สารบัญ
หนา
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562

1

สิ่งที่ส!งมาดวย 1 รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561

14

สิ่งที่ส!งมาดวย 2 รายนามและประวัติของกรรมการที่พนจากตําแหน!งตามวาะ และไดรับการเสนอชือ่ ใหไดรับการเลือกตั้ง
เป0นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และกรรมการที่ไดรับการเสนอชือ่ ใหดํารงตําแหน!งแทนตําแหน!งที่ว!างลง

29

สิ่งที่ส!งมาดวย 3 นโยบาย หลักเกณฑ7 และวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

34

สิ่งที่ส!งมาดวย 4 ขอมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ7การทํางานของผูสอบบัญชีของบริษัท

35

สิ่งที่ส!งมาดวย 5 แผนการปรับโครงสรางกลุ!มบริษัท

36

สิ่งที่ส!งมาดวย 6 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.

44

สิ่งที่ส!งมาดวย 7 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อใหเป0นผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน

52

สิ่งที่ส!งมาดวย 8 คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารหลักฐานที่ผูเขาร!วมประชุมตองนํามาแสดงในวันประชุม 53
สิ่งที่ส!งมาดวย 9 ขอบังคับของบริษัทที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
สิ่งที่ส!งมาดวย 10 แบบฟอร7มลงทะเบียน (โปรดนํามาแสดงในวันประชุม)

55
โปรดดูเอกสารอีกฉบับหนึ่ง

สิ่งที่ส!งมาดวย 11 แบบแสดงความจํานงขอรับรายงานประจําป 2561 ในแบบรูปเล!ม

57

สิ่งที่ส!งมาดวย 12 แผนที่แสดงสถานที่ รถบัส รับ-ส!ง

58

สิ่งที่ส!งมาดวย 13 แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุม

59

วันที่ 5 มีนาคม 2562
เรื่อง
เรียน

ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562
ท!านผูถือหุน

สิ่งที่ส!งมาดวย
1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
2. รายนามและประวัติข องกรรมการที่พนจากตําแหน!งตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อ ใหไดรับการ
เลือกตั้งเป0นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหน!งแทนตําแหน!งที่
ว!างลง
3. นโยบาย หลักเกณฑ7 และวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
4. ขอมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ7การทํางานของผูสอบบัญชีของบริษัท
5. แผนการปรับโครงสรางกลุ!มบริษัท
6. หนังสือมอบฉันทะ
7. ขอมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถือหุน
8. คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผูเขาร!วมประชุมตองนํามาแสดงใน
วันประชุม
9. ขอบังคับของบริษัทในส!วนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
10. แบบฟอร7มลงทะเบียน (โปรดนํามาแสดงในวันประชุม)
11. แบบแสดงความจํานงขอรับรายงานประจําป 2561 ในแบบรูปเล!ม
12. แผนที่สถานที่ รถบัส รับ-ส!ง
13. แผนที่สถานที่จัดประชุม
โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุFป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจงใหท!านทราบว!า ดวยคณะกรรมการ
ของบริษัทไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หองลํา
ตะคอง 1-2 โรงแรมแคนทารี โคราช เลขที่ 899/1, 899/2 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
30000 เพื่อพิจารณาเรื่องต!างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต!อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป# 2561
วัต ถุประสงค)และเหตุผ ล บริษัทไดจัดประชุมสามัญผูถือ หุนประจํา ป 2561 เมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2561
โดยมีสําเนารายงานการประชุมปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 1 ที่ไดจัดส!งใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม
ฉบับนี้
ความเห็ น คณะกรรมการ เห็ น สมควรเสนอใหที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ นรั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ
ผูถือหุนประจําป 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
หมายเหตุ มติ ใ นวาระนี้ จ ะตองไดรั บ การรั บ รองดวยคะแนนเสี ย งขางมากของผู ถื อ หุ นซึ่ ง มาประชุ ม
และออกเสียงลงคะแนน

1

วาระที่ 2

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป# 2561
วัตถุประสงค)และเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2561 ปรากฏอยู!ในรายงานประจําป 2561
(ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู!ในแบบฟอร7มลงทะเบียน) ที่ไดจัดส!งใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม
ฉบับนี้
ความเห็ น คณะกรรมการ เห็ น ควรรายงานผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ในป 2561 ใหที่ ป ระชุ ม
ผูถือหุนรับทราบ
หมายเหตุ วาระนี้เป0นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม!มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป# 2561 สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วั ต ถุ ป ระสงค) แ ละเหตุ ผ ล งบแสดงฐานะการเงิ น และงบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ประจํ า ป 2561
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏอยู!ในรายงานประจําป 2561 (ในรูปแบบ QR
Code ซึ่งปรากฏอยู!ในแบบฟอร7มลงทะเบียน) ที่ไดจัดส!งใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบ
แสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป 2561 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 ดังกล!าว ไดผ!านการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จํากัด ผ!านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
แลว
สรุปสาระสําคัญงบการเงิน สําหรับป# สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายการ

รายไดจากการขายและใหบริการ

ป 2561

เปลี่ยนแปลง

ป 2560

สัดส!วนต!อ

รอยละ +/(-) รายไดป 2561

สัดส!วนต!อ
รายไดป 2560

5,586.0

3,927.5

42.2

- ธุรกิจในประเทศ

4,354.4

3,927.5

10.9

- ธุรกิจต!างประเทศ

1,231.6

0

n.a.

รายไดรวม

5,698.9

3,984.4

43.0

ตนทุนขาย

4,615.2

3,157.3

46.2

82.6

80.4

- ธุรกิจในประเทศ

3,425.1

3,157.9

8.5

78.7

80.4

- ธุรกิจต!างประเทศ

1,190.0

0

n.a.

96.6

n.a.

กําไรขั้นตน

970.8

770.2

26.0

17.4

19.6

ค=าใชจ=ายในการขายและบริหาร

669.5

175.1

282.4

12.0

4.5

- ธุรกิจในประเทศ

171.8

175.1

(1.9)

3.9

4.5

- ธุรกิจต!างประเทศ

277.7

0

n.a.

22.5

n.a.

กําไรสุทธิสําหรับงวด

340.8

641.5

(46.9)

6.1

16.3

- ธุรกิจในประเทศ

749.4

650.6

15.2

17.2

16.6

- ธุรกิจต!างประเทศ

(188.1)

0

n.a.

(15.2)

n.a.

- สํารองหนีส้ งสัยจะสูญ

(220.5)

0

n.a.

(17.9)

n.a.

(หน!วย: ลานบาท)
2

ความเห็ น คณะกรรมการ เห็ น สมควรเสนอใหที่ ประชุ ม ผู ถื อ หุ นพิ จ ารณาอนุ มั ติง บแสดงฐานะการเงิ น
และงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จ ประจํ าป 2561 สํา หรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้ นสุด วันที่ 31 ธั นวาคม 2561
ซึ่ ง ไดผ! า นการตรวจสอบโดยผู สอบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตจากบริ ษั ท เคพี เ อ็ ม จี ภู มิ ไ ชย สอบบั ญ ชี จํ า กั ด
และผ!านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว
หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรเพื่อเป@นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ=ายเงินปBนผล
วั ต ถุ ป ระสงค) แ ละเหตุ ผ ล บริ ษั ท มี ลั ก ษณะการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เป0 น Holding Company ซึ่ ง รายไดหลั ก
มาจากเงินปcนผลที่ไดรับจากบริษัทย!อย โดยในป 2561 บริษัทมีกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน
349.44 ลานบาท และขอบังคับของบริษัท ขอ 47 กําหนดให บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปส!วนหนึ่งไว
เป0นทุนสํารองไม!นอยกว!ารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกว!าทุน
สํารองนี้จะมีจํานวนไม!นอยกว!ารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
บริษัทมีนโยบายจ!ายเงินปcนผลในอัตราไม!ต่ํากว!ารอยละ 50 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหัก
ภาษีและหลังหักสํารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ!ายเงินปcนผลดังกล!าวจะขึ้นอยู!กับการดํารงเงินไวเพื่อลงทุนใน
อนาคต หรือ เพื่อ ชําระคืนเงินกูยืม หรือ เป0นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท รวมถึงความจําเป0 นและความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ความเห็นคณะกรรมการ
1. เห็ น ควรเสนอที่ ประชุ ม ผู ถื อ หุ นพิ จ ารณารั บ ทราบการจั ด สรรกํ า ไรจากผลการดํ า เนิ น งานป 2561
ไวเป0น ทุนสํา รองตามกฎหมายจํา นวน 17,471,979 บาท และพิจ ารณารับทราบการจ! ายเงิ นปc นผล
ระหว!างกาลใหกับผูถือหุนของบริษัท ซึ่งไดจ!ายไปแลวในป 2561 จํานวน 2 ครั้ง ในอัตราหุนละ 0.27
บาท รวมเป0นเงิน 411.75 ลานบาท คิดเป0นรอยละ 124.03 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังหักภาษีและหลังหักสํา รองตามกฎหมาย ซึ่งเป0นไปตามนโยบายการจ!า ยเงินปcนผล จึงไม!มีการ
จ!ายเงินปcนผลจากผลประกอบการในป 2561 อีก สําหรับรายละเอียดการจ!ายเงินปcนผลระหว!างกาลที่ได
จ!ายไปแลว มีดังนี้
- ครั้งที่ 1
ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ นประจํ า ป 2561 ไดพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจ! า ยเงิ น ปc น ผล
ระหว! า งกาล ครั้ง ที่ 1 เมื่ อ วัน ที่ 27 เมษายน 2561 ในอัต ราหุนละ 0.17 บาท
รว ม เ ป0 นเงิ น 259.25 ล า น บ า ท แ ล ะไ ด จ! า ยเ งิ น ปc นผ ล ใ ห แ ก! ผู ถื อ หุ น
เป0นที่เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
- ครั้งที่ 2
คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอ นุมัติจ!ายเงินปcนผลระหว!า งกาลครั้งที่ 2 เมื่อ วันที่
10 สิงหาคม 2561 ในอัตราหุนละ 0.10 บาท รวมเป0นเงิน 152.5 ลานบาท และได
จ!ายเงินปcนผลใหแก!ผูถือหุนเป0นที่เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561
เปรียบเทียบอัตราการจ!ายเงินปcนผลประจําป 2561 กับปที่ผ!านมาไดดังนี้
รายละเอียดการจ=ายเงินปBนผล
ป# 2561
1. กําไรสุทธิสําหรับปตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหัก
331.97
ภาษีและหลังหักสํารองตามกฎหมาย (ลานบาท)
2. จํานวนหุน (ลานหุน)
1,525
3. เงินปcนผลประจําป (บาท/หุน)
0.27
- เงินปcนผลระหว!างกาล ครั้งที่ 1 (บาท/หุน)
0.17
- เงินปcนผลระหว!างกาล ครั้งที่ 2 (บาท/หุน)
0.10
4. เงินปcนผลจ!ายทั้งสิ้น (ลานบาท)
411.75
3

ป# 2560
518.64
1,525
0.28
0.12
0.16
427.00

รายละเอียดการจ=ายเงินปBนผล
5. อัตราส!วนการจ!ายเงินปcนผลเทียบกับกําไรสุทธิจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการหลั งหักภาษีและหลังหักสํา รอง
ตามกฎหมาย
2.

ป# 2561
124.03 %

ป# 2560
82.33%

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอการจ!ายเงินปcนผลระหว!างกาล ป 2562 จากการรับรูเงินปcนผลที่
ไดรับจากบริษัทย!อยในวันที่ 22 กุมภาพันธ7 2562 เป0นรายได จํานวน 452.6 ลานบาท เมื่อรวมกับกําไร
สะสมที่ยังมิไดจัดสรรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 202.25 ลานบาท บริษัทจึงมีกําไร
สะสมที่ยังมิไดจัดสรรประมาณ 632.22 ลานบาท ซึ่งเพียงพอที่จะจ!ายปcนผลได
จึงเห็นควรเสนอที่ประชุม สามัญผูถือ หุนประจํา ป 2562 พิจารณาอนุมัติจ!า ยเงินปcน ผลระหว!า งกาล
ป 2562 ในอัตราหุ นละ 0.10 บาท จากจํานวนหุนทั้งหมด 1,525,000,000 หุน รวมเป0นเงินทั้งสิ้น
152.5 ลานบาท คิดเป0นสัดส!วนรอยละ 33.69 ของกําไรสุทธิ ซึ่งอัตราการจ!ายเงินปcนผลดังกล!าวไม!ถึง
รอยละ 50 ตามนโยบายการจ!ายเงินปcนผลของบริษัทขางตน เนื่องจากบริษัทมีแผนในการสํารองเงินไว
เพื่อการลงทุนภายหลังจากการปรับโครงสรางภายในของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปcนผล (Record Date) ในวันที่ 22 เมษายน 2562 และ
กําหนดจ!ายเงินปcนผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
หมายเหตุ มติ ใ นวาระนี้ จ ะตองไดรั บ การอนุ มั ติ ด วยคะแนนเสี ย งขางมากของผู ถื อ หุ นซึ่ ง มาประชุ ม
และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต=งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
วัตถุประสงค)และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห!งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด”) และขอบังคับของบริษัทขอ 17 กําหนดไวว!า ในการประชุม
สามัญประจํา ปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตํา แหน!ง 1 ใน 3 ของจํา นวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํา นวน
กรรมการที่จะแบ!งออกใหตรงเป0นสามส!วนไม!ได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับส!วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออก
จากตําแหน!งตามวาระนั้น อาจไดรับเลือกตั้งเขามาดํารงตําแหน!งเป0นกรรมการใหม!ก็ได
นอกจากนี้ ตามมาตรา 75 แห!ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด และตามขอบังคับของบริษัท หมวด ที่ 5 เรื่อง
คณะกรรมการ ขอที่ 21 กําหนดว!า ในกรณีที่ตําแหน!งกรรมการว!างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม!มีลักษณะตองหามตามกฎหมายว!าดวยบริษัทมหาชน
จํากัดและกฎหมายว!าดวยหลักทรัพย7และตลาดหลักทรัพย7 เขาเป0นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เวนแต!วาระของกรรมการผูนั้นจะเหลือนอยกว!าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเป0นกรรมการแทน
ดังกล!าวอยู!ใ นตํา แหน!งกรรมการไดเพียงเท!าวาระที่ยังเหลือ อยู!ของกรรมการที่ตนเขามาแทนในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2562 ของบริษัท เนื่องจากบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัททั้งหมดจํานวน 11 ท!าน จึงมี
กรรมการที่ครบวาระการดํารงตําแหน!งครั้งนี้จํานวน 4 ท!าน ดังนี้
1. นายจักรมณฑ7 ผาสุกวนิช
ประธานกรรมการ
2. นางวรรณา เรามานะชัย
กรรมการ
3. นายอังกฤษ รุ!งโรจน7กิติยศ
กรรมการ
4. นายราชัย วัฒนเกษม
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ดํารง
ตําแหน!งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนที่
ตํ า แหน! ง ที่ ว! า งลง เนื่ อ งจากนางศรี ไ ทย เหมโสรั จ
ขอลาออก)
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ในการนี้ บริษัทไดประกาศในเว็บไซต7ของบริษัทเรียนเชิญใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพ.ร.บ.
บริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายว!าดวยหลักทรัพย7และตลาดหลักทรัพย7 และหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
เพื่อเขารับการสรรหาเป0นกรรมการบริษัท ตั้งแต!วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ถึง 15 มกราคม 2562 โดยเมื่อ
ครบกําหนดเวลาแลว ปรากฏว!า ไม!มีผูถือหุนรายใดเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเขามายังบริษัทฯ
เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ราย ขางตน ไดแก! นายจักรมณฑ7 ผาสุกวนิช นางวรรณา เรามานะชัย และนายอังกฤษ
รุ!งโรจน7กิติยศ เป0นผูมีความรู และมีประสบการณ7อันจะเป0นประโยชน7ต!อการดําเนินงานของบริษัท บริษัทจึงขอ
เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแต!งตั้งใหกรรมการทั้ง 3 ราย กลับเขาดํารงตําแหน!งกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง อนึ่ง เนื่อ งดวยนายราชัย วัฒ นเกษม เป0นผูที่ไ ดรับการเสนอชื่อ ใหดํารงตําแหน!งกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบแทนที่นางศรีไทย เหมโสรัจ ที่ขอลาออก จึงอยู!ในตําแหน!งไดเพียงเท!าวาระที่ยังเหลืออยู!
ของนางศรีไ ทย เหมโสรัจ ซึ่งวาระการดํารงตําแหน!งเหลือนอยกว!าสองเดือน ดังนั้น บริษัทจึงขอเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแต!งตั้งใหนายราชัย วัฒนเกษม เขาดํารงตําแหน!งกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้
นายราชั ย วัฒ นเกษม เป0 น ผู มี ค วามรู และมี ประสบการณ7 และความเชี่ ย วชาญอันเป0น ประโยชน7 ต! อ การ
ดําเนินงานของบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ7การทํางาน ของกรรมการที่พนจากตําแหน!งตามวาระ
และไดรับการเสนอชื่อเพื่อกลับเขาดํารงตําแหน!งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อให
ดํารงตําแหน!งแทนตําแหน!งที่ว!างลง ปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 2
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพิจารณาคุณสมบัติ ความรู และประสบการณ7 ตามนโยบาย
หลักเกณฑ7และวิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 3 คณะกรรมการ (โดยมติเสียง
ขางมากและไม!รวมกรรมการที่ตองพนจากตําแหน!งตามวาระในครั้งนี้) เห็นว!าบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารง
ตําแหน!งกรรมการอิสระสามารถใหความเห็นไดอย!างเป0นอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ
แต!งตั้งใหกรรมการที่จะตองออกจากตําแหน!งตามวาระ ทั้ง 3 ราย กลับเขาดํารงตําแหน!งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
และอนุมัติแต!งตั้งกรรมการแทนที่ตําแหน!งที่ว!างลง จํานวน 1 ราย โดยมีรายชื่อดังนี้
1. นายจักรมณฑ7 ผาสุกวนิช
ประธานกรรมการ
2. นางวรรณา เรามานะชัย
กรรมการ
กรรมการ
3. นายอังกฤษ รุ!งโรจน7กิติยศ
4. นายราชัย วัฒนเกษม
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ(ดํารงตําแหน!ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนที่ตําแหน!ง
ที่ว!างลง เนื่องจากนางศรีไทย เหมโสรัจ ขอลาออก)
หมายเหตุ มติ ใ นวาระนี้ จ ะตองไดรั บ การอนุ มั ติ ด วยคะแนนเสี ย งขางมากของผู ถื อ หุ นซึ่ ง มาประชุ ม
และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกําหนดค=าตอบแทนกรรมการ ประจําป# 2562
วัตถุประสงค)และเหตุผล คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายการจ!ายค!าตอบแทนกรรมการโดยมอบหมาย
ใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค!าตอบแทน เป0นผูเสนอค!าตอบแทนของกรรมการจากผลการดําเนินงาน
ของบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกลเคียงกัน โดย
คํานึงถึงความเหมาะสม และสอดคลองกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติค!าตอบแทนกรรมการในวงเงิน
ไม!เกิน 7 ลานบาท โดยมีรายละเอียดค!าตอบแทนกรรมการ ดังต!อไปนี้
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คณะกรรมการชุดต=าง ๆ
คณะกรรมการบริษัท
- ประธาน
- กรรมการ

ค=าตอบแทน
รายเดือน (บาท)

เบี้ยประชุม/ครั้ง
(บาท)

บําเหน็จกรรมการ/ป#
(บาท)

2561

2561

2561

2562

2562

2562

จ!ายให
จ!ายให
40,000
เฉพาะ
เฉพาะ
30,000 กรรมการที่ กรรมการที่
ไม!เป0น
ไม!เป0น
ผูบริหาร
ผูบริหาร
วงเงินไม!เกิน วงเงินไม!เกิน
2,000,000 2,000,000
บาท
บาท

25,000
17,500

25,000
17,500

40,000
30,000

คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธาน
- กรรมการ

-

-

37,500
25,000

37,500
25,000

-

-

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค!าตอบแทน
- ประธาน
- กรรมการ

-

-

37,500
25,000

37,500
25,000

-

-

คณะกรรมการบริหาร
- ประธาน
- กรรมการที่ไม!เป0นผูบริหาร

-

-

37,500
25,000

37,500
25,000

-

-

- สิทธิประโยชน)อื่นๆ ไม!มี
หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไม!นอยกว!าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต=งตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดค=าสอบบัญชีประจําป# 2562
วัตถุประสงค)และเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการแต!งตั้งผูสอบบัญชีสําหรับป 2562 และ
เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนแต!งตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงานอีวาย
จํากัด (“EY”) เป0นสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให
1. นายศุภชัย ปcญญาวัฒโน
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
3. นางสาวกรองแกว ลิมปnกติ ติกลุ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 แห!ง EY และ/หรือ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 แห!ง EY และ/หรือ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 แห!ง EY

