัทย่อย 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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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 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบและโครงสร้างที่เหมาะสมกับทิศทางในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักของบรรษัทภิบาลที่ดี
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลจากแหล่งต่างๆ ดังนี้
1.1 กรรมการของบริษัทเป็นผู้แนะนา
1.2 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัท
1.3 บริษัทที่ปรึกษาภายนอก
1.4 ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. พิจารณาความเหมาะสมของความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่บริษัทดาเนินกิจการอยู่ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทหรือที่บริษัทต้องการ ความหลากหลายในด้านต่างๆ เช่น ความเป็น
อิสระ 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 ญญัติหลักทรัพย์ และ
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 จะพิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการ
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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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

: 40 ปี
: 8645
: 1 มกราคม 2550
: กรรมการบริหาร, ผูส้ อบบัญชี
: 17 ปี
:1
: ไม่มี

2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
อายุ
: 52 ปี
การศึกษา
 หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
: 4323
วันที่ขนึ้ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต
: 1 เมษายน 2537
ตาแหน่งปัจจุบนั
: กรรมการบริหาร, ผูส้ อบบัญชี
ประสบการณ์
: 31 ปี
จานวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
:ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษทั
: ไม่มี
และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
3. นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์
อายุ
: 37 ปี
การศึกษา
 ปริญญาตรีสาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาโทสาขา พาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนักบริหารระดับต้น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
: 8413
วันที่ขนึ้ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต
: 1 ตุลาคม 2549
ตาแหน่งปัจจุบนั
: กรรมการบริหาร, ผูส้ อบบัญชี
ประสบการณ์
: 16 ปี
จานวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
:ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษทั
: ไม่มี
และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
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 2561 ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ในวันที่ 27 เมษายน
2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรนารี เอ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช เลขที่ 1137 ถนน
สุรนารายณ์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
29

Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2018 Annual
General Meeting of Shareholders on 27 April 2018 at 14.00 p.m. at Suranari A Room, The Imperial Hotel and
Convention Centre Korat , No.1137 Suranarai Road, Tambol Naimuang, Amphur Muang, Nakhon Ratchasima
Province 30000, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.
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
Affix Duty Stamp 20 baht

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
Proxy Form B
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 2561 ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ในวันที่ 27 เมษายน
2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรนารี เอ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช เลขที่ 1137 ถนน
สุรนารายณ์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2018 Annual
General Meeting of Shareholders on 27 April 2018 at 14.00 p.m. at Suranari A Room, The Imperial Hotel and
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Convention Centre Korat, No.1137 Suranarai Road, Tambol Naimuang, Amphur Muang, Nakhon Ratchasima
Province 30000, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.
(4) 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 2560
Agenda 1 To consider and endorse the Minutes of the 2017 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 2560
Agenda 2 To acknowledge the operational results for the year 2017
 (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 2560 สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial Positions and the Comprehensive
Income Statement of 2017 for the accounting period ending 31 December 2017
 (ก) 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 ิการจัดสรรกาไรเพื่อเป็นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
Agenda 4 To consider and approve the allocation of profits as a legal reserve 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 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
Agenda 5 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 นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ
Name of Director: Mr. Siriphong Rungrotkitiyot
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล
Name of Director: Mr. Pramote Techasupatkul
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ
Name of Director: Mr. Veerachai Chaochankit
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ นายประสงค์ อดุลยรัตนนุกุล
Name of Director: Mr. Prasong Adulratananukul
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
Agenda 6 To consider and approve the fixing of directors’ remuneration for the year 2018
 (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 2561
Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of the
audit fee for the year 2018
 (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 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ 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
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.
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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 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561
เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรนารี เอ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ โคราช
หรือพึงจะเลือ่ นไปในวัน 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 7
รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่ได้รับการเสนอชือ่ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุน้

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
ตาแหน่ง
อายุ
ที่อยู่
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม

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

นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล
ตาแหน่ง
อายุ
ที่อยู่
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม

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

นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ
ตาแหน่ง
อายุ
ที่อยู่
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม

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

นางศรีไทย เหมโสรัจ
ตาแหน่ง
อายุ
ที่อยู่
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
65 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 8
คาชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน
ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนามาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุน้
การลงทะเบียน
บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ของวันศุกร์
ที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องสุรนารี เอ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช เลขที1่ 137 ถนนสุรนารายณ์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 12
การมอบฉันทะ
กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและ
ออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ตามแบบที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กาหนดไว้ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 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 7 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 ต่อ 34621 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึง
บริษัท ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561
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 ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่ อรับรองสาเนา
ถูกต้อง
3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ
ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 9
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 และผู้ ถือ 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 หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่
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 2560 ในแบบรูปเล่ม
เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษั ท พี .ซี . เอส. แมชี น กรุ๊ ป โฮลดิ้ ง จ ากัด (มหาชน) ได้ พิจ ารณาจัด ท ารายงานประจาปี 2560 ที่ มีข้ อ มู ล

ตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในรูปแบบ CD ROM และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว
หากท่านมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2560 ในแบบรูปเล่ม ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับ CD ROM
กรุณาแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางตามที่ระบุด้านล่างไปยัง บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
เพื่อจัดส่งให้ท่านตามความประสงค์ต่อไป
-------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อ.................................................................................นามสกุล..............................................................................
ที่อยู่..........................................................................................................................................................................
จังหวัด................................................................................รหัสไปรษณีย์..................................................................
โทรศัพท์.............................................................................
มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2560 :
 ฉบับภาษาไทย

 ฉบับภาษาอังกฤษ

ท่านสามารถส่งรายละเอียดการขอรับรายงานประจาปี 2560 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

42

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12
แผนที่โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา

โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา (ห้องสุรนารี เอ)
เลขที่ 1137 ถนนสุรนารายณ์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
เบอร์โทรศัพท์: (044) 256 629 - 35
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