เป0นผูสอบบัญชีบริษัท โดยกําหนดค!าสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชี 2562 เป0นจํานวนเงินไม!เกิน 1,100,000
บาท ลดลงจากป 2561 (KPMG Auditor) จํานวน 160,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย!อยมีผูสอบบัญชีราย
เดียวกัน
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัท
โดยพิ จ ารณาจากความสามารถ ประสบการณ7 ตลอดจนความเป0 น อิ ส ระของผู สอบบั ญ ชี และพิ จ ารณา
ค!าตอบแทนการสอบบัญชีใหเหมาะสมกับหนาที่ ภาระความรับผิดชอบ โดยไดเสนอต!อคณะกรรมการบริษัทให
พิจารณาแต!งตั้งผูสอบบัญชีจาก EY เป0นสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให นายศุภชัย ปcญญาวัฒโน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 5730 และ/หรือ นางสาวกรองแกว ลิมปnกิตติกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 แห!ง EY
เป0นผูสอบบัญชีบริษัท โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป0นผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต!องบการเงิน
ของบริษัท และขอเสนอใหกําหนดค!าสอบบัญชีประจําป 2562 เป0นจํานวนเงินไม!เกิน 1,100,000 บาท ลดลง
จากป 2561 จํานวน 160,000 บาท
ความเห็ น ของคณะกรรมการ เห็น สมควรเสนอต!อ ที ่ป ระชุม ผู ถือ หุ นอนุม ัต ิแ ต!ง ตั ้ง ผู สอบบัญ ชี
จาก EY เป0นสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให นายศุภชัย ปcญญาวัฒ โน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 และ/หรือ
นางสาวกรองแกว ลิมปnกิตติกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 แห!ง EY เป0นผูสอบบัญชีบริษัท
โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป0นผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต!องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ขอมูล
เกี่ยวกับประวัติและประสบการณ7การทํางานของผูสอบบัญชีแต!ละท!าน ปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 4
และเห็นสมควรเสนอต!อที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติค!าสอบบัญชีประจําป 2561 ตามปรากฏในตาราง
ดังต!อไปนี้
ประเภทค=าตอบแทน
ค!าสอบบัญชี

ป# 2562 (ป#ที่เสนอ)

ป# 2561

1,100,000 บาท

1,260,000 บาท

ค!าบริการอื่นๆ

-

(ไม!รวมค!าตอบแทนการสอบ
บัญชีสําหรับรายการไดมาซึ่ง
สินทรัพย7ในประเทศเยอรมนีและ
ฮังการีจํานวนไม!เกิน 500,000
บาท)
-

โดยลดลงจากป 2561 จํานวน 160,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทที่เป0นสํานักงานสอบบัญชีและผูสอบบัญชีตามที่เสนอ
มีความเป0นอิสระ ไม!มีความสัมพันธ7หรือส!วนไดเสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย!อย ผูบริหาร ผูถือหุนใหญ! หรือ ผูที่
เกี่ยวของของบุคคลดังกล!าว
หมายเหตุ มติ ใ นวาระนี้ จ ะตองไดรั บ การอนุ มั ติ ด วยคะแนนเสี ย งขางมากของผู ถื อ หุ นซึ่ ง มาประชุ ม
และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัท ขอ 29 เกี่ยวกับการประชุมผ=านสื่ออิเล็กทรอนิกส) และขอ 31
เกี่ยวกับสิทธิของผูถือหุนในการรองขอใหจัดประชุมผูถือหุน
วัตถุประสงค)และเหตุผล ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห!งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ!านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส7 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 (“ประกาศคณะรักษาความสงบแห=งชาติ”) กําหนดใหการประชุมที่
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กฎหมายบัญญัติใหตองมีการประชุมนอกจากจะดําเนินการตามวิธีที่บัญญัติไวในกฎหมายแต!ละฉบับแลว จะจัดให
มีการประชุมผ!านสื่ออิเล็กทรอนิกส7ก็ได และคําชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการคา ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 เรื่อง
การประชุมผ!านสื่ออิเล็กทรอนิกส7ของหางหุนส!วนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด สมาคมการคา
และหอการคา ตามประกาศคณะรั ก ษาความสงบแห! ง ชาติ ฉบั บ ที่ 74/2557 เรื่ อ งการประชุ ม ผ! า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส7 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 (“คําชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการคา”) กําหนดว!า กรณีบริษัทมหาชน
จํากัด หากประสงค7จะประชุมผ!านสื่ออิเล็กทรอนิกส7จะตองมีการกําหนดเรื่องการประชุมผ!านสื่ออิเล็กทรอนิกส7ไว
ในขอบังคับของบริษัทมหาชนจํากัด
ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแห!งชาติ ฉบับที่ 21/2560 เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฏหมายเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 (“คําสั่งคณะรักษาความสงบแห=งชาติ ฉบับที่
21/2560”) ไดกําหนดใหยกเลิกความในมาตรา 100 แห!งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และให
ใชขอความใหม!ซึ่งใหสิทธิแก!ผูถือหุนในการเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม!จัดการ
ประชุมวิสามัญผูถือหุนตามที่ผูถือหุนรองขอ
ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจําเป0นตองแกไขขอบังคับของบริษัท ขอ 29 และขอ 31 เพื่อใหสอดคลองกับประกาศ
คณะรักษาความสงบแห!งชาติและคําชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการคา และคําสั่งคณะรักษาความสงบแห!งชาติ ฉบับที่
21/2560 ดังกล!าวขางตน
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นวสมควรใหตองแกไขขอบังคับของบริษัท ขอ 29 และขอ 31
เพื่อ ใหสอดคลองกับประกาศคณะรักษาความสงบแห!งชาติและคําชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการคา และคําสั่งคณะ
รักษาความสงบแห!งชาติ ฉบับที่ 21/2560 ดังนี้
ขอบังคับปBจจุบัน

ขอบังคับแกไขใหม=

ขอ 29

ขอ 29

คณะกรรมการจะตองประชุมกันอย!างนอยสาม (3) เดือนต!อครั้ง คณะกรรมการจะตองประชุมกันอย!างนอยสาม (3) เดือนต!อ
ณ จั ง หวั ด อั น เป0 น ที่ ตั้ ง สํ า นั ก งานใหญ! ข องบริ ษั ท หรื อ จั ง หวั ด ครั้ ง ณ จั ง หวั ด อั น เป0 น ที่ ตั้ ง สํ า นั ก งานใหญ! ข องบริ ษั ท หรื อ
ใกลเคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกําหนดวัน เวลา และ จัง หวั ด ใกลเคี ยง หรือ ณ สถานที่อื่ นใด โดยการกํา หนดวัน
สถานที่ เป0นไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการ

เวลา และสถานที่ เป0นไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการ
ในการประชุมคณะกรรมการแต!ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะ
กําหนดใหกรรมการประชุมและดําเนินการใดๆ ในการประชุม
ดังกล!าวผ!านสื่ออิเล็กทรอนิกส7ก็ได โดยกรรมการอย!างนอยหนึ่ง
ในสาม (1/3) ขององค7 ป ระชุ ม จะตองอยู! ใ นที่ ป ระชุ ม แห! ง
เดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เขาร!วมประชุมจะตองอยู!ใ น
ประเทศไทยขณะที่มีการประชุม
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ขอบังคับปBจจุบัน

ขอบังคับแกไขใหม=
การประชุ ม ผ! า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส7 ต ามวรรคแรกตองมี
กระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศโดยให
มี ก ารบั น ทึ ก เสี ย ง หรื อ ทั้ ง เสี ย งและภาพแลวแต! ก รณี ของ
กรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม
รวมทั้ ง ขอมู ล จราจรทางคอมพิ ว เตอร7 ที่ เ กิ ด จากการบั น ทึ ก
ดั ง กล! า วและมี ร ะบบควบคุ ม การประชุ ม ตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ
กรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง เขาร! ว มประชุ ม คณะกรรมการผ! า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส7ด วยวิธีก ารและเป0นไปตามเงื่ อ นไขที่ก ล!าวมา
ขางตนถือ ว!าเป0นการเขาร!วมประชุมอันสามารถนับเป0นองค7
ประชุ ม ได และถื อ ว! า การประชุ ม คณะกรรมการผ! า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส7ดังกล!าวมีผลเช!นเดียวกับการประชุมตามวิธีการ
ที่บัญญัติไวในกฎหมายและขอบังคับนี้

ขอ 31

ขอ 31

คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือ หุนเป0นการประชุม คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเป0นการประชุม
สามั ญประจํา ปภายในสี่ (4) เดือ น นับ แต!วันสิ้น สุดของรอบป สามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือน นับแต!วันสิ้นสุดของรอบป
บัญชีของบริษัท

บัญชีของบริษัท

การประชุมผูถือ หุนคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเรีย กว!า การ การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเรียกว!าการ
ประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเป0น ประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเป0น
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแต!จะเห็นสมควร

การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแต!จะเห็นสมควร

ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไม!นอยกว!า หนึ่งในหา (1/5) ของ ผูถือ หุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไม!นอยกว!ารอยละสิบ (10) ของ
จํานวนหุนที่จําหน!ายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนจํานวนไม!นอยกว!า จํานวนหุนที่จําหน!ายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอให
ยี่สิ บหา (25) คน ซึ่ ง มีหุ นนั บ รวมกัน ไดไม!น อยกว!า หนึ่ งในสิบ คณะกรรมการเรี ย กประชุม ผู ถื อ หุนเป0น การประชุ ม วิส ามั ญ
(1/10) ของจํ า นวนหุ นที่ จํ า หน!า ยไดทั้ งหมดจะเขาชื่ อ กั น ทํ า เมื่อ ใดก็ ไ ด แต! ตองระบุ เรื่ อ งและเหตุผ ลในการที่ ข อใหเรี ย ก
หนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเป0นการประชุม ประชุ ม ไวใหชั ด เจนในหนั ง สื อ ดั ง กล! า วดวย ในกรณี เ ช! น นี้
วิสามัญเมื่อใดก็ได แต!ตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุม คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในสี่สิบหา
ไวใหชัดเจนในหนังสือดังกล!าวดวย ในกรณีเช!นนี้ คณะกรรมการ (45) วัน นับแต!วันที่ไดรับหนังสือนั้นจากผูถือหุนดังกล!าว
ตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต!วันที่
ไดรับหนังสือนั้นจากผูถือหุนดังกล!าว

ในกรณีที่คณะกรรมการไม!จัดใหมีการประชุมภายในกํา หนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถือหุนทั้งหลายซึ่งเขาชื่อกันหรือผู
ถือหุนคนอื่นๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามที่บังคับไวนั้นจะเรียก
ประชุมเองก็ไดภายในสี่สิบหา (45) วัน นับแต!วันครบกําหนด
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ขอบังคับปBจจุบัน

ขอบังคับแกไขใหม=
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช!นนี้ ใหถือว!าเป0นการประชุม
ผู ถื อ หุ นที่ ค ณะกรรมการเรี ย กประชุ ม โดยบริ ษั ท จะตอง
รับผิดชอบค!าใชจ!ายอันจําเป0นที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุม
และอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว!าการประชุมผูถือหุนที่เป0นการเรียกประชุม
เพราะผูถือหุนตามวรรคสามครั้งใด จํานวนผูถือ หุนซึ่งมาร!วม
ประชุมไม!ครบเป0นองค7ประชุมที่กําหนดไวในขอบังคับฉบับนี้ ผู
ถือหุนตามวรรคสามตองร!วมกันรับผิดชอบชดใชค!าใชจ!ายทีเ่ กิด
จากการจัดใหมีการประชุมในครั้งนั้นใหแก!บริษัท

ทั้งนี้ ในการดําเนินการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย7 เห็นสมควรผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติใ หคณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอํานาจดํา เนินการต!า งๆ ที่จําเป0นเพื่อ ใหการ
ดําเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวของเสร็จสมบูรณ7 รวมทั้งใหมีอํานาจในการดําเนินการแกไขและเพิ่มเติมถอยคําในเอกสารจด
ทะเบียนกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่ง และ/หรือคําแนะนําใหแกไขถอยคําบางประการในเอกสารดังกล!าว ทั้งนี้ เพื่อใหเป0นไป
ตามคําสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด โดยที่ไม!กระทบต!อสาระสําคัญของการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท
หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไม!นอยกว!าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร)ค จํากัด, บริษัท พี.ซี.เอส. ได
คาสติ้ง จํากัด และบริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร)จจิ้ง จํากัด ซึ่งเป@นบริษัทย=อยของบริษัทฯ ในประเทศไทยมายัง
บริษัท
วัตถุประสงค)และเหตุผล เนื่องดวยปcจจุบัน บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding
Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน!ายชิ้นส!วนยานยนต7 ดังนั้น บริษัทจึงมีรายไดหลักมาจากเงินปcนผลที่
ไดรับจากการลงทุนในบริษัทย!อย นอกจากนี้ รูปแบบการถือหุนในลักษณะนี้ ทําใหกลุ!มบริษัท เกิดขอจํากัดและ
ความสิ้นเปลืองบางประการในการดําเนินกิจการในประเทศไทย กลุ!มบริษัทจึงไดพิจารณาการปรับโครงสราง
โดยใหบริษัทรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย!อยในกลุ!มในประเทศไทยเพื่อใหบริษัทเป0นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับการผลิตและจําหน!ายชิ้นส!วนยานยนต7ในประเทศไทยเพียงบริษัทเดียวในกลุ!มบริษัท อันจะเป0นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและก!อใหเกิดประโยชน7แก!กลุ!มบริษัท โดยบริษัทจะรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท พี.ซี.เอส.
พรีซิชั่น เวิร7ค จํากัด, บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จํากัด และบริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร7จจิ้ง จํากัด ซึ่งเป0นบริษัทย!อย
ของบริษัทในประเทศไทย (รวมเรียกว!า “บริษัทย=อยในประเทศภายในกลุ=ม”) โดยบริษัทเป0นผูถือหุนใหญ!ใน
สั ด ส! ว นรอยละ 99.99 ของทุ นจดทะเบี ย นมายั ง บริ ษั ท ทั้ ง นี้ บริษั ท ยั ง คงถื อ หุ นในบริ ษั ท ย! อ ยที่ ตั้ งอยู!ใ น
ต!า งประเทศเช!นเดิม และไม!มีการปรับโครงสรางสําหรับบริษัทย!อ ยที่ตั้งอยู!ใ นต!า งประเทศ โดยในการปรับ
โครงสรางกิจการนั้น บริษัทจะดําเนินการรับโอนการส!งเสริมการลงทุนจากบริษัทย!อยในประเทศภายในกลุ!ม
ดวย ซึ่งขั้นตอนหลักในการปรับโครงสรางกลุ!มบริษัทมีดังต!อไปนี้
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(1) สําหรับการโอนบัตรส!งเสริมการลงทุนเกี่ยวกับกิจการที่โอนจากบริษัทย!อยในประเทศภายในกลุ!มมายังบริษัทฯ
นั้น บริษัทฯ และบริษัทย!อยในประเทศภายในกลุ!ม จะเริ่มดําเนินการจัดเตรียมและยื่นเอกสารคําขอที่เกี่ยวของ
ก!อนวันโอนกิจการทั้งหมด ตามหลักเกณฑ7แ ละวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการส!งเสริมการลงทุนประกาศ
กําหนด เพื่อใหบัตรส!งเสริมการลงทุนโอนมายังบริษัทฯ ได ณ วันโอนกิจการทั้งหมด หรือโดยเร็วที่สุดภายหลัง
วันโอนกิจการทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อมิใหการโอนบัตรส!งเสริมการลงทุนดังกล!าวกระทบต!อการใชสิทธิประโยชน7ใดๆ
ภายใตบัตรส!งเสริมการลงทุน
(2) ในวันโอนกิจการทั้งหมด บริษัทย!อยในประเทศภายในกลุ!มจะตองโอนทรัพย7สิน หนี้สิน สิทธิ และหนาที่ทั้งหมด
ที่ เ กี่ ย วของและจํ า เป0 น ในการประกอบกิจ การใหแก! บ ริ ษั ท ฯ ดวย โดยใชราคาตามมู ล ค! า ตลาดยุ ติ ธรรม
(Fair Market Value) ณ วันที่โอนกิจการทั้งหมดซึ่งเป0นมูลค!าที่ไดรับการประเมินจากผูประเมินอิสระที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย7และตลาดหลักทรัพย7 โดยใหถือราคาโอนและรับ
โอนเป0นราคาที่ซื้อสินทรัพย7นั้น เป0นไปตามเงื่อนไขที่ประมวลรัษฎากรกําหนด
(3) บริษัท ย!อ ยในประเทศภายในกลุ! มจะตองดํ าเนิ นการเปลี่ ยนตัวคู!สัญ ญาหรือ แปลงหนี้ใ หม!ภ ายใตสั ญญาที่
เกี่ยวของและจะตองดํา เนินการโอนใบอนุญ าตที่เกี่ยวของ (แลวแต!กรณี) และดํา เนินการจดทะเบียนโอน
ทรัพย7สิน หนี้สิน และสิทธิต!างๆ ใหเป0นชื่อของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทย!อยในประเทศภายกลุ!มจะตองส!ง
มอบเอกสารและทรัพย7สินที่จะโอนภายใตการโอนกิจการทั้งหมดมาใหแก!บริษัทฯ
(4) บริษัทย!อยในกลุ!มจะตองดําเนินการโอนพนักงานและลูกจางที่อยู!ภายใตสัญญาจางของบริษัทย!อยในประเทศ
ภายในกลุ!มใหเป0นของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่ขอบังคับการทํางานและกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวของกําหนด
(5) บริษัทย!อ ยในประเทศภายในกลุ!มจะตองดําเนินการจดทะเบีย นเลิกบริษัท และเริ่มชํา ระบัญชีตามขั้นตอน
ระยะเวลา และหลักเกณฑ7ตามที่กฎหมายกําหนด ภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับรอบระยะเวลาบัญชีที่
มีการโอนกิจการทั้งหมด ตามเงื่อ นไขการโอนกิจการทั้งหมดที่ประมวลรัษฎากรกํา หนด เพื่อ ใหไดรับสิท ธิ
ประโยชน7ทางภาษีจากการโอนกิจการทั้งหมด
เนื่องดวยเหตุผลดังกล!าว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใหมีการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย!อยในประเทศ
ภายในกลุ!มมายังบริษัท โดยวิธีการและเงื่อนไขการโอนกิจการทั้งหมดที่ประมวลรัษฎากรกําหนด ซึ่งการรับ
โอนกิ จการของบริษัท ย!อ ยในประเทศภายในกลุ!ม มายังบริ ษัท จะเป0น การเพิ่ม ประสิ ท ธิภ าพและก! อ ใหเกิ ด
ประโยชน7แก!กลุ!มบริษัท ดังต!อไปนี้
(1) การประกอบกิจการโดยมีบริษัทฯ ที่ดําเนินธุรกิจในประเทศเพียงบริษัทเดียวจะเป0นการเพิ่มความคล!องตัวใน
การบริหารงานและการดําเนินงานของบริษัททั้งทางธุรกิจและทางกฎหมายในส!วนการขออนุมัติการดําเนินการ
ต!างๆ จากทั้งคณะกรรมการและผูถือหุนของบริษัทฯ และจะทําใหบริษัทฯ มีการรวมศูนย7การปฏิบัติงานในแต!
ละสายงานของบริษัทฯ โดยสามารถที่จะนําความรูความสามารถของพนักงานของแต!ละบริษัทย!อยในประเทศ
ภายในกลุ!มรวมกันเพื่อสรางมูลค!าของบริษัทฯ และสรางความสามารถในการแข!งขันไดอย!างเต็มที่
(2) การโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย!อ ยในประเทศภายในกลุ!มมายังบริษัทฯ ซึ่งเป0นบริษัทมหาชนจํากัดที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย7แห!งประเทศไทยโดยใหบริษัทฯ เป0นผูดําเนินธุรกิจโดยตรงจะทําใหบริษัทฯ มีความ
น!าเชื่อถือยิ่งขึ้น อันเป0นการสรางความมั่นใจใหแก!คู!คา ผูร!วมลงทุน หรือตัวแทนจําหน!ายของบริษัทฯ ในกรณีที่
บริษัทฯ จะขยายกิจการต!อไปในอนาคต
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(3) การที่บริษัทฯ เป0นผูดําเนินธุรกิจในประเทศเพียงบริษัทเดียว จะช!วยลดค!าใชจ!ายในการบริหารจัดการต!างๆ ที่
เกิดขึ้น โดยเฉพาะส!วนงานที่สามารถใชทรัพยากรส!วนกลางร!วมกันไดระหว!างบริษัทย!อยในประเทศภายในกลุ!ม
โดยไม!เกิดความซ้ําซอน
(4) การโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย!อยในประเทศภายในกลุ!มนั้น บริษัทฯ คาดว!าจะสามารถดําเนินการไดโดย
ไม!มีภ าระภาษีเงินไดที่เกิด จากการโอนทรัพย7สิน เนื่อ งจากบริษัทฯ ไดดําเนินการตามประมวลรัษฎากรซึ่ง
กําหนดบทบัญญัติสําหรับการยกเวนภาระภาษีอื่นๆ อีกดวย เช!น ภาษีมูลค!าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ เป0นตน
รายละเอีย ดของแผนการปรั บโครงสรางกลุ! ม บริ ษัท ปรากฏตาม สิ่ง ที่ สงมาดวย 5 ทั้ง นี้ บริ ษัทคาดว!า จะ
ดําเนินการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมดแลวเสร็จภายในป 2562
เพื่อใหการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย!อยในประเทศภายในกลุ!ม สําเร็จลุล!วง บริษัทจึงเห็นสมควรมอบ
อํานาจใหคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป0นผูเจรจา ทําความตกลง กําหนด
แกไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข และดําเนินการใดๆ ที่จําเป0นเกี่ยวกับการการรับโอนกิจการทั้งหมด
ดังกล!าว ซึ่งรวมถึงการรับโอนบัตรส!งเสริมการลงทุน การลงนามในสัญญา บันทึกขอตกลง และเอกสารต!างๆ ที่
จําเป0นการติดต!อกับหน!วยงานราชการ หรือ หน!วยงานกํา กับดูแลที่เกี่ยวของ ตลอดจนการดําเนินการต!างๆ
ตามที่จําเป0นและสมควร เพื่อใหการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย!อยในประเทศภายในกลุ!มมายังบริษัท
สําเร็จสมบูรณ7
ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถือหุนควรพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น
เวิร7ค จํากัด บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จํากัด และบริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร7จจิ้ง จํากัด ซึ่งเป0นบริษัทย!อยของบริษัทในประเทศ
ไทยมายังบริษัทซึ่งเป0นการปรับโครงสรางภายในของกลุ!มบริษัท ซึ่งเขาข!ายเป0นการรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป0นของ
บริษัท ตามมาตรา 107 (2)(ข) แห!ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด รวมทั้งการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป0นผูดําเนินการใดๆ ที่จําเป0นเกี่ยวกับการการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล!าวขางตน
หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมตั ิดวยคะแนนเสียงไม!นอยกว!าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ความเห็ น คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็ น ว! า สมควรที่ จ ะเปx ด โอกาสใหกั บ ผู ถื อ หุ นซั ก ถาม (ถามี )
หรือคณะกรรมการตอบขอซักถาม หรือชี้แจงผูถือหุน
บริษัทกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขาร!วมประชุมสามัญผูถือ หุนประจําป 2562 (Record Date) ในวันที่
11 มีนาคม 2562

อนึ่ง บริษัทไดเผยแพร!หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน พรอมเอกสารประกอบการประชุมไวบนเว็บไซต7ของบริษัท
www.pcsgh.com ดวยแลว จึงขอเรียนเชิญผูถือหุนเขาร!วมการประชุมสามัญผูถือ หุน ประจําป 2562 ในวันพฤหัสบดีที่
4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หองลําตะคอง 1-2 โรงแรมแคนทารี โคราช เลขที่ 899/1,899/2 ถนนมิตรภาพ ตําบล
ในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 รายละเอียดแผนที่ของสถานที่ประชุม ปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 13
ในกรณีที่ผูถือหุนไม!สามารถเขาร!วมประชุมไดดวยตนเอง และมีความประสงค7จะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุม
และออกเสียงแทนตน โปรดใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ตาม สิ่งที่สงมาดวย 6 ส!วนผูถือหุน
ต!างชาติซึ่งแต!งตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) เป0นผูรับฝากและดูแลหุน โปรดใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โดยสามารถดาวน7
โหลดไดจากเว็บไซต7ของบริษัท และเพื่อเป0นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน7ของผูถือหุนกรณีไม!สามารถเขาร!วมประชุมไดดวย
ตนเอง และมีความประสงค7จะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทเขาประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถือหุนสามารถมอบ
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ฉันทะโดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ใหกรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย
7 เพื่อเขาร!วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผูถือหุนได และส!งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พรอมเอกสารประกอบมายัง
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุFป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ฝ}ายนักลงทุนสัมพันธ7 เลขที่ 2/1-4 หมู! 3 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30280 หมายเลขโทรศัพท7 044-701300 ต!อ 34621 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารจึงขอ
ความร!วมมือโปรดส!งเอกสารใหถึงบริษัท ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562
ทั้งนี้ ขอใหผูถือหุนศึกษาคําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผูเขาร!วมประชุม
ตองนํามาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 8 โดยบริษัทจะดําเนินการประชุมตามขอบังคับ
บริษัท หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผูถือหุน รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 9
เพื่อใหการลงทะเบียนเขาร!วมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 เป0นไปดวยความสะดวกรวดเร็วและ
เรียบรอย บริษัทจะเปxดใหท!านผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนไดตั้งแต!เวลา 11.00 น. ของวันประชุม ณ หองลําตะคอง
1-2, โรงแรมแคนทารี โคราช เลขที่ 899/1,899/2 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 และ
เนื่องจากบริษัทจะใชระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอใหผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอร7มลงทะเบียนตาม สิ่งที่สงมาดวย 10 มาแสดงในวันประชุมพรอมเอกสารประกอบอื่นๆ ตาม
รายละเอียด สิ่งที่สงมาดวย 8
เพื่ อ เป0 น การอํ า นวยความสะดวกใหกั บ ผู ถื อ หุ นในการเดิ น ทางเขาร! ว มประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น บริ ษั ท
จึ ง จั ด รถบัส จํ า นวน 1 คั น เพื่ อ ใหบริ ก ารรั บ –ส! ง ผู ถื อ หุ น ในการเดิ น ทางเขาร!ว มประชุม สามั ญ ผู ถื อ หุ นประจํ า ป 2562
ตามกําหนดการและเสนทาง ดังนี้
เวลา 08.00 น.
รถบัสออกเดินทางจากอาคารเลค รัชดา ออฟฟxส คอมเพล็กซ7 (เลขที่ 193/105
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร) รายละเอียด
แผนที่ ข องสถานที่ ขึ้ น รถบั ส ปรากฏตาม สิ่ ง ที่ส งมาดวย 12 ไปยั งโรงแรม
แคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา
หลังเลิกประชุม
รถบัสออกเดินทางจากโรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา มายังอาคาร
เลค รั ช ดา ออฟฟx ส คอมเพล็ ก ซ7 (เลขที่ 193/105 ถนนรั ช ดาภิ เ ษก แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร)
ทั้งนี้ เพื่อใหบริษัทสามารถจัดรถบัสรับ-ส!งไดอย!างทั่วถึง บริษัทจึงขอความกรุณ าท!า นผูถือ หุนที่ตองการ
เดินทางกับรถบัสรับ-ส!ง โปรดแจงความประสงค7มายังบริษัทภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ผ!านช!องทางดังนี้
1. ทางโทรศัพท7 หมายเลข 044-701 300 ต!อ 34621 ติดต!อนางสาววิไลวรรณ พรศรี หรือ
2. ส!ง e-mail ถึง ir@pcsgh.com
อนึ่ง บริษัทไดจัดทํารายงานประจําป 2561 และงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ในรูปแบบ
QR Code ซึ่งปรากฏอยู!ในแบบฟอร7มลงทะเบียน) จัดส!งใหแก!ผูถือหุนมาพรอมกันนี้ อย!างไรก็ดี หากท!านผูถือ หุนท!านใดมี
ความประสงค7จะขอรับรายงานประจําป 2561 และงบการเงิน สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แบบรูปเล!ม สามารถ
ส!งแบบแสดงความจํานงตาม สิ่งที่สงมาดวย 11

ขอแสดงความนับถือ

นายจักรมณฑ7 ผาสุกวนิช
ประธานกรรมการ
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สิ่งที่ส!งมาดวย 1
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป# 2561
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุSป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
สถานที่

ณ หองสุรนารี เอ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด7 คอนเวนชั่น เซ็นเตอร7 โคราช เลขที่ 1137
ถนนสุรนารายณ7 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

วันที่และเวลา

วันศุกร7ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.

เริ่มการประชุม
นางลัดดาวัลย7 นันทศรี ผูดําเนินการประชุม (“ผูดําเนินการประชุม”) กล!าวตอนรับผูถือหุนและผูเขาร!วมการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2561 ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุFป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงขอมูลเกี่ยวกับจํานวนทุน และจํานวนหุนของบริษัท ดังนี้
ทุนจดทะเบียน

1,545,000,000

บาท

ทุนจดทะเบียนชําระแลว

1,545,000,000

บาท

หุนสามัญที่จําหน!ายแลว

1,545,000,000

หุน

20,000,000

หุน

หุนซื้อคืนจํานวน
มูลค!าหุนทีต่ ราไวหุนละ

1

บาท

บริษัทไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขาร!วมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ในวันที่ 13 มีนาคม 2561
ผูดําเนินการประชุมแจงต!อที่ประชุมว!า ณ ขณะเริ่มประชุม มีผูถือหุนเขาร!วมประชุมดวยตนเอง และโดยการมอบ
ฉันทะเขาร!วมประชุมรวม 232 ราย นับรวมจํานวนหุนได 1,395,738,231 หุน หรือคิดเป0นรอยละ 90.34 ของหุนที่จําหน!ายได
ทั้งหมดของบริษัท ครบเป0นองค7ประชุมตามขอบังคับของบริษัท ขอ 33 ซึ่งกําหนดไวว!า ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผู
ถือหุนมาประชุมไม!นอยกว!า 25 ราย หรือไม!นอยกว!ากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไม!นอยกว!า
1 ใน 3 ของหุนที่จําหน!ายไดทั้งหมดของบริษัท
ผูดําเนินการประชุมแจงใหที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ7และวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
เพื่อใหการประชุมเป0นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในส!วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี้
1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูถือหุนทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท!ากับจํานวนหุนที่ตนถือโดยใหนับหนึ่ง
หุนต!อหนึ่งเสียง
2. กรณีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกําหนด ใหปฏิบัติการลงคะแนนเสียง
ดังต!อไปนี้
• ก!อนการลงคะแนนเสียงในแต!ละวาระ ขอใหผูถือหุนลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เพื่อใหเกิดความโปร!งใส
ในการลงคะแนน
• ในการลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ ยกเวนในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต!งตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ตองออกตามวาระ ซึ่งจะไดแจงใหที่ประชุมทราบในภายหลัง หากไม!มีผูถือหุนไม!เห็นดวย หรืองดออกเสียง
ใหถือว!าผูถือหุนเห็นชอบหรือเห็นดวยตามจํานวนเสียงของผูถือหุนต!อมติที่นําเสนอ สําหรับผูถือหุนที่ไม!เห็น
ดวยหรืองดออกเสียง ใหผูถือหุนลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให พรอมลงลายมือชื่อ และยกมือให
เจาหนาที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
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• ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสีย งที่ไม!เห็นดวย หรือ งดออกเสียง หัก ออกจากคะแนนเสียง
ทั้งหมด และส!วนคะแนนเสียงที่เหลือจะถือว!าเป0นคะแนนเสียงที่เห็นดวย สําหรับผูถือหุนที่ออกเสียงเห็นดวย
ในวาระเหล!านี้ ขอใหเก็บบัตรลงคะแนนไวก!อน และส!งคืนแก!เจาหนาที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม
ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป0นการลงมติแบบเปxดเผย ไม!ใช!การลงมติแบบลับ แต!มีการเก็บบัตร
ลงคะแนนผูเขาร!วมประชุมทั้งหมดเพื่อใหเกิดความโปร!งใส
• การลงคะแนนในลักษณะดังต!อไปนี้ ถือว!าการลงคะแนนดังกล!าวเป0นโมฆะ
1) บัตรลงคะแนนที่มีการทําเครื่องหมายเกินกว!าหนึ่งช!อง
2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ!าและไม!มีลายมือชื่อกํากับ
4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว!าเสียงที่มีอยู!
ในกรณีที่ผูถือหุนตองการแกไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ!าของเดิมและลงชื่อกํากับดวยทุกครั้ง
3. กรณีผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ใหผูอื่นเขาร!วมประชุม หรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระออกเสียง และ
กําหนดใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค7ของผูถือหุนหรือผูมอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนน
เสี ย งตามความประสงค7 ข องผู ถื อ หุ น หรื อ ผู มอบฉั น ทะ กรณี ข องผู ถื อ หุ นต! า งประเทศ ซึ่ ง แต! ง ตั้ ง
คัสโตเดียนในประเทศไทยเป0นผูรับฝากและดูแลหุน สามารถแยกลงคะแนน เห็นดวย ไม!เห็นดวย หรืองดออกเสียง
คราวเดียวกันในแต!ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทําการลงคะแนนเท!ากับจํานวนหุนที่ตนถือ
4. กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต!งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ บริษัทจะ
เสนอใหพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป0นรายบุคคล โดยขอใหผูถือหุนทุกคนลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไม!เห็นดวย หรือ
งดออกเสียง จากนั้นเจาหนาที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนที่ไม!เห็นดวย หรืองดออกเสียง สําหรับการ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต!ละคนก!อนและเก็ บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนทั้งหมดที่ ลงคะแนนเสียงเห็นดวย
ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนที่ไม!เห็นดวย หรือ งดออกเสียงแลว
5. ภายใตขอบังคับของบริษัท ขอ 35 กําหนดว!า “ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนนโดยใหนับหนึ่งหุนเป0นเสียงหนึ่ง ถามีคะแนนเสียงเท!ากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป0นเสียงชี้ขาด”
ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงขางมากของผูถือ หุนว!าเห็นดวยในวาระนั้นๆ หรือ ไม! จะนับเฉพาะคะแนน
เสียง “เห็นดวย” และ “ไม!เห็นดวย” ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท!านั้น โดยในกรณีผูถือ
หุนมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทจะไม!นับการออกเสียงดังกล!าวเป0นฐานในการนับคะแนน
เสียง
6. ผูถือ หุนที่ประสงค7จ ะกลับ ก!อ น หรือ ไม!อ ยู!ใ นหองประชุ มในวาระใด ผูถื อ หุนสามารถใชสิ ทธิไ ด โดยส!งบัต ร
ลงคะแนนล!วงหนาใหกับเจาหนาที่ของบริษัทก!อนออกจากหองประชุม
7. คะแนนเสียงของจํานวนผูถือหุนในแต!ละวาระอาจไม!เท!ากัน เนื่องจากการทยอยเขาหองประชุมของผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะ ทําใหจํานวนผูเขาร!วมประชุมแต!ละวาระอาจไม!เท!ากัน
ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ บริษัทมีตัวแทนจากบริษัท วีระวงค7, ชินวัฒน7 และพาร7ทเนอร7ส จํากัด ที่ปรึกษากฎหมาย
คือ นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล เป0นพยานในการนับคะแนน และก!อนลงมติในแต!ละวาระ ท!านประธานจะเปxดโอกาสใหผู
ถือหุนซักถามในประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะที่ตองการซักถาม
แจงชื่อ และนามสกุลใหที่ประชุมทราบก!อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นดวยทุกครั้ง
ในกรณีที่ผูถือ หุนมีคําถาม หรือความเห็นที่นอกเหนือ จากวาระที่กําลังพิจ ารณาอยู! ขอใหนําไปสอบถามหรือ ให
ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช!วงทายของการประชุม และขอใหผูถือหุนใหความเห็นหรือสอบถามอย!างกระชับ และงดเวนการ
ซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ํากัน เพื่อเปxดโอกาสใหผูถือหุนรายอื่นไดใชสิทธิดวย และเพื่อเป0นการบริหารการ
ประชุมใหอยู!ในเวลาที่กําหนด
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ทั้งนี้ กรรมการ และที่ปรึกษาที่เขาร!วมประชุมในครั้งนี้ มีดังต!อไปนี้
กรรมการบริษัท ที่เขาร=วมประชุม
1. นายจักรมณฑ7 ผาสุกวนิช
2. นายศิริพงษ7 รุ!งโรจน7กิติยศ
3. นายปราโมทย7 เตชะสุพัฒน7กุล
4. นางศรีไทย เหมโสรัจ
5. นายประสงค7 อดุลยรัตนนุกุล
6. นางวรรณา เรามานะชัย
7. นางอังกฤษ รุ!งโรจน7กิติยศ
8. นายกุญชร เรามานะชัย
9. นายพลเอก รุ!งโรจน7กิติยศ
กรรมการที่ไม=ไดเขาร=วมประชุม

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค!าตอบแทน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค!าตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

1. นายวีระชัย เชาว7ชาญกิจ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค!าตอบแทน
2. นายธิเบต รุ!งโรจน7กิติยศ
กรรมการ
ผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
1. นางสาวสุจิตรา มะเสนา
2. นางสาวอารีย7 ก!อปx‚นไพฑูรย7
ที่ปรึกษากฎหมายที่เขาร=วมประชุม จากบริษัท วีระวงค), ชินวัฒน) และ พาร)ทเนอร)ส จํากัด
1. นายชาญวิทย7 ปราชญาพิพัฒน7
นายจักรมณฑ7 ผาสุกวนิช ประธานกรรมการทําหนาที่เป0นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล!า ว
ตอนรับผูถือหุนและผูร!วมประชุม กล!าวเปxดการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมต!างๆ ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป# 2560

ประธานฯ มอบหมายใหนางสาวบุษรา บัวเผื่อน เลขานุการบริษัท ทําหนาที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการ
ที่ประชุม” หรือ “นางสาวบุษราฯ”) เป0นผูนําเสนอรายละเอียดใหที่ประชุมทราบ
เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว!าบริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นว!ารายงานการประชุมดังกล!าวไดมีการบันทึกไวอย!างถูกตอง
ครบถวน ทั้งนี้ บริษัทไดจัดส!งรายงานดังกล!าวใหตลาดหลักทรัพย7แห!งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต!วันประชุม ตามที่
กฎหมายกําหนด รวมทั้งเผยแพร!รายงานดังกล!าวผ!านเว็บไซต7ของบริษัท เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบรายงานการประชุม และ
สามารถตรวจสอบความถูกตองไดภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม!ปรากฏว!ามีผูใดคัดคานหรือขอแกไขแต!อย!างใด จึงเสนอใหที่
ประชุมสามัญผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ทั้งนี้
สําเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส!งมาดวย 1
ประธานฯ เปxดโอกาสใหผูถือหุนที่เขาร!วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม!มีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560
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มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ตามที่เสนอดวยคะแนน
เสียงดังนี้
มติที่ลง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)

รอยละของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

เห็นดวย
1,395,738,231
100
ไม!เห็นดวย
0
0
งดออกเสียง
0
รวมจํานวนผูถือหุน 232 ราย
1,395,738,231
100
หมายเหตุ
1) มติในวาระนี้จะตองไดการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือ หุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
2) คะแนนเสียงดังกล!าวมีการแกไขเล็กนอยจากขอมูลที่ไ ดประกาศในที่ประชุมผูถือหุน
เนื่องจากเหตุขัดของในการนับคะแนน ซึ่งไม!ส!งผลกระทบต!อผลคะแนนเสียงโดยรวม
แต!อย!างใด
3) ไม!มีบัตรเสียในวาระนี้
วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในป# 2560

ประธานฯ มอบหมายให นายประสงค7 อดุลยรัตนนุกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร (“นายประสงค7ฯ”) เป0น
ผูรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2560 ใหที่ประชุมรับทราบ ดังนี้
นายประสงค7ฯ ชี้แจงว!ารายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2560 ปรากฏอยู!ในรายงานประจําป
ตามสิ่งที่ส!งมาดวย 2 ที่ไ ดจัดส!งใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม โดยสาระสําคัญของผลการดําเนินงานของบริษัทในป
2560 สรุปไดดังนี้
ขอมูลจากกลุ!มอุต สาหกรรมยานยนต7 สภาอุตสาหกรรมแห! งประเทศไทย ระบุว!า ในป 2560 ที่ผ!า นมา
ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต7ของไทยมียอดการผลิตรถยนต7ทุกประเภทอยู!ที่ 1.99 ลานคัน เพิ่มขึ้นรอยละ 2.3 เมื่อเทียบ
กับป 2559
สํ า หรับ ผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษัท ในป 2560 มีร ายไดจากการขายรวม 3,927.5 ลานบาท เพิ่ ม ขึ้ น
รอยละ 5.9 เมื่อเทียบกับป 2559 โดยรายไดจากการขายส!วนใหญ! รอยละ 63.7 มาจาก PCW หรือ P.C.S. Precision Works
รอยละ 35.9 มาจาก PCD หรือ P.C.S. Die Casting และรอยละ 0.4 มาจาก PCF หรือ P.C.S. Forging โดยสัดส!วนการขาย
แบ!งเป0นกลุ!มรถยนต7กระบะรอยละ 97.1 และนอกกลุ!มรถยนต7กระบะรอยละ 2.9
ทั้งนี้ หากพิจารณาสัดส!วนการขายตามประเภท บริษัทมีสัดส!วนการขายจากกลุ!มชิ้นส!วนเครื่องยนต7รอยละ
96.1 และนอกกลุ!มชิ้นส!วนเครื่องยนต7รอยละ 3.9 จากลูกคา Mitsubishi, Ford/Mazda, Isuzu, Toyota, Nissan และ GM
ตามลําดับ
สําหรับดานการทํากําไรในป 2560 บริษัทมีกําไรขั้นตนคิดเป0นอัตรารอยละ 19.6 เพิ่มขึ้นรอยละ 5.7 เมื่อ
เทียบกับป 2559 ซึ่งเพิ่มขึ้นมาจากการใชวัสดุสิ้นเปลืองในโรงงาน และค!าใชจ!ายในส!วนต!างๆ ที่ลดลง โดยในป 2560 บริษัทมี
กําไรสุทธิ 641.5 ลานบาท คิดเป0นอัตรากําไรสุทธิรอยละ 16.1 เพิ่มขึ้นรอยละ 67.9 เมื่อเทียบกับป 2559 และมี EBITDA
1,120.9 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 20.2 เมื่อเทียบกับป 2559
บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ 1,497.9 ลานบาท โดยเป0นกระแสเงินสดจากการดําเนินงานทั้งสิ้น 1,205.8 ลาน
บาท
ส!วนโครงการผลิตชิ้นส!วนที่เริ่มทยอยส!งมอบในป 2560 มีทั้งชิ้นส!วนสําหรับรถยนต7นั่ง ชิ้นส!วนกระบะ 1 ตัน
และชิ้นส!วนนอกกลุ!มยานยนต7 มูลค!าโครงการรวมทั้งสิ้นกว!า 1,700 ลานบาท
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โครงการผลิตไฟฟ‹าจากพลังงานแสงอาทิตย7ชนิดติดตั้งบนหลังคาขนาด 5 MW ดวยมูลค!า การลงทุนกว!า
175.0 ลานบาท โดยในป 2560 สามารถผลิตกระแสไฟฟ‹าไดกว!า 6.7 ลาน KWh. ช!วยลดปริมาณ Co2 ไดเท!ากับ 3,789 ตัน
คาร7บอน สามารถลดค!าใชจ!ายดานพลังงานไฟฟ‹าลงไดรวม 28.57 ลานบาท
สําหรับเหตุการณ7สําคัญในป 2560 มีดังนี้
- บริษัทไดรับการรับรองเป0นสมาชิกแนวร!วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต!อตานการทุจริต (Collective
Action Coalition of the Private Sector Against Corruption: CAC) (สิงหาคม 2560)
- บริษัทไดรับทราบผลประเมินดานการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจําป 2560 จากสมาคม
ส!งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร!วมกับตลาดหลักทรัพย7แห!งประเทศไทย ในระดับดีมาก (4 โลโก) โดยอยู!ในกลุ!ม
Top Quartile: 3,000 – 9,999 MB, Market cap. (ตุลาคม 2560)
- บริ ษั ท ไดรั บ การประกาศใหอยู! ใ น รายชื่ อ บริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ อ ยู! ใ นกลุ! ม “หุ นยั่ ง ยื น ” Thailand
Sustainability Investment 2017 (THIS) โดยตลาดหลักทรัพย7แห!งประเทศไทยติดต!อกันเป0นปที่ 2 (พฤศจิกายน 2560)
- บริษัทและบริษัทย!อย ไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด!น ดานแรงงานสัมพันธ7ระดับประเทศ และไดรับ
การรับรองมาตรฐานการป‹องกันและแกไขปcญหายาเสพติดในสถานประกอบการจากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
กระทรวงแรงงานติดต!อกันเป0นปที่ 2 (สิงหาคม 2560)
- ไดรับประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว!าไดมุ!งมั่นในการนําหลักการแนวปฏิบัติการใชแรงงานที่ดี (Good Labor
Practices: GLP) มาใชในการบริหารจัดการดานแรงงาน จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน (กันยายน 2560)
- แจงสารสนเทศต!อตลาดหลักทรัพย7แห!งประเทศไทยว!า บริษัทไดรับคัดเลือกใหเป0นผูผลิตชิ้นส!วนอลูมิเนียม
สําหรับยานยนต7ไฟฟ‹า 2 โครงการใหม! รวมมูลค!าตลอดทั้งโครงการกว!า 2,000 ลานบาท (พฤศจิกายน 2560)
- แจงสารสนเทศต!อตลาดหลักทรัพย7แห!งประเทศไทย เกี่ยวกับการไดมาซึ่งสินทรัพย7 โดย PCSGH GmbH,
PCW GmbH, ซึ่งเป0นบริษัทย!อยที่จัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศเยอรมนี และบริษัทย!อยที่จัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมาย
ของประเทศฮังการี จะเขาซื้อสินทรัพย7จาก Kupper Group มูลค!า 26.5 ลานยูโร (ธันวาคม 2560)
ในส!วนของความรับผิดชอบต!อสังคม บริษัทใหความสําคัญกับการมีส!วนร!วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ใน
ป 2560 มีกิจกรรมต!างๆ ทั้งเล็กและใหญ!หลากหลายกิจกรรมที่บริษัทมีส!วนร!วมกับองค7กรภาคีทุกภาคส!วนในการขับเคลื่อน
และพัฒนาสังคม ดังรายละเอียดที่แสดงในรายงานความยั่งยืนประจําป 2560 หนา 47-50 อาทิเช!น
- การจางงานคนในพื้นที่เป0นหลัก ถือเป0นการสรางงานสรางอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม
และชุมชนรอบขางบริษัทใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไปพรอมๆ กับการเติบโตของบริษัท
- ร!วมมือ กับวิทยาลัยเทคนิคในจังหวัด นครราชสีมาจัดโครงการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภ าคี โดยมี
นักศึกษาเขาเรียนรูฝ•กงานในโรงงานเป0นระยะเวลา 1 ป จํานวน 72 คน ซึ่งไดสําเร็จการศึกษาในเดือนเมษายน 2560
- ร!วมกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒ นธรรม รวมทั้งกิจกรรมอนุรักษ7สิ่งแวดลอมกับองค7การบริหารส!วน
ทองถิ่นในเขตตําบลโคกกรวด ไดแก! กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมปลูกป}าและร!วมทํานุบํารุงศาสนา เป0นตน
- ดําเนินโครงการคอมพิวเตอร7เพื่อนอง ต!อเนื่องเป0นปที่ 4 โดยมอบเครื่องคอมพิวเตอร7 จํานวน 10 เครื่อ ง
ใหกับโรงเรียนนิคมสรางตนเองพิมาย 6 อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใชประโยชน7ทางการศึกษา
- มอบอุปกรณ7ทางการแพทย7 เครื่องเจาะและตัดกะโหลกศีรษะ และเครื่องผลิตน้ําบริสุทธิ์แบบเคลื่อนที่สําหรับ
เครื่องฟอกไต รวมมูลค!ากว!า 2 ลานบาทใหกับโรงพยาบาลเทพรัตน7 จังหวัดนครราชสีมา
- กิจกรรมทําความดีดวยหัวใจ ร!วมกับเหล!ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาในการแบ!งปcนอาหารและน้ําดื่มใหกับ
ญาติผูป}วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป0นประจําทุกเดือน
- ร!วมกั บสภากาชาดไทยรับบริจาคโลหิ ตจากพนัก งาน ติ ดต!อ กันเป0นปที่ 4 รวมปริมาณโลหิตในป 2560
จํานวนกว!า 200,000 ซีซี.
ประธานฯ เปxดโอกาสใหผูถือหุนที่เขาร!วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
มีผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผูถือหุนมาประชุมดวยตัวเอง สอบถามว!า บริษัทลงทุนซื้อ โรงงานที่ประเทศ
ฮังการีเพื่อจุดประสงค7ใด
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นายประสงค7ฯ ชี้แจงว!า บริษัท ซื้อ โรงงานในครั้งนี้ทั้งในประเทศเยอรมนี และประเทศฮัง การี เนื่อ งจาก
ประเทศดังกล!าวอยู!ในภาคพื้นยุโรปซึ่งเป0นฐานสําคัญของการผลิตชิ้นส!วนสําหรับเครื่องยนต7สมัยใหม! บริษัทจึงเห็นว!าเป0นการ
สรางโอกาสที่ดีแก!บริษัทใหไดใกลชิดกับกลุ!มลูกคาและขยายโอกาสในการรับงานในกลุ!มชิ้นส!วนยานยนต7ไฟฟ‹าที่จะมีต!อไปใน
อนาคต
นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผูถือหุนมาประชุมดวยตัวเอง สอบถามว!า เงินทุนที่นํามาซื้อโรงงานดังกล!าว
เป0นเงินที่ไดมาจากการกูยืมหรือเงินกําไรสะสม และในการประชุมครั้งต!อไปขอใหเสนอภาพโรงงานที่บริษัทเขาซื้อใหแก!ผูถือ
หุนไดชมดวย
นายประสงค7ฯ ชี้แจงว!า เงินที่นํามาซื้อโรงงานดังกล!าวไม!ใช!เงินที่ไดมาจากกูยืม แต!เป0นเงินสดจากกระแสเงิน
สดของบริษัทเอง และในอนาคตบริษัทจะนําเสนอภาพโรงงานใหแก!ผูถือหุนไดชมดวย
ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว!า การลงทุนในครั้งนี้ไม!ใช!เพียงเพื่อการแสวงหากําไรเท!านั้น แต!เป0นการลงทุนใน
เชิงกลยุทธ7 และเพื่อ เป0นการคนหาเทคโนโลยีใ หม!ๆ โดยเฉพาะการลงทุนในประเทศเยอรมนีที่มีรถไฟฟ‹า และรถยนต7ที่มี
เทคโนโลยีที่ดี ซึ่งถือว!าเป0นจุดยุทธศาสตร7ที่เหมาะสมอย!างมากสําหรับบริษัทที่จะลงทุน ส!วนดานการเงินหรือความเสี่ยงในการ
ลงทุนนั้น บริษัทไดพิจารณาอย!างถี่ถวนแลวเห็นว!ากรณีมีความเสี่ยงนอย ทั้งนี้ เนื่องจากเพิ่งโอนกิจการเมื่อวันที่ 1 เมษายน
2561 จึงคาดว!าจะสามารถรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในส!วนนี้ไดในปหนา
นายศิริพงษ7 รุ!งโรจน7กิติยศ (“นายศิริพงษ7ฯ”) ชี้แจงว!า การลงทุนในครั้งนี้ทั้งหมดมาจากเงินสดในกระแสเงิน
สดของบริษัท ซึ่งยังไม!มีความจําเป0นใดๆ ที่จะตองกูเงินเพื่อนํามาลงทุนในส!วนนี้ โดยการลงทุนในครั้งนี้คาดว!าบริษัทจะไดรับ
ประโยชน7อย!างมากเนื่องจากจุดที่บริษัททําการลงทุนถือไดว!าเป0นศูนย7กลางของแหล!งผลิตรถยนต7 EVs ของประเทศเยอรมนี
นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผูถือหุนมาประชุมดวยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมว!า ก!อนการเลือกลงทุนในบริษัท
ดังกล!าว บริษัทไดพิจารณาตัวเลือกอื่นๆ ประกอบหรือไม!
นายประสงค7 ฯ ชี้ แ จงว! า บริ ษั ท ไดพิ จ ารณาจากหลายตั ว เลื อ กและหลายครั้ ง ซึ่ ง มี ทั้ ง ในประเทศและ
ต!างประเทศ โดยมีหลายครั้งที่บริษัทไดพิจารณาโครงการจนใกลสําเร็จแต!ก็ไดยกเลิกไป เนื่องดวยเห็นว!าไม!คุมกับการลงทุน
จนกระทั่งมาถึงการลงทุนในครั้งนี้ซึ่งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการเองเห็นว!าเป0นการลงทุนที่ตอบโจทย7ในเรื่อง
ของจุดยุทธศาสตร7ไดเป0นอย!างดี
ไม!มีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ในวาระนี้ เป0นการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2560 ใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ จึงไม!มีการ
ลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3

พิจ ารณาอนุ มั ติ งบแสดงฐานะการเงิ น และงบกํ าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ประจํ า ป# 2560 สํ า หรับ รอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ มอบหมายให นายประสงค7ฯ เป0นผูนําเสนอรายละเอียดต!อที่ประชุม ดังนี้
นายประสงค7ฯ ชี้แจงว!า ภายใตมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง
ฉบับแกไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด”) กําหนดใหบริษัทตองจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบป
บัญชีของบริษัทที่ผ!านการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ตองนําเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติ บริษัทไดจัดทํางบแสดง
ฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป 2560 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏ
อยู!ในรายงานประจําป 2560 ตามสิ่งที่ส!งมาดวย 2 โดยงบดังกล!าวไดผ!านการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไ ชย สอบบัญชี จํากัด และผ!านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทแลว ซึ่งผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดใหความเห็นว!างบการเงินดังกล!าวแสดงผลการดําเนินงานถูกตองตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป สรุปไดดังนี้
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สรุปสาระสําคัญงบการเงิน สําหรับป# สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายการ
รวมสินทรัพย7
รวมหนี้สิน
รวมส!วนของผูถือหุน
รายไดรวม
กําไรสุทธิ
กําไรต!อหุนขั้นพื้นฐาน

ณ 31 ธ.ค. 2560
5,544,006,038
446,441,086
5,097,564,952
3,984,351,093
641,450,431
0.42

ณ 31 ธ.ค. 2559
5,193,221,176
309,089,583
4,884,131,593
3,742,053,679
382,083,084
0.25

เปลี่ยนแปลง
รอยละ+ / (-)
6.75
44.44
4.37
6.47
67.88
68.00
(หน!วย: บาท)

ประธานฯ เปxดโอกาสใหผูถือหุนที่เขาร!วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม!มีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป
2560 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอ นุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจํา ป 2560
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้
จํานวนเสียงที่ลงมติ
รอยละของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
(1 หุน = 1 เสียง)
ออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
1,395,338,331
99.98
ไม!เห็นดวย
256,500
0.02
งดออกเสียง
143,400
รวมจํานวนผูถือหุน 232 ราย
1,395,738,231
100
หมายเหตุ
1) มติในวาระนี้จะตองไดการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือ หุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
2) คะแนนเสียงดังกล!าวมีการแกไขเล็กนอยจากขอมูลที่ไ ดประกาศในที่ประชุมผูถือหุน
เนื่องจากเหตุขัดของในการนับคะแนน ซึ่งไม!ส!งผลกระทบต!อผลคะแนนเสียงโดยรวม
แต!อย!างใด
3) ไม!มีบัตรเสียในวาระนี้
มติที่ลง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรเพื่อเป@นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ=ายเงินปBนผล
ประธานฯ มอบหมายให นายประสงค7ฯ เป0นผูนําเสนอรายละเอียดต!อที่ประชุม ดังนี้
นายประสงค7ฯ ชี้แจงว!า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม และ
ขอบังคับของบริษัท ขอ 40 และขอ 41 การจ!ายเงินปcนผลของบริษัทตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนในที่ประชุมผูถือหุนโดย
บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปส!วนหนึ่งไวเป0นทุนสํารองไม!นอยกว!ารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกว!าทุนสํารองนี่จะมีจํานวนไม!นอยกว!ารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และถาบริษัทแบ!งเงินปcน
ผลจากเงินประเภทอื่นเท!ากับเงินกําไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู! หามมิใหแบ!งเงินปcนผล
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ!ายเงินปcนผลในอัตราไม!ต่ํากว!ารอยละ 50 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังหักภาษีและหลังหักสํารองตามกฎหมาย นอกจากนี้ การจ!ายเงินปcนผลดังกล!าวจะขึ้นอยู!กับการดํารงเงินไวเพื่อลงทุนใน
อนาคต หรือเพื่อชําระคืนเงินกูยืม หรือเป0นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท รวมถึงความจําเป0นและความเหมาะสมอื่นๆ ใน
อนาคต
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โดยในป 2560 บริษัทมีกําไรสุทธิจ ากงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 545.94 ลานบาท คณะกรรมการ
บริษัทจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับทราบการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2560 ไวเป0นทุนสํารองตาม
กฎหมายจํานวน 27,296,930.20 บาท และพิจารณารับทราบการจ!ายเงินปcนผลระหว!างกาลใหกับผูถือหุนของบริษัท ซึ่งได
จ!ายไปแลวในป 2560 จํานวน 2 ครั้ง ในอัตราหุนละ 0.28 บาท รวมเป0นเงิน 427 ลานบาท คิดเป0นรอยละ 82.3 ของกําไร
สุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลังหักสํารองตามกฎหมาย ซึ่งเป0นไปตามนโยบายการจ!ายเงินปcนผล จึงไม!
มีการจ!ายเงินปcนผลจากผลประกอบการในป 2560 อีก สําหรับรายละเอียดการจ!ายเงินปcนผลระหว!างกาลที่ไดจ!ายไปแลว มี
ดังนี้
- ครั้งที่ 1 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ไดพิจารณาอนุมัติการจ!ายเงินปcนผลระหว!างกาล ครั้งที่
1 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ในอัตราหุนละ 0.12 บาท รวมเป0นเงิน 183.00 ลานบาท และได
จ!ายเงินปcนผลใหแก!ผูถือหุนเป0นที่เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
- ครั้งที่ 2 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติจ!ายเงินปcนผลระหว!างกาลครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560
ในอัตราหุนละ 0.16 บาท รวมเป0นเงิน 244.00 ลานบาท และไดจ!ายเงินปcนผลใหแก!ผูถือหุนเป0น
ที่เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอการจ!ายเงินปcนผลระหว!างกาล ป 2561 จากการรับรูเงิน
ปcนผลที่ไดรับจากบริษัทย!อยในวันที่ 26 กุมภาพันธ7 2561 เป0นรายได จํานวน 326.49 ลานบาท เมื่อรวมกับกําไรสะสมที่ยัง
มิไดจัดสรรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทจึงมีกําไรสะสมที่ยังมิไดจัดสรรประมาณ 408.13 ลานบาท ซึ่งเพียง
พอที่จะจ!ายปcนผลได จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 พิจารณาอนุมัติจ!ายเงินปcนผลระหว!างกาล ป
2561 ในอัตราหุนละ 0.17 บาท จากจํานวนหุนทั้งหมด 1,525,000,000 หุน (หักหุนซื้อคืนเป0นจํานวน 20,000,000 หุนแลว)
รวมเป0นเงินทั้งสิ้น 259.25 ลานบาท คิดเป0นสัดส!วนรอยละ 79.4 ของกําไรสุทธิ
ทั้งนี้ บริษัท ไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปcนผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
และกําหนดจ!ายเงินปcนผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
ประธานฯ เปxดโอกาสใหผูถือหุนที่เขาร!วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม!มีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไร และการจ!ายเงินปcนผล
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับทราบการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2560 เป0นทุนสํารองตามกฎหมายและ
จ!ายเป0นเงินปcนผลระหว!างกาลจํานวน 2 ครั้ง รวมเป0นเงินปcนผลในอัตรา 0.28 บาทต!อหุน ดังนั้น จึงไม!มีเงินปcนผลประจําป
2560 ที่ตองขออนุมัติจ!ายเพิ่มเติมสําหรับผลประกอบการในป 2560 อีก รวมทั้งอนุมัติการจ!ายเงินปcนผลระหว!างกาลในป
2561 ในอัตรา 0.17 บาทต!อหุน ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้
จํานวนเสียงที่ลงมติ
รอยละของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
(1 หุน = 1 เสียง)
และออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
1,395,738,231
100
ไม!เห็นดวย
0
0
งดออกเสียง
0
รวมจํานวนผูถือหุน 232 ราย
1,395,738,231
100
หมายเหตุ
1) มติในวาระนี้จะตองไดการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
2) คะแนนเสียงดังกล!าวมีการแกไขเล็กนอยจากขอมูลที่ไดประกาศในที่ประชุมผูถือหุน
เนื่องจากเหตุขัดของในการนับคะแนน ซึ่งไม!ส!งผลกระทบต!อผลคะแนนเสียงโดยรวม
แต!อย!างใด
3) ไม!มีบัตรเสียในวาระนี้
มติที่ลง
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต=งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
ประธานฯ มอบหมายให นายประสงค7ฯ เป0นผูนําเสนอรายละเอียดต!อที่ประชุม ดังนี้
นายประสงค7ฯ ชี้แจงต!อที่ประชุมว!า ตามมาตรา 71 แห!งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และขอบังคับของบริษัทขอ 17 กําหนดไวว!า ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการ
ออกจากตําแหน!ง 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการที่จะแบ!งออกใหตรงเป0นสามส!วนไม!ได ก็ใหออก
โดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับส!วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตําแหน!งตามวาระนั้น อาจไดรับเลือกตั้งเขามาดํารงตําแหน!งเป0น
กรรมการใหม!ก็ได
ในการประชุมสามัญผูถือ หุนประจําป 2561 ของบริษัท มีกรรมการที่จะตองออกจากตํา แหน!งตามวาระ
จํานวน 4 ราย ดังนี้
5. นายศิริพงษ7 รุ!งโรจน7กิติยศ
รองประธานกรรมการ
6. นายปราโมทย7 เตชะสุพัฒน7กุล
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. นายวีระชัย เชาว7ชาญกิจ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค!าตอบแทน
8. นายประสงค7 อดุลยรัตนนุกุล
กรรมการ
ในการนี้ บริษัทไดประกาศในเว็บไซต7ของบริษัทเรียนเชิญใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไขเพิ่มเติม) กฎหมายว!าดวยหลักทรัพย7และตลาดหลักทรัพย7
และหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเขารับการสรรหาเป0นกรรมการบริษัท ตั้งแต!วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ถึง 15
มกราคม 2561 โดยเมื่อครบกําหนดเวลาแลว ปรากฏว!า ไม!มีผูถือหุนรายใดเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเขามายังบริษัท
คณะกรรมการไดพิจารณาคุณสมบัติ ความรู และประสบการณ7ตามนโยบายหลักเกณฑ7และวิธีการสรรหา
คณะกรรมการบริษัท ปรากฏตาม สิ่งที่ส!งมาดวย 4 คณะกรรมการ (โดยมติเสียงขางมากและไม!รวมกรรมการที่ตองพนจาก
ตําแหน!งตามวาระในครั้งนี้) เห็นว!าบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหน!งกรรมการอิสระสามารถใหความเห็นไดอย!างเป0น
อิสระ จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแต!งตั้งใหกรรมการที่จะตองออกจากตําแหน!งตามวาระ ทั้ง 4 ราย กลับเขา
ดํารงตําแหน!งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ7ทํางาน ของกรรมการที่พนจากตําแหน!งตาม
วาระ และไดรับการเสนอชื่อเพื่อกลับเขาดํารงตําแหน!งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม สิ่งที่ส!งมาดวย 3
ประธานฯ เปxดโอกาสใหผูถือหุนที่เขาร!วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม!มีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต!งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระเป0น
รายบุคคล
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการแต!งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระจํานวน 4 ท!าน คือ
(1) นายศิริพงษ7 รุ!งโรจน7กิติยศ (2) นายปราโมทย7 เตชะสุพัฒน7กุล (3) นายวีระชัย เชาว7ชาญกิจ และ (4) นายประสงค7
อดุลยรัตนนุกุล กลับเขาดํารงตําแหน!งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังนี้
(1) นายศิริพงษ) รุ=งโรจน)กิติยศ
มติที่ลง
เห็นดวย
ไม!เห็นดวย
งดออกเสียง
รวมจํานวนผูถือหุน 232 ราย

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
1,395,738,231
0
0
1,395,738,231
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รอยละของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100
0
100

(2) นายปราโมทย) เตชะสุพัฒน)กุล
มติที่ลง
เห็นดวย
ไม!เห็นดวย
งดออกเสียง
รวมจํานวนผูถือหุน 232 ราย

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
1,395,481,731
256,500
0
1,395,738,231

รอยละของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
99.98
0.02
100

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
1,395,738,231
0
0
1,395,738,231

รอยละของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100
0
100

(3) นายวีระชัย เชาว)ชาญกิจ
มติที่ลง
เห็นดวย
ไม!เห็นดวย
งดออกเสียง
รวมจํานวนผูถือหุน 232 ราย
(4) นายประสงค) อดุลยรัตนนุกุล
จํานวนเสียงที่ลงมติ
รอยละของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
(1 หุน = 1 เสียง)
และออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
1,395,738,231
100
ไม!เห็นดวย
0
0
งดออกเสียง
0
รวมจํานวนผูถือหุน 232 ราย
1,395,738,231
100
หมายเหตุ
1) มติในวาระนี้จะตองไดการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
2) คะแนนเสียงดังกล!าวมีการแกไขเล็กนอยจากขอมูลที่ไดประกาศในที่ประชุมผูถือหุน
เนื่องจากเหตุขัดของในการนับคะแนน ซึ่งไม!ส!งผลกระทบต!อผลคะแนนเสียงโดยรวม
แต!อย!างใด
3) ไม!มีบัตรเสียในวาระนี้
มติที่ลง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกําหนดค=าตอบแทนกรรมการ ประจําป# 2561

ประธานฯ มอบหมายให นายประสงค7ฯ เป0นผูนําเสนอรายละเอียดต!อที่ประชุม ดังนี้
นายประสงค7ฯ ชี้แจงต!อที่ประชุมว!า เนื่องจากการกําหนดค!าตอบแทนกรรมการจะตองไดรับการอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค!าตอบแทน ไดพิจารณาค!าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย!าง
ละเอียดถึงความเหมาะสมประการต!าง ๆ กล!าวคือ ไดพิจารณาค!าตอบแทนของกรรมการจากผลการดําเนินงานของบริษัท
และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกลเคียงกัน โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
และสอดคลองกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ค=าตอบแทนรายเดือน
(บาท)
2560
2561

เบี้ยประชุม/ครั้ง
(บาท)
2560
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

-

-

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค!าตอบแทน
- ประธาน
- กรรมการ

-

-

37,500
25,000

37,500
25,000

-

-

คณะกรรมการบริหาร
- ประธาน
- กรรมการที่ไม!เป0นผูบริหาร

-

-

-

37,500
25,000

-

-

คณะกรรมการชุดต=าง ๆ
คณะกรรมการบริษัท
- ประธาน
- กรรมการ

บําเหน็จกรรมการ/ป#
(บาท)
2560
2561
จ!ายใหเฉพาะ จ!ายใหเฉพาะ
กรรมการที่ไม! กรรมการที่ไม!
เป0นผูบริหาร เป0นผูบริหาร
วงเงินไม!เกิน วงเงินไม!เกิน
2,000,000
2,000,000
บาท
บาท

- สิทธิประโยชน)อื่นๆ ไม!มี

มติที่ประชุม

ประธานฯ เปxดโอกาสใหผูถือหุนที่เขาร!วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม!มีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
จากนั้นประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดค!าตอบแทนกรรมการ ประจําป 2561
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดค!าตอบแทนกรรมการ ประจําป 2561 ตามที่เสนอ ดวยคะแนน
เสียงดังนี้
จํานวนเสียงที่ลงมติ
รอยละของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
(1 หุน = 1 เสียง)
เห็นดวย
1,395,738,231
100
ไม!เห็นดวย
0
0
งดออกเสียง
0
0
รวมจํานวนผูถือหุน 232 ราย
1,395,738,231
100
หมายเหตุ
1) มติในวาระนี้จะตองไดการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไม!นอยกว!าสองในสามของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
2) คะแนนเสียงดังกล!าวมีการแกไขเล็กนอยจากขอมูลที่ไดประกาศในที่ประชุมผูถือหุน
เนื่องจากเหตุขัดของในการนับคะแนน ซึ่งไม!ส!งผลกระทบต!อผลคะแนนเสียงโดยรวม
แต!อย!างใด
3) ไม!มีบัตรเสียในวาระนี้
มติที่ลง
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต=งตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดค=าสอบบัญชีประจําป# 2561

ประธานฯ มอบหมายให นายปราโมทย7 เตชะสุพัฒน7กุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (“นายปราโมทย7
ฯ”) เป0นผูนําเสนอรายละเอียดต!อที่ประชุม ดังนี้
นายปราโมทย7ฯ ชี้แจงว!า คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการแต!งตั้งผูสอบบัญชีสําหรับป 2561 และ
เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนแต!งตั้ง ผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด (“KPMG”) เป0นสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให
1. นางสาวสุจิตรา มะเสนา
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8645 แห!ง KPMG และ/หรือ
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4323 แห!ง KPMG และ/หรือ
3. นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย7 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8413 แห!ง KPMG
เป0นผูสอบบัญชีบริษัท โดยกําหนดค!าสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชี 2561 เป0นจํานวนเงินไม!เกิน 1,260,000
บาท เพิ่มขึ้นจากป 2560 จํานวน 60,000 บาท ทั้งนี้ค!าตอบแทนการสอบบัญชีดังกล!าว ยังไม!รวมค!าตอบแทนการสอบบัญชี
สําหรับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย7ในประเทศเยอรมนีและฮังการี ซึ่งคาดว!าอยู!ในวงเงินไม!เกิน 500,000 บาท โดยการแต!งตั้ง
ผูสอบบัญชีและการกําหนดค!าสอบบัญชีขางตนไดผ!านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการแลว
ประธานฯ เปxดโอกาสใหผูถือหุนที่เขาร!วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม!มีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต!งตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดค!าสอบบัญชีประจําป 2561
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการแต!งตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดค!าสอบบัญชีประจําป 2561 ตามที่เสนอ
ดวยคะแนนเสียงดังนี้
จํานวนเสียงที่ลงมติ
รอยละของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
(1 หุน = 1 เสียง)
ออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
1,395,338,331
99.97
ไม!เห็นดวย
399,900
0.03
งดออกเสียง
0
รวมจํานวนผูถือหุน 232 ราย
1,395,738,231
100
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
2) คะแนนเสียงดังกล!าวมีการแกไขเล็กนอยจากขอมูลที่ไดประกาศในที่ประชุมผูถือหุน
เนื่องจากเหตุขัดของในการนับคะแนน ซึ่งไม!ส!งผลกระทบต!อผลคะแนนเสียงโดยรวม
แต!อย!างใด
3) ไม!มีบัตรเสียในวาระนี้
มติที่ลง

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

ประธานฯ ชี้แจงว!า คณะกรรมการบริษัท เห็นว!าสมควรที่จะเปxดโอกาสใหกับผูถือหุนที่ประสงค7จะเสนอเรื่อง
อื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมได โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นใหอยู!ภายใต
หลักเกณฑ7และวิธีการที่กฎหมายกําหนด และสอบถามว!ามีผูถือหุนประสงค7จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือ จากวาระการประชุม
หรือไม!
ไม!ปรากฏว!ามีผูถือหุนประสงค7เสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุม
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นายประสงค7ฯ แจงขอมูลสถานการณ7ข องการผลิตยานยนต7และการดําเนินงานของบริษัทเพิ่มเติม โดย
สาระสําคัญสามารถสรุปไดดังนี้
ในปcจจุบัน โลกมีปริมาณการผลิตรถยนต7อ ยู!ที่ 96 ลานคันต!อป โดยในปที่ผ!านมาประเทศไทยเป0นผูผลิต
รถยนต7มากเป0นอันดับที่ 12 ของโลกหรือประมาณรอยละ 2 ของโลก และเป0นอันดับ 1 ในอาเซียนของประเภทการผลิต
รถยนต7รวม คิดเป0นรอยละ 49.1 ของอาเซียน
โดยในป 2561 ประเทศไทยโดยกลุ! ม อุ ต สาหกรรมยานยนต7 สภาอุ ต สาหกรรมแห! ง ประเทศไทย ได
วางเป‹าหมายการผลิตรถยนต7ไวที่ 2 ลานคัน โดยเป0นการผลิตเพื่อส!งออก 1.1 ลานคัน และขายในประเทศ 0.9 ลานคัน ทั้งนี้
เป‹าหมายมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยเท!านั้น เนื่องดวยนโยบายรถยนต7คันแรกเมื่อ 5 ปที่แลว ซึ่งมีเงื่อนไขในการขายว!า
จะตองถือ ครองรถยนต7 เป0 นเวลา 5 ปก!อ นจึงจะสามารถเปลี่ย นมื อ ได ส! งผลใหเกิด การหดตัวของตลาดยานยนต7ใ นไทย
ค!อนขางมาก อย!างไรก็ตาม เมื่อใกลระยะเวลาครบกําหนดดังกล!าวจะเริ่มเห็นว!าตลาดอุตสาหกรรมยานยนต7เริ่มมีการขยายตัว
เพิ่มมากขึ้นแลว โดยเฉพาะในกลุ!มรถกระบะที่มีการขยายตัวสูงถึงรอยละ 10 จึงเห็นไดว!า กลุ!มอุตสาหกรรมยานยนต7มีการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงบวกมากขึ้น
ส!วนยานยนต7ไ ฟฟ‹าก็ไ ดรับความสนใจเป0นอย!า งมาก เห็นไดจากในหลายประเทศที่มีการเคลื่อ นไหวและ
สนับสนุนการใชยานยนต7ไ ฟฟ‹าในอนาคต รวมถึงค!ายผูผลิตรถยนต7ต!างๆ ที่ไ ดมีการวางแผนในการผลิตยานยนต7ไ ฟฟ‹าใน
อนาคตเช!นกัน อีกทั้งจากการคาดการณ7ของ IEA เห็นว!า ยอดจําหน!าย EVs ในอนาคตจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งแสดงใหเห็นชัด
ว!า EVs กําลังจะเติบโตในตลาดเป0นอย!างมาก การที่บริษัทเขาไปลงทุนในศูนย7กลางการผลิต Immobility ของประเทศเยอรมนี
และยุโรปซึ่งมีวัตถุประสงค7เพื่อรับเทคโนโลยีการผลิต EVs ในครั้งนี้ จะส!งผลใหบริษัทมีแนวโนมที่จะไดรับโอกาสในงานกลุ!ม
ชิ้นส!วน EVs มากขึ้นในอนาคต
อย! า งไรก็ ต าม แมว! า EVs จะมี แ นวโนมเติ บ โตในตลาดอย! า งมาก แต! เ ครื่ อ งยนต7 ก็จ ะยั ง คงมีอ ยู! ดั ง นั้ น
เทคโนโลยีของเครื่องยนต7จะตองพัฒนาใหดีขึ้นอยู!เสมอ ซึ่งเทคโนโลยีที่จะยังคงมีอยู!ในกลุ!มเครื่องยนต7ของ PHEVs คือ Turbo
การที่บริษัทเลือกลงทุนในประเทศเยอรมนีที่มีเทคโนโลยีที่ดี มีความชํานาญ และมีฐานลูกคาของกลุ!มที่ผลิตชิ้นส!วน Turbo อยู!
แลวนั้น จึงถือว!าเป0นโอกาสในการลงทุนที่ดีของบริษัท
สําหรับในป 2561 บริษัทไดรับความไววางใจจากลูกคาเป0นอย!างมาก เห็นไดจากบริษัทมีการจัดเตรียมการ
ผลิตและส!งมอบชิ้นส!วนหลากหลายประเภทแก!ลูกคาในแต!ละไตรมาส ไม!ว!าจะเป0น Passenger Car, Pick up และ Big Bike
ทั้งนี้ บริษัทไดแบ!งยุทธศาสตร7ระยะกลางออกเป0น 4 กลุ!ม กล!าวคือ
- กลุ!มที่ 1 คือ กลุ!มชิ้นส!วนรถกระบะ ซึ่งถือเป0นผลิตภัณฑ7สําคัญที่บริษัทใหความสําคัญ เนื่องดวยชิ้นส!วน
กลุ!มนี้มีแนวโนมที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในอนาคตเห็นไดจากยอดการผลิตจากคําสั่งซื้อของลูกคาที่เพิ่ม
มากขึ้น ทั้งนี้ ไม!เพียงเฉพาะการผลิตเพื่อจําหน!ายภายในประเทศเท!านั้น แต!ยังรวมถึงการผลิตเพื่อจําหน!าย
ในระดับเอเชียแปซิฟxกและระดับโลกดวย ดังนั้น บริษัทจึงจําเป0นตองรักษาฐานการผลิตและอาจจะตองมี
การขยายกําลังการผลิตในอนาคตอีกดวย
- กลุ!มที่ 2 คือ กลุ!มชิ้นส!วนรถไฟฟ‹า บริษัทไดรับผลิตชิ้นส!วนอลูมิเนียมยานยนต7ไฟฟ‹าจํานวน 2 โครงการ
เป0นมูลค!ารวมกว!า 2,000 ลานบาท ตามที่บริษัทไดแจงตลาดหลักทรัพย7แห!งประเทศไทย และบริษัทยังมี
แนวโนมที่จะไดรับงานผลิตชิ้นส!วนกลุ!มนี้ในอนาคตต!อไปอีกดวย
- กลุ!มที่ 3 คือ นอกกลุ!มรถกระบะ ไม!ว!าจะเป0น Non Pickup, Non Auto, Non Engine และ Non Japan
ก็มีแนวโนมการผลิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เช!นกัน
- กลุ!มที่ 4 คือ กลุ!มต!างประเทศ บริษัทมีการขยับเขยื้อนโดยการจัดตั้ง PCW-Germany, PCW - Hennef
ในประเทศเยอรมนี และ จัดตั้ง PCW - Hungary ในประเทศฮังการี รวมทั้งยังมีแผนการที่จะร!วมลงทุน
กับบริษัทอื่นในประเทศเยอรมนีอีกดวย โดยโครงสรางองค7กรเดิมจะเห็นว!าบริษัทมี PCW, PCD และ PCF
และปcจจุบันมี PCSGH GmbH ซึ่งเป0นบริษัท Holding ในประเทศเยอรมนีเพิ่มขึ้นมา โดย PCSGH GmbH
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ถือหุนโดย PCSGH ประเทศไทย รอยละ 100 และ PCSGH GmbH ถือหุนรอยละ 100 ใน 4 บริษัทย!อย
กล!าวคือ PCW-G, PCW-H, PCSGH-HU และ PCW-HU
ประธานฯ เปxดโอกาสใหผูถือหุนที่เขาร!วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
มีผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
นายนรา ศรีเพชร ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน สอบถามว!า ทําไมบริษัทถึงไม!ถือหุนโดยตรงในบริษัทที่ลงทุน
ในประเทศเยอรมนีและฮังการีเอง
นายประสงค7ฯ ชี้แจงว!า เนื่องจากกระบวนการรับมอบสินทรัพย7ในต!างประเทศมีเงื่อนไขว!าผูถือหุนจะตองมี
สถานะเป0นบุคคลในประเทศนั้นก!อน บริษัทจึงตองจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งในประเทศดังกล!าวเพื่อถือหุนในบริษัทนั้นอีกทอดหนึ่ง
นายนรา ศรีเพชร ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน สอบถามว!า การลงทุนในประเทศเยอรมนีและฮังการีในครั้งนี้
มีสัดส!วนการลงทุนในแต!ละประเทศอย!างไร
นายประสงค7ฯ ชี้แจงว!า บริษัทไม!สามารถบอกตัวเลขที่ชัดเจนไดในขณะนี้ ทั้งนี้ การลงทุนส!วนใหญ!อยู!ที่
ประเทศเยอรมนี
นายนรา ศรีเพชร ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน สอบถามว!า ตามที่คณะกรรมการไดมีการชี้แจงเรื่องที่ลูกคาได
มีคําสั่งผลิตชิ้นส!วน EVs จํานวน 2,000 ลานบาทนั้น เหตุใดลูกคาถึงไดใหความเชื่อมั่นแก!บริษัทในการสั่งผลิตชิ้นส!วนดังกล!าว
นายประสงค7ฯ ชี้แจงว!า แมว!าบริษัทจะไม!เคยรับผลิตชิ้นส!วนดังกล!าวมาก!อน แต!เนื่อ งจากบริษัทมีความ
เชี่ยวชาญดานวิศวกรรมและกระบวนการผลิต บริษัทจึงมีความสามารถที่จะผลิตชิ้นส!วนใดก็ไดแมว!าจะไม!เคยผลิตมาก!อน ดวย
เหตุนี้ บริษัทจึงไดรับความไววางใจจากลูกคาใหผลิตชิ้นส!วนดังกล!าว
นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ สอบถามว!า (1) ในช!วงนี้บริษัทมีลูกคารายใหม!บางหรือไม! (2) รถ EVs ใน
ประเทศไทยจะเกิดขึ้นในอีกกี่ปขางหนา (3) จากการที่บริษัทไดพยายามทํากําไรจากการผลิตสินคาใหเพิ่มมากขึ้นแลว หุนที่
บริษัทซื้อคืนมาจํานวน 20 ลานหุน จะนําออกขายเมื่อครบกําหนดหรือไม! (4) และในการประชุมครั้งถัดไป มีโอกาสที่จะจัด
ประชุมในวันเสาร7หรือไม!
นายประสงค7ฯ ชี้แจงว!า สําหรับคําถามแรก บริษัทไดรับผลิตชิ้นส!วนใหม!ซึ่งอาจจะเป0นลูกคาเดิมหรือลูกคา
ใหม!ก็ได ซึ่งจะเริ่มส!งมอบชิ้นส!วนใหม!ในป 2561 นี้ตามที่ไดเรียนชี้แจงไปแลว และยังมีลูกคาอีกบางส!วนที่อยู!ระหว!างการเจรจา
กับบริษัท ส!วนคําถามที่สอง การใชรถ EVs ที่เป0นแบตเตอรี่อย!างเดียวอาจจะเกิดขึ้นไดยาก เนื่องจากจะตองใชไฟฟ‹าดวยการ
ชาร7จแบตเตอรี่ทั้งหมดซึ่งยังไม!มีการรองรับมากนัก จึงเห็นว!าอาจตองใชเวลานานอีกพอสมควรสําหรับการเตรียมความพรอม
เพื่อรองรับการใชรถ EVs ในอนาคต
ประธานฯ ชี้แจงว!า สิ่งที่จะทําใหการใชรถ EVs ประสบความสําเร็จนั้น จะตองอาศัย 4 ปcจจัย กล!าวคือ (1)
เทคโนโลยีที่ดีของแบตเตอรี่ (2) การรองรับการใชรถ EVs อย!างเพียงพอ รวมถึงการสนับสนุนของรัฐบาล (3) ความพรอมของ
ผูผลิต และ (4) ตลาดหรือผูบริโภค ซึ่งหากทั้ง 4 ปcจจัยดําเนินไปพรอมกัน การใชรถ EVs ย!อมเกิดขึ้นอย!างแน!นอน
นายประสงค7ฯ ชี้แจงว!า ส!วนการดําเนินการกับหุนที่ซื้อคืนจํานวน 20 ลานหุนซึ่งใกลจะครบกําหนดแลวนั้น
จะตองรอมติจากคณะกรรมการก!อน โดยบริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบต!อไป
นายนรา ศรีเพชร ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน สอบถามว!า การลงทุนในประเทศเยอรมนีและฮังการี บริษัทมี
ทรัพย7สินสํารอง เช!น Bank Guarantee หรือไม! ทั้งนี้ ขอชื่นชมบริษัทที่ไดพยายามลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่ดีใหแก!ผู
ถือหุน
นายศิริพงษ7ฯ ชี้แจงว!า การลงทุนในครั้งนี้ไม!มีการกูเงินแต!อ ย!างใดและบริษัทมีทรัพย7สินสํารองตามที่ไ ด
สอบถามมา อีกทั้งบริษัทมีความมั่นคงและแข็งแกร!งมาก จึงขอใหผูถือหุนเชื่อมั่นในการลงทุนครั้งนี้ ส!วนเรื่องรถไฟฟ‹าหรือรถ
EVs นั้น เห็นว!าจะเริ่มมีการใชรถ EVs มากขึ้นเรื่อยๆ แมว!าจะมีปริมาณการใชนอย แต!บริษัทก็จะไม!ทิ้งตลาดรถ EVs
นายประสงค7ฯ ชี้แจงว!า บริษัทมีกระแสเงินสด 1,497 ลานบาท โดยเงินที่นําไปลงทุนดังกล!าวมาจากเงินใน
กระแสเงินสดนี้ ซึ่งบริษัทมีสัดส!วนหนี้สินต!อทุนเพียงแค! 0.09 เท!า เท!านั้น
27

นายอังกฤษ รุ!งโรจน7กิติยศ (“นายอังกฤษฯ”) ชี้แจงว!า เงินที่นําไปลงทุนเป0นเงินที่มาจากกระแสเงินสด ซึ่ง
การลงทุนดังกล!าวบริษัทไดพิจารณาความเสี่ยงแลว ไม!พบว!าการลงทุนดังกล!าวมีความเสี่ยง
ประธานฯ ชี้แจงว!า บริษัทลงทุนดวยความระมัดระวัง และจะไม!ทําอะไรที่เกินกําลังและความสามารถของ
บริษัท ส!วนการเสนอว!าจะมีการจัดประชุมผูถือหุนในวันเสาร7หรือไม!นั้น คณะกรรมการจะรับไวพิจารณา
ไม!มีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ กล!าวขอบคุณผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะ และผูเขาร!วมประชุมทุกคนที่มาประชุมในวันนี้ และกล!าว
ขอบคุณผูถือหุนทุกท!านที่แสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ ซึ่งเป0นประโยชน7อย!างยิ่งต!อบริษัท คณะกรรมการบริษัท และ
ฝ}ายบริหารจะนําความคิ ดเห็นและขอเสนอแนะต! างๆ ไปพิจารณาและประยุ กต7ใชเพื่ อใหบริษั ท เจริ ญเติบโต และมีผลการ
ดําเนินงานที่กาวหนาต!อไป และกล!าวปxดประชุม
ปxดประชุมเวลา: 15.50 น.

____________________________
นายจักรมณฑ7 ผาสุกวนิช
ประธานในที่ประชุม
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สิ่งที่ส!งมาดวย 2
ขอมูลของกรรมการซึ่งครบกําหนดตองออกจากตําแหน=งตามวาระ
และไดรับการเสนอชื่อเพื่อกลับเขาดํารงตําแหน=งใหม=
ชื่อ-นามสกุล

: นายจักรมณฑ) ผาสุกวนิช

ตําแหน=งปBจจุบัน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต=งตั้ง
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

:
:
:
:
:

การเขาร!วมประชุมในรอบป 2561

: คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
71 ป
ไทย
ปริญญาโทเศรษฐศาสตร7 California State University
ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร7 จุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
: หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
ป 2557
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
ป 2557
หลักสูตร Current Issue Seminar (CIS)
ป 2551
หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP)
ป 2551
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
ป 2549
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
ป 2549
หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN)
ป 2547
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
ป 2547
การถือหุนในบริษัท
: ไม!มี (ถือหุนโดยคู!สมรส 0.06 %, ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2561)
วันเดือนปที่ไดรับการแต!งตั้งเป0นกรรมการบริษัท
: 11 กันยายน 2558
รวมจํานวนปที่เป0นกรรมการ
: 3 ป 6 เดือน
เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดํารงตําแหน!งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้
: 6 ป 6 เดือน
จํานวนบริษัทที่ดํารงตําแหน!งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
: 2 บริษัท
บริษัททั่วไป
: ไม!มี
การดํารงตําแหน!งเป0นกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทําให
: ไม!มี
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน7ต!อบริษัท
ประสบการณ7
: 2559 – ปcจจุบัน ประธานกรรมการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน)
2558 – ปcจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุFป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
2558 – ปcจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค!าตอบแทนและกํากับ
ดูแลกิจการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร7ส จํากัด (มหาชน)
2556 – 2557 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุFป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
2553 – 2557 ประธานกรรมการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน)
2552 – 2557 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร7ส จํากัด (มหาชน)
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7/7

ครั้ง

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน=งปBจจุบัน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต=งตั้ง
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การถือหุนในบริษัท

:
:
:
:
:
:

นางวรรณา เรามานะชัย
กรรมการ
กรรมการ
68 ป
ไทย
ปริญญาโทเศรษฐศาสตร7 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร7 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
: อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ป 2557
: 3,000,0000 หุน (0.19%) ณ 31 ธันวาคม 2561

วันเดือนปที่ไดรับการแต!งตั้งเป0นกรรมการบริษัท
รวมจํานวนปที่เป0นกรรมการ
เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดํารงตําแหน!งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้
จํานวนบริษัทที่ดํารงตําแหน!งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัททั่วไป
การดํารงตําแหน!งเป0นกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน7ต!อบริษัท
ประสบการณ7

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

การเขาร!วมประชุมในรอบป 2561

: คณะกรรมการบริษัท

: 27 มิถุนายน 2556
: 5 ป 9 เดือน
: 8 ป 9 เดือน
: ไม!มี
: 17 บริษัท
: ไม!มี

2556 – ปcจจุบัน กรรมการบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุFป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
2530 – ปcจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด7 ซันส7 จํากัด
2531 – ปcจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. เอสเตท จํากัด
2532 – ปcจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน (ไทยแลนด7) จํากัด
2538 – ปcจจุบัน กรรมการ บริษัท โคราชมัตซึชิตะ จํากัด
2545 – ปcจจุบัน กรรมการ บริษัท ตาซัน ดิเวลลอปเมนท7 จํากัด
2548 – ปcจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสดับบลิวเอส มอเตอร7ส จํากัด
2556 – ปcจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.ดี.วาย คอร7ปอเรชั่น จํากัด
2557 – ปcจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. คาริเบรชั่น แล็บ จํากัด
2557 – ปcจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฮ แลนด7 กอล7ฟ จํากัด
2557 – ปcจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจี จํากัด
2557 – ปcจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจี วัน จํากัด
2557 – ปcจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจี ทู จํากัด
2557 – ปcจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด7 ซันส7 เอ็นเนอจี วัน จํากัด
2558 – ปcจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจี ทรี จํากัด
2561 – ปcจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จํากัด
2561 – ปcจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซชิ ั่น เวิร7ค จํากัด
2561 – ปcจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร7จจิ้ง จํากัด
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5/7 ครั้ง

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน=งปBจจุบัน
ตําแหน=งที่เสนอแต=งตั้ง
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

:
:
:
:
:
:

นายอังกฤษ รุ=งโรจน)กติ ิยศ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
42 ป
ไทย
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ7
มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร7
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
: อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ป 2557
การถือหุนในบริษัท
: 230,200,000 หุน (14.9 %) ณ 31 ธันวาคม 2561
วันเดือนปที่ไดรับการแต!งตั้งเป0นกรรมการบริษัท
: 7 ตุลาคม 2556
รวมจํานวนปที่เป0นกรรมการ
: 5 ป 5 เดือน
เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดํารงตําแหน!งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้
: 8 ป 5 เดือน
จํานวนบริษัทที่ดํารงตําแหน!งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
: ไม!มี
บริษัททั่วไป
: 7 บริษัท
การดํารงตําแหน!งเป0นกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให
: ไม!มี
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน7ต!อบริษัท
ประสบการณ7
: 2556 – ปcจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุFป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
2537 – ปcจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. นิสซิน จํากัด
2556 – ปcจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ บริษัท พี.ซี.เอส. เอสเตท จํากัด
2557 – ปcจจุบัน กรรมการและกรรมการผูจัดการ
บริษัท พี.ซี.เอส. คาลิเบรชั่น แล็บ จํากัด
2557 – ปcจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฮ แลนด7 กอล7ฟ จํากัด
2557 – ปcจจุบัน กรรมการ บริษัท แฟคตอรี่ แอนด7 ออฟฟxซ ซัพพลาย จํากัด
2561 – ปcจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซชิ ั่น เวิร7ค จํากัด
2561 – ปcจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จํากัด
2561 – ปcจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร7จจิ้ง จํากัด
2551 – 2556 กรรมการ บริษัท เอสดับบลิว แอนด7 ซันส7 (ชิงหยวน) จํากัด
การเขาร!วมประชุมในรอบป 2561

: คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร 1/1 ครัง้
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ขอมูลของกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหน=งตามวาระ
และไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหน=งแทนตําแหน=งทีว่ =างลง

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน=งที่เสนอแต=งตั้ง

: นายราชัย วัฒนเกษม
: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหน=ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนทีน่ างศรีไทย เหมโสรัจ ซึ่งขอลาออก)

อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

: 72 ป
: ไทย
: M.B.A. (Honors Degree) Industrial Management II class Pacific States
University, California, USA
: อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
ป 2550
อบรมหลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ป 2554

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

จํานวนบริษัทที่ดํารงตําแหน!งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัททั่วไป
การดํารงตําแหน!งเป0นกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน7ต!อบริษัท
ประสบการณ7

: 2 บริษัท
: 1 บริษัท
: ไม!มี

: 2548 – ปcจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
ค!าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรรษัทภิบาล
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส7 จํากัด (มหาชน)
: 2557 – ปcจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย7 แลนด7 แอนด7 เฮาส7 จํากัด (มหาชน)
: 2551 – ปcจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษัท ยิบอินซอย จํากัด
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นิยามกรรมการอิสระ
(นิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเป0นไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย7และตลาดหลักทรัพย7
และตลาดหลักทรัพย7แห!งประเทศไทย)
1. ถื อ หุ นไม! เ กิ น รอยละ 1 ของจํ า นวนหุ นที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมดของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ! บริ ษั ท ย! อ ย บริ ษั ท ร! ว ม
ผูถือหุนรายใหญ! หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระราย
นั้น ๆ ดวย
2. ไม! เ ป0 น หรื อ เคยเป0 น กรรมการที่ มี ส! ว นร!ว มในการบริ หารงาน ลู ก จาง พนั ก งาน ที่ ป รึ ก ษาที่ไ ดรั บ เงิ น เดื อ นประจํ า
หรือ ผูมีอํา นาจควบคุ ม ของบริ ษัท บริ ษัท ใหญ! บริษั ท ย! อ ย บริ ษัท ร! วม บริ ษัท ย! อ ยลํา ดั บ เดี ย วกั น ผู ถื อ หุนรายใหญ!
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแต!จะไดพนจากการมีลักษณะดังกล!าวมาแลวไม!นอยกว!า 2 ป
3. ไม!เป0นบุคคลที่มีความสัมพันธ7ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป0นบิดามารดา คู!สมรส
พี่นอง และบุตร รวมทั้งคู!สมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ! ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอ
ใหเป0นผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย!อย
4. ไม!มีหรือเคยมีความสัมพันธ7ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ! บริษัทย!อย บริษัทร!วม ผูถือหุนรายใหญ!หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทในลักษณะที่อาจเป0นการขัดขวางการใชวิจารณญาณอย!างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม!เป0นหรือเคยเป0น
ผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธ7ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ! บริษัทย!อย บริษัทร!วม ผูถือหุน
รายใหญ! หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแต!จะไดพนจากการมีลักษณะดังกล!าวมาแลวไม!นอยกว!า 2 ป
5. ไม!เป0นหรือเคยเป0นผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ! บริษัทย!อย บริษัทร!วม ผูถือหุนรายใหญ! หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริ ษั ท และไม! เ ป0 น ผู ถื อ หุ นที่ มี นั ย ผู มี อํ า นาจควบคุ ม หรื อ หุ นส! ว นของสํ า นั ก งานสอบบั ญ ชี ซึ่ ง มี ผู สอบบั ญ ชี
ของบริษั ท บริษัทใหญ! บริษัทย! อ ย บริษัทร!วม ผูถือ หุนรายใหญ! หรือ ผูมีอํา นาจควบคุ มของบริษัทสัง กัดอยู! เวนแต!
จะไดพนจากการมีลักษณะดังกล!าวมาแลวไม!นอยกว!า 2 ป
6. ไม!เป0นหรือเคยเป0นผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเป0นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่ง
ไดรั บ ค! า บริ ก ารเกิ น กว! า 2 ลานบาทต! อ ปจากบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ! บริ ษั ท ย! อ ย บริ ษั ท ร! ว ม ผู ถื อ หุ นรายใหญ!
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม!เป0นผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนส!วนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้น
ดวย เวนแต!จะไดพนจากการมีลักษณะดังกล!าวมาแลวไม!นอยกว!า 2 ป
7. ไม!เป0นกรรมการที่ไดรับการแต!งตั้งขึ้นเพื่อเป0นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือ หุนรายใหญ! หรือผูถือหุนซึ่งเป0น
ผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ!
8. ไม!ประกอบกิจการที่มีสภาพอย!างเดียวกันและเป0นการแข!งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย!อย หรือไม!เป0น
หุนส!วนที่มีนัยในหางหุนส!วน หรือเป0นกรรมการที่มีส!วนร!วมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย!างเดียวกัน
และเป0นการแข!งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย!อย
9. ไม!มีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไม!สามารถใหความเห็นอย!างเป0นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
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นโยบาย หลักเกณฑ)และวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
นโยบาย
คณะกรรมการบริ ษั ท เล็ ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ และประโยชน7 ข องความหลากหลายในโครงสราง
ของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ทั้งดานทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน อายุและเพศ ซึ่งจะช!วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการกําหนดนโยบาย และการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท จึงมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค!าตอบแทน มีหนาที่รับผิดชอบในการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ7และวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
เพื่อ ใหคณะกรรมการบริษัทมีอ งค7ประกอบและโครงสรางที่เหมาะสมกับทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และมี
กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักของบรรษัทภิบาลที่ดี
หลักเกณฑ)และวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค!าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลจากแหล!งต!างๆ ดังนี้
1.1 กรรมการของบริษัทเป0นผูแนะนํา
1.2 ผูถื อ หุนที่ ถื อ หุนและมี สิ ท ธิอ อกเสี ย งรวมกั นไดไม!นอยกว! า รอยละ 5 ของจํา นวนหุ นที่มีสิท ธิ อ อกเสี ย งทั้ งหมด
ของบริษัท
1.3 บริษัทที่ปรึกษาภายนอก
1.4 ฐานขอมูลกรรมการของสมาคมส!งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. พิจารณาความเหมาะสมของความรูและประสบการณ7ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่บริษัทดําเนินกิจการอยู! ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานที่เป0นประโยชน7กับบริษัทหรือ ที่บริษัทตองการ ความหลากหลายในดานต!างๆ เช!น ความเป0นอิสระ ทักษะ
วิชาชีพ อายุ เพศ ฯลฯ โดยจัดทําเป0นตาราง Board Skill Matrix
3. ตรวจสอบบุ ค คลที่ จ ะถู ก เสนอชื่ อ ว! า มี คุ ณ สมบั ติ ต ามกฎหมายและขอกํ า หนดของหน! ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ล
เช!น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย7และตลาด
หลักทรัพย7 พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของ
4. กรณี เ ป0 น กรรมการเดิ ม ที่ จ ะกลั บ เขาดํ า รงตํ า แหน! ง อี ก วาระ คณะกรรมการสรรหาฯ อาจพิ จ ารณาการอุ ทิ ศ เวลา
ของกรรมการและผลการปฏิ บั ติ งานในช!ว งที่ดํา รงตํ า แหน! ง รวมถึ ง พิ จ ารณาจํ า นวนบริ ษัท จดทะเบีย นที่ ก รรมการ
ท!านนั้นดํารงตําแหน!งกรรมการ ซึ่งรวมแลวไม!ควรเกิน 3 บริษัทจดทะเบียน
5. กรณีแต!งตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาความเป0นอิสระของบุคคลที่จะเสนอใหเป0นกรรมการอิสระ
ตามหลักเกณฑ7ที่สํานักงาน กลต. กําหนดและหลักเกณฑ7ของบริษัทประกอบการพิจารณา โดยหากเป0นกรรมการอิสระเดิม
ที่จะกลับเขาดํา รงตําแหน!งอีกวาระ ควรมีวาระการดํ ารงตําแหน!งต!อ เนื่อ งนั บจากวัน ที่ไ ดรับแต!งตั้งใหดํา รงตํา แหน!ง
กรรมการอิสระครั้งแรกไม!เกิน 9 ป
6. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค!าตอบแทน จะคัดเลือ กและจัดทํารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่สุดใหคณะกรรมการ
บริษัทเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแต!งตั้งหรือใหคณะกรรมการบริษัทแต!งตั้งในกรณีที่ตําแหน!งกรรมการว!างลงเพราะ
เหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
7. ดําเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับเกณฑ7ที่กําหนดไว เพื่อจะไดมั่นใจว!าบุคคลดังกล!าวมีความยินดีจะมา
รับตําแหน!งกรรมการของบริษัท หากไดรับการแต!งตั้งจากคณะกรรมการหรือผูถือหุน
วันที่มีผลบังคับใช
ตั้งแต!วันที่ 27 กุมภาพันธ7 2558 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2558
วันที่ 26 กุมภาพันธ7 2558
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ขอมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ)ทํางานของผูสอบบัญชี
บริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด (“EY”)
1. นายศุภชัย ปBญญาวัฒโน
อายุ
: 56 ป
การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันธุรกิจศศินทร7แห!งจุฬาลงกรณ7มาหวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร7
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
: 3930
วันทีข่ ึ้นทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต
: 1 ตุลาคม 2549
ตําแหน=งปBจจุบัน
: หุนส!วน, ผูสอบบัญชี
ประสบการณ)
: 35 ป
จํานวนป#ที่สอบบัญชีใหบริษัท
:ความสัมพันธ) และ/หรือ การมีสว= นไดเสียกับบริษัท
: ไม!มี
และบริษัทย=อย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ=หรือผูที่เกี่ยวของ
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
อายุ
การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร7
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร7
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
วันทีข่ ึ้นทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ตําแหน=งปBจจุบัน
ประสบการณ)
จํานวนป#ที่สอบบัญชีใหบริษัท
ความสัมพันธ) และ/หรือ การมีสว= นไดเสียกับบริษัท
และบริษัทย=อย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ=หรือผูที่เกี่ยวของ
3. นางสาวกรองแกว ลิมป\กิตติกุล
อายุ
การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร7
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
วันทีข่ ึ้นทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ตําแหน=งปBจจุบัน
ประสบการณ)
จํานวนป#ที่สอบบัญชีใหบริษัท
ความสัมพันธ) และ/หรือ การมีสว= นไดเสียกับบริษัท
และบริษัทย=อย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ=หรือผูที่เกี่ยวของ
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: 44 ป

: 5730
: 1 ตุลาคม 2551
: หุนส!วน, ผูสอบบัญชี
: 23 ป
:: ไม!มี

: 46 ป

: 5874
: 1 เมษายน 2552
: หุนส!วน, ผูสอบบัญชี
: 25 ป
:: ไม!มี

แผนการปรับโครงสรางกลุม= บริษทั
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คณะกรรมการบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุFป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อ
วันที่ 22 กุมภาพันธ7 2562 ไดมีมติอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย!อ ยในประเทศไทย ไดแก! บริษัท พี.ซี.เอส.
พรีซิชั่น เวิร7ค จํากัด (“PCW”) บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จํากัด (“PCD”) และบริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร7จจิ้ง จํากัด (“PCF”)
(รวมเรียกว!า “บริษัทย=อยในประเทศภายในกลุ=ม”) ซึ่งเป0นการปรับโครงสรางภายในของกลุ!มบริษัทฯ รวมถึงการประเมินผล
กระทบต!างๆ ต!อผูถือหุนเพื่อใหพิจารณาอนุมัติรายการต!อไป
เนื่องจากการปรับโครงสรางของกลุ!มบริษัทฯ ดังกล!าวอยู!ภายใตการควบคุมเดียวกัน รายการดังกล!าวจึงไม!จัดเป0น
รายการประเภทไดมาหรือจําหน!ายไปซึ่งทรัพย7สินตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ7
ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาข!ายเป0นการไดมาหรือจําหน!ายไปซึ่งทรัพย7สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย7
แห!งประเทศไทย เรื่องการเปxดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหน!ายไปซึ่งทรัพย7สิน
พ.ศ. 2547 และที่มีการแกไขเพิ่มเติม (รวมรียกว!า "ประกาศรายการไดมาหรือจําหน=ายไป") นอกจากนี้ รายการดังกล!าวยัง
ไดรับยกเวนไม!ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ตามมาตรา 89/12(3)(ก) แห!งพระราชบัญญัติหลักทรัพย7และ
ตลาดหลักทรัพย7 พ.ศ. 2535 (และที่ไดแกไขเพิ่มเติม) เพราะเป0นการทําธุรกรรมกับบริษัทย!อยที่บริษัทจดทะเบียนถือหุนไม!
นอยกว!ารอยละ 90 ของหุนที่จํา หน!ายไดแลวทั้งหมดของบริษัทย!อ ย อีกทั้งยังไดรับยกเวนการปฏิบัติหนาที่ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ7ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย7แห!งประเทศไทย เรื่อง การเปxดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว!า “ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”)
อย! า งไรก็ ดี การปรั บ โครงสรางกลุ! ม บริ ษั ท ฯ เขาข! า ยเป0 น การรั บ โอนกิ จ การของบริ ษั ท เอกชนมาเป0 น ของ
บริษัทฯ ตามมาตรา 107 (2)(ข) แห!งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ดังนั้น
บริษัทฯ จึงตองไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียงไม!นอยกว!าสามในสี่ของผูถือหุนที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้ บริษัทฯ จึงขอรายงานรายละเอียดที่สําคัญของรายการการปรับโครงสรางกลุ!มบริษัทฯ ดังนี้
1.

วัน เดือน ป# ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ จะเขาทํารายการภายหลังจากไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดการประชุมใน
วันที่ 4 เมษายน 2562 และคาดว!าจะดําเนินการแลวเสร็จภายในป 2562
2.

การปรับโครงสรางกลุ=มบริษัทฯ
บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย!อยในประเทศภายในประเทศเพื่อใหบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจดังกล!าวใน

ประเทศไทยเพียงบริษั ทเดีย ว ทั้ งนี้ บริษั ทฯ ยังคงถือ หุ นในบริษั ทย!อ ยที่ตั้ง อยู!ใ นต!า งประเทศเช!นเดิม และไม! มีการปรับ
โครงสรางสําหรับบริษัทย!อยที่ตั้งอยู!ในต!างประเทศ
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โครงสรางปcจจุบัน

โครงสรางภายหลังการปรับโครงสรางกลุ!มบริษัทฯ

หมายเหตุ : บริษัท ย! อ ยในประเทศเยอรมนี และบริ ษัท ย!อ ยในประเทศฮัง การี มี หลายบริษั ท ซึ่ ง รวมถึ ง P.C.S.
Precision Works Germany GmbH P.C.S. Precision Works Hennef GmbH และ P.C.S. Precision Works
Kft. ดังมีรายละเอียดตามข!าวที่บริษัทฯ แจงต!อตลาดหลักทรัพย7ฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ซึ่งบริษัทย!อยดังกล!าว
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส!วนยานยนต7จากเหล็กและอลูมิเนียม
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3.

หลักการและเหตุผลในการปรับโครงสรางกลุ=มบริษัทฯ
ดวยบริษัทฯ เป0นโครงสรางแบบโฮลดิ้ง ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอื่น ที่ประกอบธุรกิจผลิตและ

จําหน!ายชิ้นส!วนยานยนต7 ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีรายไดหลักมาจากเงินปcนผล ที่ไดรับจากการลงทุนในบริษัทย!อย นอกจากนี้
รูปแบบการถือ หุนในลักษณะนี้ ทําใหกลุ!มบริษัทฯ เกิดขอจํา กัดและความสิ้นเปลือ งบางประการในการดําเนินกิจการใน
ประเทศไทย กลุ!มบริษัทฯ จึงไดพิจารณาการปรับโครงสรางโดยใหบริษัทฯ รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย!อยในกลุ!มใน
ประเทศไทยเพื่อใหบริษัทฯ เป0นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจําหน!ายชิ้นส!วนยานยนต7ในประเทศไทยเพียงบริษัท
เดียวในกลุ!มบริษัทฯ อันจะเป0นการเพิ่มประสิทธิภาพและก!อใหเกิดประโยชน7แก!กลุ!มบริษัทฯ ดังต!อไปนี้
(ก)

การประกอบกิจการโดยมีบริษัทฯ ที่ดําเนินธุรกิจในประเทศเพียงบริษัทเดียวจะเป0นการเพิ่มความคล!องตัว
ในการบริหารงานและการดําเนินงานของบริษัททั้งทางธุรกิจและทางกฎหมายในส!วนการขออนุมัติการ
ดําเนินการต!างๆ จากทั้งคณะกรรมการและผูถือหุนของบริษัทฯ และจะทําใหบริษัทฯ มีการรวมศูนย7การ
ปฏิบัติงานในแต!ละสายงานของบริษัทฯ โดยสามารถที่จะนําความรูความสามารถของพนักงานของแต!ละ
บริษัทย!อยในประเทศภายในกลุ!มรวมกันเพื่อสรางมูลค!าของบริษัทฯ และสรางความสามารถในการแข!งขัน
ไดอย!างเต็มที่

(ข)

การโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย!อยในประเทศภายในกลุ!มมายังบริษัทฯ ซึ่งเป0นบริษัทมหาชนจํากัดที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย7แห!งประเทศไทยโดยใหบริษัทฯ เป0นผูดําเนินธุรกิจโดยตรงจะทําใหบริษัทฯ มี
ความน!าเชื่อถือยิ่งขึ้น อันเป0นการสรางความมั่นใจใหแก!คู!คา ผูร!วมลงทุน หรือตัวแทนจําหน!ายของบริษัทฯ
ในกรณีที่บริษัทฯ จะขยายกิจการต!อไปในอนาคต

(ค)

การที่บริษัทฯ เป0นผูดําเนินธุรกิจเพียงบริษัทเดียวภายในประเทศ จะช!วยลดค!าใชจ!ายในการบริหารจัดการ
ต!า งๆ ที่ เกิดขึ้น โดยเฉพาะส! วนงานที่สามารถใชทรัพยากรส!วนกลางร!วมกันไดระหว!า งบริษัท ย!อ ยใน
ประเทศภายในกลุ!ม โดยไม!เกิดความซ้ําซอน

(ง)

การโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย!อยในประเทศภายในกลุ!มนั้น บริษัทคาดว!าจะสามารถดําเนินการได
โดยไม!มีภาระภาษีเงินไดที่เกิดจากการโอนทรัพย7สิน เนื่องจากบริษัทไดดําเนินการตามประมวลรัษฎากรซึ่ง
กําหนดบทบัญญัติสําหรับการยกเวนภาระภาษีอื่นๆ อีกดวย เช!น ภาษีมูลค!าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ เป0น
ตน

4.

ขั้นตอนการปรับโครงสราง

ในการปรับโครงสรางกิจการนั้น บริษัทฯ จะดําเนินการรับโอนการส!งเสริมการลงทุนจากบริษัทย!อ ยในประเทศ
ภายในกลุ!มดวย ซึ่งขั้นตอนหลักในการปรับโครงสรางกลุ!มบริษัทฯ มีดังต!อไปนี้
4.1.

สําหรับการโอนบัตรส!งเสริมการลงทุนเกี่ยวกับกิจการที่โอนจากบริษัทย!อยในประเทศภายในกลุ!มมายังบริษัทฯ นั้น
บริษัทฯ และบริษัทย!อยในประเทศภายในกลุ!ม จะเริ่มดําเนินการจัดเตรียมและยื่นเอกสารคําขอที่เกี่ยวของก!อนวัน
โอนกิจการทั้งหมด ตามหลักเกณฑ7และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการส!งเสริมการลงทุนประกาศกําหนด เพื่อให
บัตรส!งเสริมการลงทุนโอนมายังบริษัทฯ ได ณ วันโอนกิจการทั้งหมด หรือโดยเร็วที่สุดภายหลังวันโอนกิจการทั้งหมด
ทั้งนี้ เพื่อ มิใหการโอนบัตรส!งเสริมการลงทุนดังกล!าวกระทบต!อการใชสิทธิประโยชน7ใดๆ ภายใตบัตรส!งเสริมการ
ลงทุน
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4.2.

ในวันโอนกิจการทั้งหมด บริษัทย!อยในประเทศภายในกลุ!มจะตองโอนทรัพย7สิน หนี้สิน สิทธิ และหนาที่ทั้งหมดที่
เกี่ยวของและจําเป0นในการประกอบกิจการใหแก!บริษัทฯ ดวย โดยใชราคาตามมูลค!าตลาดยุติธรรม (Fair Market
Value) ณ วันที่โอนกิจการทั้งหมดซึ่งเป0นมูลค!าที่ไดรับการประเมินจากผูประเมินอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํา นั กงานคณะกรรมการกํ ากับหลั กทรั พย7แ ละตลาดหลั กทรั พย7 โดยใหถื อ ราคาโอนและรับโอนเป0นราคาที่ซื้ อ
สินทรัพย7นั้น เป0นไปตามเงื่อนไขที่ประมวลรัษฎากรกําหนด

4.3.

บริษัทย!อยในประเทศภายในกลุ!มจะตองดําเนินการเปลี่ยนตัวคู!สัญญาหรือแปลงหนี้ใหม!ภายใตสัญญาที่เกี่ยวของและ
จะตองดําเนินการโอนใบอนุญาตที่เกี่ยวของ (แลวแต!กรณี) และดําเนินการจดทะเบียนโอนทรัพย7สิน หนี้สิน และสิทธิ
ต!างๆ ใหเป0นชื่อของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทย!อยในประเทศภายกลุ!มจะตองส!งมอบเอกสารและทรัพย7สินที่จะโอน
ภายใตการโอนกิจการทั้งหมดมาใหแก!บริษัทฯ

4.4.

บริษัทย!อยในกลุ!มจะตองดําเนินการโอนพนักงานและลูกจางที่อยู!ภายใตสัญญาจางของบริษัทย!อยในประเทศภายใน
กลุ!มใหเป0นของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่ขอบังคับการทํางานและกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวของกําหนด

4.5.

บริษัทย!อยในประเทศภายในกลุ!มจะตองดําเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทและเริ่มชําระบัญชีตามขั้นตอน ระยะเวลา
และหลักเกณฑ7ตามที่กฎหมายกําหนด ภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการโอนกิจการ
ทั้งหมด ตามเงื่อนไขการโอนกิจการทั้งหมดที่ประมวลรัษฎากรกําหนด เพื่อใหไดรับสิทธิประโยชน7ทางภาษีจากการ
โอนกิจการทั้งหมด

5.

การกํากับดูแลกิจการและการบริหารงาน

ภายหลังการปรับโครงสรางกลุ!มบริษัทฯ โครงสรางการกํากับดูแลกิจการและการบริหารงานของบริษัทฯ จะยังคงมี
คณะกรรมการชุด ต!า งๆ คงเดิ ม ทั้ ง คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค!าตอบแทน และคณะผูบริหาร ทั้งนี้ ในการปรับโครงสรางกลุ!มบริษัทฯ จะมีการโอนยายผูบริหารของสายงานต!างๆ ของบริษัท
ย!อยในประเทศภายในกลุ!มมายังบริษัทฯ
สํ า หรั บ การกํ า กั บ ดู แ ลดานความขั ด แยงทางผลประโยชน7 ภายหลั ง การปรั บ โครงสรางกลุ! ม บริ ษั ท ฯ แลว
บริษัทฯ จะยังคงจัดใหมีระบบการป‹องกันความขัดแยงทางผลประโยชน7เช!นเดียวกับก!อ นที่จะมีการปรับโครงสราง โดยผู
บริหารที่ทําหนาที่ในส!วนที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน7ก็จะถูกแยกออกจากกัน
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โครงสรางการจัดการ
ก!อนการปรับโครงสรางกลุ!มบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่ าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

หน่ วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร

เลขานุการบริษัท

ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร

ฝ่ ายวิจัยและพัฒนาวิศวกรรม

ประธานเจ้าหน้ าที
ฝ่ ายปฏิบัติการ

ประธานเจ้ าหน้ าที
ฝ่ ายการเงิน

ประธานเจ้ าหน้ าที
ฝ่ ายการตลาด

ฝ่ ายบัญชี
และการเงิน

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท PCW

ฝ่ ายการตลาด

ฝ่ ายจัดซือ3

ฝ่ ายบริหารองค์ กร

ฝ่ ายบริหารงาน
ทัวไป
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กรรมการผู้จัดการ
บริษัท PCD

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท PCF

หลังการปรับโครงสรางกลุ!มบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่ าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

หน่ วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร

เลขานุการบริษัท

ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร

ประธานเจ้ าหน้ าที
ฝ่ ายปฏิบัติการ

กรรมการผู้จัดการสายงาน

Machining & Assemble
ฝ่ ายวิจัยและ
พัฒนาวิศวกรรม

กรรมการผู้จัดการ สาย
งาน Die Casting

ประธานเจ้าหน้ าที
ฝ่ ายการเงิน

กรรมการผู้จัดการ
สายงาน Forging

ฝ่ ายผลิต I

ฝ่ ายผลิต

ฝ่ ายผลิต

ฝ่ ายผลิต J

ฝ่ ายวิศวกรรม
เครื องมือ

ฝ่ ายควบคุม
คุณภาพ

ฝ่ ายควบคุม
คุณภาพ

ฝ่ ายบริการ
ลูกค้ าและจัดส่ ง

ฝ่ ายวิศวกรรม
และซ่ อมบํารุ ง
ฝ่ ายวาง
แผนการผลิต

ฝ่ ายบริการ
ลูกค้ าและจัดส่ ง

ฝ่ ายควบคุม
คุณภาพ
ฝ่ ายบริการ
ลูกค้ าและจัดส่ ง
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ประธานเจ้ าหน้ าที
ฝ่ ายการตลาด

ฝ่ ายบัญชี
และการเงิน
ฝ่ ายจัดซือ3
ฝ่ ายบริหารองค์ กร
ฝ่ ายบริหารงาน
ทัวไป

ฝ่ ายการตลาด

คณะกรรมการบริษัทฯ

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ก=อนการปรับโครงสราง
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน=ง
นายจักรมณฑ7 ผาสุกวนิช
ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ
นายศิริพงษ7 รุ!งโรจน7กิติยศ ประธานเจาหนาที่
บริหาร (รักษาการ)/
รองประธานกรรมการ
นางวรรณา เรามานะชัย
กรรมการ
นายอังกฤษ รุ!งโรจน7กิติยศ
กรรมการ
นายธิเบต รุ!งโรจน7กิติยศ
กรรมการ
นายกุญชร เรามานะชัย
กรรมการ
นายพลเอก รุ!งโรจน7กิติยศ
กรรมการ

8. นาย ภควัต
โกวิทวัฒนพงศ7

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

9. นาย วีระชัย เชาว7ชาญกิจ
10. นาย จักร บุญ-หลง

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

หลังการปรับโครงสราง
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน=ง
นายจักรมณฑ7 ผาสุกวนิช
ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ
นายศิริพงษ7 รุ!งโรจน7กิติยศ
ประธานเจาหนาที่
บริหาร (รักษาการ)/รอง
ประธานกรรมการ
นางวรรณา เรามานะชัย
กรรมการ
นายอังกฤษ รุ!งโรจน7กิติยศ
กรรมการ
นายธิเบต รุ!งโรจน7กิติยศ
กรรมการ
นายกุญชร เรามานะชัย
กรรมการ
นายพลเอก รุ!งโรจน7กิติยศ
กรรมการ

8. นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ7

9. นาย วีระชัย เชาว7ชาญกิจ
10.นาย จักร บุญ-หลง

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการผูมีอาํ นาจผูกพันบริษัทฯ คือกรรมการสามในหกคน ดังต!อไปนี้ คือ นายศิริพงษ7 รุ!งโรจน7กิติยศ
นางวรรณา เรามานะชัย, นายอังกฤษ รุ!งโรจน7กิติยศ นายกุญชร เรามานะชัย นายธิเบต รุ!งโรจน7กิติยศ หรือนายพลเอก
รุ!งโรจน7กิติยศ ลงลายมือชื่อร!วมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
คณะผูบริหารของบริษัทฯ
ก=อนการปรับโครงสราง
ชื่อ – นามสกุล

หลังการปรับโครงสราง
ตําแหน=ง

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน=ง

1. นายศิริพงษ7 รุ!งโรจน7กิติยศ

ประธานเจาหนาที่
บริหาร (รักษาการ)

1. นายศิริพงษ7 รุ!งโรจน7กิติยศ

ประธานเจาหนาที่
บริหาร (รักษาการ)

2. นายกุญชร เรามานะชัย

ประธานเจาหนาที่ฝ}าย
ปฏิบัติการ

2. นายกุญชร เรามานะชัย

ประธานเจาหนาที่ฝ}าย
ปฏิบัติการ

3. นายกรวุฒิ ชิวปรีชา

ประธานเจาหนาที่ฝ}าย
การเงิน

3. นายกรวุฒิ ชิวปรีชา

ประธานเจาหนาที่ฝ}าย
การเงิน

4. นายอธิวฒ
ั น7 อภิโชติ

ประธานเจาหนาที่ฝ}าย
การตลาด

4. นายอธิวฒ
ั น7 อภิโชติ

ประธานเจาหนาที่ฝ}าย
การตลาด
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ก=อนการปรับโครงสราง
ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน=ง

ชื่อ – นามสกุล

5. นางสาวบุษรา บัวเผื่อน

ผูอํานวยการฝ}ายบัญชี
และการเงิน

6. นางลัดดาวัลย7 นันทศรี

ผูอํานวยการฝ}ายจัดซือ้
Mr.Ronald Theodore
และฝ}ายบริหารงาน
6.
Kosinski
ทั่วไป

7. นายเฉลิมศักดิ์ สนธิ์เจริญ

ผูอํานวยการฝ}ายวิจัย
และพัฒนาวิศวกรรม

8.
6.

หลังการปรับโครงสราง

นางวรารัตน7
จอมโคกกรวด

5. Mr.Taiji Ushioda

ตําแหน=ง
กรรมการผูจัดการสาย
งาน Machining &
Assemble
และ รักษาการ
กรรมการผูจัดการสาย
งาน Die Casting
กรรมการผูจัดการสาย
งาน Forging

ผูอํานวยการฝ}าย
บริหารองค7กร

ผลกระทบของการปรับโครงสรางต=อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลกระทบต=อผูถือหุน
บริษัทฯ

การโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย!อ ยในประเทศภายในกลุ!มมายังบริษัทฯ ไดถูกบันทึกในงบการเงินของบริษัทฯ
ตามแนวปฏิ บัติท างบัญ ชีสํ าหรับการรวมธุ รกิ จ ภายใตการควบคุม เดีย วกัน (Business Combination Under Common
Control) ซึ่งจะส!งผลใหงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ แสดงมูลค!าสินทรัพย7และหนี้สินเพิ่มขึ้นจากมูลค!าทางบัญชีจาก
การรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย!อยในประเทศภายในกลุ!มตามมูลค!าที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทย!อยเดิม โดยจะไม!
กระทบการบันทึกบัญชีในส!วนสินทรัพย7และหนี้สินของงบการเงินรวมของกลุ!มบริษัทฯ ซึ่งการโอนที่ราคาตลาดที่แตกต!างจาก
มูลค!าทางบัญชีของบริษัทย!อยในประเทศภายในกลุ!มจะส!งผลใหเกิด “ส!วนต!างจากการปรับโครงสราง” ที่เรียกว!า “ส!วนเกิน
ทุนจากการจัดโครงสรางธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน” (ในกรณีที่มูลค!ายุติธรรมที่ซื้อขายต่ํากว!ามูลค!าทางบัญชี) หรือ
“ส!วนต่ํากว!าทุนจากการจัดโครงสรางธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน” (ในกรณีที่มูลค!ายุติธรรมที่ซื้อขายสูงกว!ามูลค!าทาง
บัญชี) ในส!วนของผูถือหุนของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และจะไม!ส!งผลกระทบต!องบการเงินรวมของกลุ!มบริษัทฯ
แต!อย!างใด
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สิ่งที่ส!งมาดวย 6
ปิ ดอากรแสตมป์

บาท

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

Affix Duty Stamp 20 baht

(1) ขาพเจา ........................................................................................................................... สัญชาติ..........................................
I / We
Nationality
อยู!บานเลขที่ .................................................................................................................................................................................
Address
(2) เป0นผูถือหุนของ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุFป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
Being a shareholder of P.C.S. Machine Group Holding Public Company Limited
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม .................................. หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเท!ากับ ..........................................เสียง ดังนี้
Holding the total amount of
shares and having the right to vote equal to
votes as follows:
หุนสามัญ ..............................................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเท!ากับ ..........................................................เสียง
Ordinary share
shares and having the right to vote equal to
votes
หุนบุริมสิทธิ ......................................................... หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเท!ากับ ..........................................................เสียง
Preferred share
shares and having the right to vote equal to
votes
(3) ขอมอบฉันทะให
Hereby appoint
1. ชือ่ ............................................................................................................................... อายุ ............................. ป
Name
age
years
อยู!บานเลขที่ ............. ถนน ......................... ตําบล / แขวง ....................... อําเภอ / เขต .................................
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
จังหวัด ......................................................... รหัสไปรษณีย7 .........................หรือ
Province
Postal Code
or
2. ชือ่ ............................................................................................................................... อายุ ............................. ป
Name
age
years
อยู!บานเลขที่ ............. ถนน ......................... ตําบล / แขวง ....................... อําเภอ / เขต .................................
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
จังหวัด ........................................................ รหัสไปรษณีย7 .........................หรือ
Province
Postal Code
or
3. ชือ่ .............................................................................................................................. อายุ ............................. ป
Name
age
years
อยู!บานเลขที่ ............. ถนน ......................... ตําบล / แขวง ....................... อําเภอ / เขต ................................
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
จังหวัด ......................................................... รหัสไปรษณีย7 .........................
Province
Postal Code
คนหนึ่ง คนใดเพี ย งคนเดี ย วเป0 น ผู แทนของขาพเจา เพื่ อ เขาร!ว มประชุม และออกเสีย งลงคะแนนแทนขาพเจา
ในการประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ นประจํ า ป 2562 ของบริ ษั ท พี . ซี . เอส. แมชี น กรุF ป โฮลดิ้ ง จํ า กั ด (มหาชน) ในวั น ที่
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4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หองลําตะคอง 1-2 โรงแรมแคนทารี โคราช เลขที่ 899/1, 899/2 ถนนมิตรภาพ ตําบล
ในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2019 Annual
General Meeting of Shareholders on 4 April 2019 at 14.00 p.m. at Lamtakhong Room 1-2, The Kantary Hotel
Korat and, No.899/1, 899/2 Mittraparp Road, Tambol Naimuang, Amphur Muang, Nakhon Ratchasima
Province 30000, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนว!าขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been
carried out by myself/ourselves.
ลงชือ่ / Signed ...................................................... ผูมอบฉันทะ/Grantor
(......................................................)
ลงชือ่ / Signed ...................................................... ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
(.......................................................)
ลงชือ่ / Signed ...................................................... ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
(…...................................................)
ลงชือ่ / Signed ...................................................... ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
(…...................................................)

หมายเหตุ/ Remarks
ผูถือหุนทีม่ อบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป0นผูเขาร!วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม!
สามารถแบ!งแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
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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ปิ ดอากรแสตมป์

บาท

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

Affix Duty Stamp 20 baht

(1) ขาพเจา .................................................................................................................................สัญชาติ .....................................
I / We
Nationality
อยู!บานเลขที่ .................................................................................................................................................................................
Address
(2) เป0นผูถือหุนของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุFป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
Being a shareholder of P.C.S. Machine Group Holding Public Company Limited
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม..................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเท!ากับ ............................................เสียง ดังนี้
Holding the total amount of
shares and having the right to vote equal to
votes as follows:
หุนสามัญ .............................................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเท!ากับ ...........................................................เสียง
Ordinary share
shares and having the right to vote equal to
votes
หุนบุริมสิทธิ .........................................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเท!ากับ .......................................................... เสียง
Preferred share
shares and having the right to vote equal to
votes
(3) ขอมอบฉันทะให
Hereby appoint
1. ชือ่ ............................................................................................................................. อายุ .......................... ป
Name
age
years
อยู!บานเลขที่ ............ ถนน ...................... ตําบล / แขวง ............................. อําเภอ / เขต ........................
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
จังหวัด ......................................................รหัสไปรษณีย7 ...............................หรือ
Province
Postal Code
or
2. ชือ่ ............................................................................................................................. อายุ .......................... ป
Name
age
years
อยู!บานเลขที่ ............ ถนน ...................... ตําบล / แขวง .......................... อําเภอ / เขต ........................
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
จังหวัด ......................................................รหัสไปรษณีย7 ..........................หรือ
Province
Postal Code
or
3. ชือ่ ............................................................................................................................. อายุ .......................... ป
Name
age
years
อยู!บานเลขที่ ........... ถนน ....................... ตําบล / แขวง ........................... อําเภอ / เขต ........................
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
จังหวัด .......................................................รหัสไปรษณีย7 ..........................
Province
Postal Code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป0นผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาร!วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุFป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ในวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา
14.00 น. ณ หองลําตะคอง 1-2 โรงแรมแคนทารี โคราช เลขที่ 899/1, 899/2 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
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Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2019 Annual
General Meeting of Shareholders on 4 April 2019 at 14.00 p.m. at Lamtakhong Room 1-2, The Kantary Hotel
Korat and, No.899/1, 899/2 Mittraparp Road, Tambol Naimuang, Amphur Muang, Nakhon Ratchasima
Province 30000, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.
(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I / we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561
Agenda 1 To consider and endorse the Minutes of the 2018 Annual General Meeting of
Shareholders
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she
deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค7ของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
เห็นดวย
ไม!เห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2561
Agenda 2 To acknowledge the operational results for the year 2018
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as
he/she deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค7ของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as
follows:
เห็นดวย
ไม!เห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป 2561 สําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial Positions and the Comprehensive
Income Statement of 2018 for the accounting period ending 31 December 2018
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she
deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค7ของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
เห็นดวย
ไม!เห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเพื่อเป0นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ!ายเงินปcนผล
Agenda 4 To consider and approve the allocation of profits as a legal reserve and approve
the dividend payment
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she
deems appropriate in all respects.
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(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค7ของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
เห็นดวย
ไม!เห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการแต!งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors who were retired by
rotation
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she
deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค7ของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
การแต!งตั้งกรรมการทั้งชุด To elect all nominated directors
เห็นดวย
ไม!เห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
การแต!งตั้งกรรมการเป0นรายบุคคล To elect individual nominated directors
ชือ่ กรรมการ นายจักรมณฑ7 ผาสุกวนิช
Name of Director: Mr. Chakramon Phasukavanich
เห็นดวย
ไม!เห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชือ่ กรรมการ นางวรรณา เรามานะชัย
Name of Director: Mrs. Wanna Raomanachai
เห็นดวย
ไม!เห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชือ่ กรรมการ นายอังกฤษ รุ!งโรจน7กิติยศ
Name of Director: Mr. Angkrit Rungrotkitiyot
เห็นดวย
ไม!เห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชือ่ กรรมการ นายราชัย วัฒนเกษม
Name of Director: Mr. Rachai Wattanakasaem
เห็นดวย
ไม!เห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิกําหนดค!าตอบแทนกรรมการประจําป 2562
Agenda 6 To consider and approve the fixing of directors’ remuneration for the year 2019
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she
deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค7ของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
เห็นดวย
ไม!เห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการแต!งตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดค!าสอบบัญชีประจําป 2562
Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of
the audit fee for the year 2019
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she
deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค7ของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
เห็นดวย
ไม!เห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการแกไขขอบังคับของบริษัท ขอ 29 เกี่ยวกับการประชุมผ!านสือ่ อิเล็กทรอนิกส7 และ
ขอ 31 เกี่ยวกับสิทธิของผูถือหุนในการรองขอใหจัดประชุมผูถือหุน
Agenda 8 To consider and approve the amendment to the Articles of Association Article 29 re:
the meeting via electronic media and Article 31 re: right of the shareholders to
request to call the shareholder’s meeting.
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she
deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค7ของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
เห็นดวย
ไม!เห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร7ค จํากัด, บริษัท พี.ซี.เอส.
ได คาสติ้ง จํากัด และบริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร7จจิ้ง จํากัด ซึ่งเป0นบริษัทย!อยของบริษัทฯ ในประเทศ
ไทยมายังบริษัทฯ
Agenda 9 To consider and approve the entire business transfer of P.C.S. Precision Works Co.,Ltd.,
P.C.S. Die Casting Co.,Ltd. and P.C.S. Forging Co.,Ltd. which are the Company’s
subsidiaries in Thailand to the Company.
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she
deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค7ของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
เห็นดวย
ไม!เห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
Agenda 10 Other matters (if any)
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she
deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค7ของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
เห็นดวย
ไม!เห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม!เป0นไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือว!าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม!ถูกตองและไม!ใช!เป0นการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
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) ในกรณีที่ขาพเจาไม!ไ ดระบุความประสงค7ใ นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไ วไม!ชัดเจน หรือ ในกรณีที่
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่อ งที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the case that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or not clearly specified
or in the case that the meeting considers or passes resolutions on any matters other than those specified
above, including in the case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right
to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem it appropriate in all respects.
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแต!กรณีที่ผูรับมอบฉันทะไม!ออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุใน
หนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนว!าขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
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.
ลงชือ่ / Signed.................................................... ผูมอบฉันทะ / Grantor
(..................................................)
ลงชือ่ / Signed....................................................ผูรับมอบฉันทะ / Proxy
(..................................................)
ลงชือ่ / Signed....................................................ผูรับมอบฉันทะ / Proxy
(..................................................)
ลงชือ่ / Signed....................................................ผูรับมอบฉันทะ / Proxy
(..................................................)
หมายเหตุ /Remarks
1. ผูถือ หุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป0นผูเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม!
สามารถแบ!งแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อการแยกการลงคะแนนเสียงได
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting
and not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป0นรายบุคคล
In the agenda item regarding election of new directors, the whole set of nominated directors, or any
individual nominated directors, can be elected.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว!าวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจํา
ต!อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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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ใบประจําต=อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป@นผูถือหุนของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุSป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป# 2562 ในวันที่ 4 เมษายน 2562
เวลา 14.00 น. ณ หองลําตะคอง 1-2 โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นดวย
วาระที่ ............................ เรื่อง .................................................................................................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค7ของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย

ไม!เห็นดวย

งดออกเสียง

วาระที่ ............................ เรื่อง .................................................................................................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค7ของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย

ไม!เห็นดวย

งดออกเสียง

วาระที่ ............................ เรื่อง .................................................................................................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค7ของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย

ไม!เห็นดวย

งดออกเสียง

วาระที่ ............................ เรื่อง .................................................................................................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค7ของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย

ไม!เห็นดวย

วาระที่ ................................... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต!อ)
ชื่อกรรมการ...................................................................................................
เห็นดวย
ไม!เห็นดวย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ...................................................................................................
เห็นดวย
ไม!เห็นดวย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ...................................................................................................
เห็นดวย
ไม!เห็นดวย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ...................................................................................................
เห็นดวย
ไม!เห็นดวย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ...................................................................................................
เห็นดวย
ไม!เห็นดวย
งดออกเสียง

51

งดออกเสียง

สิ่งที่ส!งมาดวย 7
รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่ไดรับการเสนอชื่อใหเป@นผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน

นายจักรมณฑ) ผาสุกวนิช
ตําแหน!ง
อายุ
ที่อยู!
ส!วนไดเสียในวาระการประชุม

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
71 ป
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุFป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) เลขที่ 2/1-4 หมู!ที่ 3 ตําบล
โคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280
วาระที่ 5

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ)
ตําแหน!ง
อายุ
ที่อยู!
ส!วนไดเสียในวาระการประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
69 ป
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุFป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) เลขที่ 2/1-4 หมู!ที่ 3 ตําบล
โคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280
ไม!มี

นายจักร บุญ-หลง
ตําแหน!ง
อายุ
ที่อยู!
ส!วนไดเสียในวาระการประชุม

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
65 ป
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุFป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) เลขที่ 2/1-4 หมู!ที่ 3 ตําบล
โคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280
ไม!มี
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สิ่งที่ส!งมาดวย 8
คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน
ที่ผูเขาร=วมประชุมตองนํามาแสดงในการเขาร=วมประชุมผูถือหุน
การลงทะเบียน
บริษัทจะเปxดใหผูถือหุนและผูมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเขาร!วมประชุมไดตั้งแต!เวลา 11.00 น. ของวันพฤหัสบดี
ที่ 4 เมษายน 2562 ณ หองลําตะคอง 1-2 โรงแรมแคนทารี โคราช เลขที่ 899/1,899/2 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ตาม สิ่งที่สงมาดวย 13
การมอบฉันทะ
กรณีที่ผูถือหุนไม!สามารถเขาร!วมประชุมไดดวยตนเอง ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกับบุคคลอื่นเขาประชุมและ
ออกเสียงแทนตนได โดยบริษัทไดจัดใหมีหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ตามแบบที่
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย7ไดกําหนดไว ตาม สิ่งที่สงมาดวย 6 สําหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน7
โหลดไดที่เว็บไซต7ของบริษัท
วิธีการมอบฉันทะสามารถดําเนินการได ดังนี้
1. ผูถือ หุนทั่วไป ใหเลือกใชหนังสือ มอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท!านั้น โดยบริษัท
แนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต!ละระเบียบวาระ
2. ผูถือ หุนที่เป0นผูลงทุนต!างประเทศ และแต!งตั้งคัส โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป0นผูรับฝากและดูแลหุนให
เลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผูถือ หุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป0นผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม!
สามารถแบ!งแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
4. ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค7 หรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท ดังมี
รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 7 หากผูถือหุนเลือ กมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทแลว บริษัท ขอ
แนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต!ละระเบียบวาระ และส!งหนังสือมอบฉันทะพรอม
เอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง มายังบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุFป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ฝ}ายนักลงทุนสัมพันธ7
เลขที่ 2/1-4 หมู! ที่ 3 ตํ า บลโคกกรวด อํ า เภอเมื อ งนครราชสี ม า จั ง หวั ด นครราชสี ม า 30280 เบอร7 โ ทรศั พ ท7
044-701300 ต!อ 34621 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร!วมมือโปรดส!งเอกสารใหถึงบริษัท
ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562
5. กรอกขอความในหนังสือมอบฉันทะใหถูกตองและชัดเจน และใหผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือ
มอบฉันทะ และปxดอาการแสตมปnจํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆ!าลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกล!าว
6. ใหผู รั บ มอบฉั น ทะแสดง หนั ง สื อ มอบฉั น ทะและเอกสารประกอบการมอบฉั น ทะตามที่ ร ะบุ ไ วในส! ว นของ
เอกสารที่ตองนํามาแสดงในวันประชุม ณ โตFะลงทะเบียนสําหรับผูรับมอบฉันทะในวันประชุม
เอกสารที่ตองนํามาแสดงในวันประชุม
ผูถือหุนที่เป@นบุคคลธรรมดา
1. กรณีผูถือหุนมาร!วมประชุมดวยตนเอง :
ใหแสดงบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รประจํ า ตั ว ขาราชการ หรื อ ใบขั บ ขี่ หรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เ ป0 น
ชาวต!างประเทศ) ที่ยังไม!หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ใหยื่นหลักฐานประกอบดวย
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
ใหแสดง
1)
หนั งสือ มอบฉัน ทะที่ ก รอกขอความถู ก ตองครบถวน และลงลายมื อ ชื่อ ของผู มอบฉั น ทะ ผู รั บมอบฉั น ทะ
และติดอากรแสตมปnครบถวนแลว
2)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป0นชาว
ต!างประเทศ) ที่ยังไม!หมดอายุ ของผูมอบฉันทะ ซึ่งผูมอบฉันทะไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
3)
บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รประจํ า ตั ว ขาราชการ หรื อ ใบขั บ ขี่ หรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เ ป0 น
ชาวต!างประเทศ) ที่ยังไม!หมดอายุ ของผูรับมอบฉันทะ
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ผูถือหุนที่เป@นนิติบุคคล
1. กรณีผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร!วมประชุมดวยตนเอง :
ใหแสดง
1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป0นชาว
ต!างประเทศ) ที่ยังไม!หมดอายุ ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
2) สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย7ที่รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนนิติ
บุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นว!าผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการแทน
นิติบุคคลซึ่งเป0นผูถือหุน
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
ใหแสดง
1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อของผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ
และติดอากรแสตมปnครบถวนแลว
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป0นชาว
ต!างประเทศ) ที่ยังไม!หมดอายุ ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และผูรับมอบฉันทะซึ่งไดลงลายมือ ชื่อ
รับรองสําเนาถูกตอง
3) บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รประจํ า ตั ว ขาราชการ หรื อ ใบขั บ ขี่ หรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เ ป0 น
ชาวต!างประเทศ) ที่ยังไม!หมดอายุ ของผูรับมอบฉันทะ
4) สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองของนิ ติ บุ ค คลจากกระทรวงพาณิ ช ย7 ที่ รั บ รองสํ า เนาถู ก ตองโดยผู มี อํ า นาจลงนาม
แทนนิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นว!าผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทํา
การแทนนิติบุคคลซึ่งเป0นผูถือหุน
3. กรณี ก ารมอบฉั นทะของผูถือ หุ นที่ เป0 น ผูลงทุน ต! า งประเทศและแต! ง ตั้ งใหคั ส โตเดี ย น (Custodian) ในประเทศไทย
เป0นผูรับฝากและดูแลหุน ไดแต!งตั้งผูรับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใหแสดงเอกสารดังนี้
3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อของผูมีอํานาจกระทําการ
แทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป0นผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันนทะ และติดอากรแสตมปnครบถวน
แลว
2) หนังสือยืนยันว!าผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3) สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลของคั ส โตเดี ย น (Custodian) ซึ่ ง รั บ รองสํ า เนาถู ก ตอง
โดยผูมีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีขอความแสดงใหเห็นว!าผูมีอํานาจกระทํา
การแทนของคั ส โตเดี ย น (Custodian) ซึ่ ง ลงนามในฐานะผู มอบฉั น ทะมี อํ า นาจกระทํ า การแทน
คัสโตเดียน (Custodian)
4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป0น
ชาวต! า งประเทศ) ที่ ยั ง ไม! ห มดอายุ ของผู มี อํ า นาจกระทํ า การแทนของคั ส โตเดี ย น (Custodian)
และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
3.2 เอกสารหลักฐานจากผูถือหุนที่เป0นผูลงทุนต!างประเทศ
1) หนั ง สื อ มอบอํ า นาจจากผู ถื อ หุ นใหคั ส โตเดี ย น (Custodian) เป0 น ผู ดํ า เนิ น การลงนามในหนั ง สื อ
มอบฉันทะแทน
2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล และมี
ขอความแสดงใหเห็นว!าผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่ง
เป0นผูถือหุน
3) สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รประจํ า ตั ว ขาราชการ หรื อ ใบขั บ ขี่ หรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง
(กรณีเป0นชาวต!างประเทศ) ที่ยังไม!หมดอายุ ของผูแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
3.3 เอกสารหลักฐานจากผูรับมอบฉันทะ
ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจํา ตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือ เดินทาง (กรณีเป0น
ชาวต!างประเทศ) ที่ยังไม!หมดอายุ ของผูรับมอบฉันทะ
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สิ่งที่ส!งมาดวย 9
ขอบังคับของบริษัทในส=วนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
ขอ 31. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเป0นการประชุมสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือน นับแต!วันที่สิ้นสุด
ของรอบปบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเรียกว!าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือ
หุนเป0นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแต!จะเห็นสมควร
ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไม!นอยกว!าหนึ่งในหา (1/5) ของจํานวนหุนที่จําหน!ายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนจํานวนไม!
นอยกว!ายี่สิบหา (25) คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไม!นอยกว!าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนที่จําหน!ายไดทั้งหมดจะ
เขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเป0นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แต!ตองระบุเหตุผลใน
การที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกล!าวดวย ในกรณีเช!นนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือ
หุนภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต!วันที่ไดรับหนังสือนั้นจากผูถือหุนดังกล!าว
ขอ 32. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเป0นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต!อที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนว!าเป0นเรื่องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแต!กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล!าว และ
จัดส!งใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไม!นอยกว!าเจ็ด (7) วันก!อนวันประชุม ทั้งนี้ ใหลงโฆษณาคําบอกกล!าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ7ก!อนวันประชุมไม!นอยกว!าสาม (3) วัน เป0นเวลาติดต!อกันไม!นอยกว!าสาม (3) วัน ทั้งนี้ สถานที่
ที่จะใชเป0นที่ประชุมจะอยู!ในจังหวัดอันเป0นที่ตั้งสํานักงานใหญ!ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนด
ก็ได
ขอ 33. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไม!นอยกว!ายี่สิบหา (25) คน
หรือไม!นอยกว!ากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไม!นอยกว!าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จํานวนหุนที่จําหน!ายไดแลวทั้งหมดจึงจะครบเป0นองค7ประชุมในกรณีที่ปรากฏว!า การประชุมผูถือ หุนครั้งใด เมื่อ
ล!วงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุน ซึ่งมาเขาร!วมประชุมไม!ครบเป0นองค7ประชุมตามที่กําหนดไวใน
วรรคหนึ่ง หากว!าการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ ใหการประชุมเป0นอันระงับไป ถาการประชุมผู
ถือหุนนั้นมิใช!เป0นการเรียกประชุมเพราะ ผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม! และในกรณีนี้ใหส!งหนังสือนัดประชุมไป
ยังผูถือหุนไม!นอยกว!าเจ็ด (7) วัน ก!อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม!บังคับว!าจะตองครบองค7ประชุม
ขอ 34. ใหประธานกรรมการเป0นประธานที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไม!อยู!ในที่ประชุมหรือไม!สามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเป0นประธานในที่ประชุม ถาไม!มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต!ไม!อยู! ในที่
ประชุมหรือ ไม!สามารถปฏิบัติหนาที่ไ ด ใหที่ประชุมเลือ กผูถือ หุนซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป0นประธานในที่
ประชุมดังกล!าว
ขอ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน ใหถือว!าหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผูถือหุนคนใดมีส!วนไดเสียเป0นพิเศษ
ในเรื่องใด ผูถือหุนคนนั้นไม!มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติ
ของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังต!อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง
เท!ากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป0นเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดั ง ต! อ ไปนี้ ใหถื อ คะแนนเสี ย งไม! น อยกว! า สามในสี่ (3/4) ของจํ า นวนเสี ย งทั้ ง หมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส!วนที่สําคัญใหแก!บุคคลอื่น
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป0นของบริษัท
การทํา แกไข หรือ ยกเลิกสัญญาเกี่ย วกับการใหเช!ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ บางส!วนที่
สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นใดเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การควบรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค7เพื่อการแบ!งผลกําไรขาดทุนกัน
การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห7สนธิ หรือขอบังคับของบริษัท
การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
การเลิกบริษัท
การออกหุนกูของบริษัท
การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ขอ 36. กิจการที่ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปพึงเรียกประชุมมีดังนี้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปที่ผ!านมา
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจ!ายเงินปcนผล
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม!แทนกรรมการที่พนจากตําแหน!งตามวาระ
(5) พิจารณากําหนดค!าตอบแทนกรรมการ
(6) พิจารณาแต!งตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค!าสอบบัญชี และ
(7) กิจการอื่นๆ
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สิ่งที่ส!งมาดวย 11
แบบแสดงความจํานงขอรับรายงานประจําป# 2561 ในแบบรูปเล=ม
เรียน

ท!านผูถือหุน
บริ ษั ท พี. ซี . เอส. แมชี น กรุF ป โฮลดิ้ ง จํ า กั ด (มหาชน) ไดพิ จ ารณาจั ด ทํ า รายงานประจํ า ป 2561 ที่ มี ข อมู ล

ตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย7และตลาดหลักทรัพย7 ในรูปแบบ QR Code และไดจัดส!งใหแก!ผูถือหุน
พรอมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แลว
หากท!านมีความประสงค7จะขอรับรายงานประจําป 2561 ในแบบรูปเล!ม ซึ่งมีเนื้อหาเช!นเดียวกับ QR Code กรุณา
แจงความประสงค7ผ!านช!องทางตามที่ระบุดานล!างไปยัง บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุFป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) เพื่อจัดส!งใหท!าน
ตามความประสงค7ต!อไป
-------------------------------------------------------------------------------------------------------ชือ่ ...........................................................................................นามสกุล.........................................................................................
ที่อยู!...............................................................................................................................................................................................
จังหวัด...................................................................................รหัสไปรษณีย7...................................................................................
โทรศัพท7.............................................................................
มีความประสงค7จะขอรับรายงานประจําป 2561 :
ฉบับภาษาไทย

ฉบับภาษาอังกฤษ

ท!านสามารถส!งรายละเอียดการขอรับรายงานประจําป 2561 ไดที่
1. โทรสาร 044-701399
2. อีเมล7 ir@pcsgh.com
3. ส!งแบบแสดงความจํานงทางไปรษณีย7 ถึง
ส!วนงานนักลงทุนสัมพันธ7
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุFป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 2/1-4 หมู!ที่ 3 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280
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สิ่งที่ส!งมาดวย 12
แผนที่สถานทีข่ ึ้นรถบัส รับ – ส=ง ในกรุงเทพมหานคร
อาคารเลครัชดาคอมเพ็กซ)
เลขที่ 193/105 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

อาคารเลครัชดาคอมเพ็กซ7
เลขที่ 193/105 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร7โทรศัพท7 +66 (0) 2264 0621เบอร7โทรสาร +66 (0) 2264 062.
ชือ่ ผูประสานงาน นางสาวภัทรพร บุญยง
เบอร7โทร : 085-4799724
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สิ่งที่ส!งมาดวย 13
แผนทีโ่ รงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา

โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา (หองลําตะคอง 1 – 2 )
เลขที่ 899/1, 899/2 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
เบอร7โทรศัพท7: (044) 353011-2
โทรสาร : (044) 353061
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