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วันท่ี 5 มีนาคม 2562 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2562 
เรียน ท!านผู�ถือหุ�น 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย  
1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2561 ประชุมเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2561  
2. รายนามและประวัติของกรรมการท่ีพ�นจากตําแหน!งตามวาระ และได�รับการเสนอชื่อให�ได�รับการ

เลือกต้ังเป0นกรรมการอีกวาระหน่ึง และกรรมการท่ีได�รับการเสนอชื่อให�ดํารงตําแหน!งแทนตําแหน!งท่ี
ว!างลง 

3. นโยบาย หลักเกณฑ7 และวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 
4. ข�อมูลเก่ียวกับประวัติและประสบการณ7การทํางานของผู�สอบบัญชีของบริษัท 
5. แผนการปรับโครงสร�างกลุ!มบริษัท 
6. หนังสือมอบฉันทะ  
7. ข�อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู�ถือหุ�น 
8. คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานท่ีผู�เข�าร!วมประชุมต�องนํามาแสดงใน

วันประชุม 
9. ข�อบังคับของบริษัทในส!วนท่ีเกี่ยวข�องกับการประชุมผู�ถือหุ�น 
10. แบบฟอร7มลงทะเบียน (โปรดนํามาแสดงในวันประชุม) 
11. แบบแสดงความจํานงขอรับรายงานประจําป� 2561 ในแบบรูปเล!ม 
12. แผนท่ีสถานท่ี รถบัส รับ-ส!ง 
13. แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม 

โดยหนังสือฉบับน้ี บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุFป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ�งให�ท!านทราบว!า ด�วยคณะกรรมการ
ของบริษัทได�มีมติให�เรียกประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2562 ในวันพฤหัสบดีท่ี 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห�องลํา
ตะคอง 1-2  โรงแรมแคนทารี โคราช เลขท่ี 899/1, 899/2 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
30000 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต!างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต!อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป# 2561 

 วัตถุประสงค)และเหตุผล  บริษัทได�จัดประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2561 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2561          
โดยมีสําเนารายงานการประชุมปรากฏตาม สิ่งท่ีส�งมาด�วย 1 ท่ีได�จัดส!งให�ผู�ถือหุ�นพร�อมหนังสือเชิญประชุม
ฉบับนี้ 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให� ท่ีประชุมผู�ถือหุ�น รับรองรายงานการประชุมสามัญ 
ผู�ถือหุ�นประจําป� 2561 ประชุมเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2561 

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีจะต�องได�รับการรับรองด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม                      
และออกเสียงลงคะแนน 

  



2 

 

วาระท่ี 2  รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป# 2561 

 วัตถุประสงค)และเหตุผล  รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในป� 2561 ปรากฏอยู!ในรายงานประจําป� 2561 
(ในรูปแบบ QR Code ซ่ึงปรากฏอยู!ในแบบฟอร7มลงทะเบียน) ท่ีได�จัดส!งให�ผู�ถือหุ�นพร�อมหนังสือเชิญประชุม
ฉบับนี้  

 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรรายงานผลการดําเ นินงานของบริษัทในป�  2561 ให� ท่ีประชุม 
ผู�ถือหุ�นรับทราบ  

 หมายเหตุ  วาระน้ีเป0นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม!มีการลงคะแนนเสียง 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจําป# 2561 สําหรับรอบระยะเวลา

บัญชี สิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

วัตถุประสงค)และเหตุผล   งบแสดงฐานะการเ งินและงบกํา ไรขาดทุนเบ็ดเส ร็จประจําป�  2561                  
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏอยู!ในรายงานประจําป� 2561 (ในรูปแบบ QR 
Code ซึ่งปรากฏอยู!ในแบบฟอร7มลงทะเบียน) ท่ีได�จัดส!งให�ผู�ถือหุ�นพร�อมหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ี โดยงบ
แสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป� 2561 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2561 ดังกล!าว ได�ผ!านการตรวจสอบโดยผู�สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จํากัด  ผ!านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
แล�ว 

สรุปสาระสําคัญงบการเงิน สําหรับป# สิ้นสดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

รายการ ป� 2561 ป� 2560 
เปลี่ยนแปลง 

ร�อยละ +/(-) 

สัดส!วนต!อ

รายได�ป� 2561 

สัดส!วนต!อ

รายได�ป� 2560 

รายได�จากการขายและให�บริการ 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.   

รายได�รวม 5,698.9 3,984.4 43.0   

ต�นทุนขาย 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. 

กําไรขั้นต�น 970.8 770.2 26.0 17.4 19.6 

ค=าใช�จ=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. 

  - สํารองหน้ีสงสัยจะสญู (220.5) 0 n.a. (17.9) n.a. 

(หน!วย: ล�านบาท) 



3 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน                     
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป� 2561 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561         
ซึ่งได�ผ!านการตรวจสอบโดยผู�สอบบัญชี รับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี  จํากัด                      
และผ!านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล�ว 

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีจะต�องได�รับการอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรเพ่ือเป@นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ=ายเงินปBนผล 

วัตถุประสงค)และเหตุผล  บริษัทมีลักษณะการดําเนินธุรกิจเป0น Holding Company ซึ่งรายได�หลัก              
มาจากเงินปcนผลท่ีได�รับจากบริษัทย!อย โดยในป� 2561 บริษัทมีกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 
349.44 ล�านบาท และข�อบังคับของบริษัท ข�อ 47 กําหนดให� บริษัทต�องจัดสรรกําไรสุทธิประจําป�ส!วนหน่ึงไว�
เป0นทุนสํารองไม!น�อยกว!าร�อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป� หักด�วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ�ามี) จนกว!าทุน
สํารองน้ีจะมีจํานวนไม!น�อยกว!าร�อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 บริษัทมีนโยบายจ!ายเงินปcนผลในอัตราไม!ตํ่ากว!าร�อยละ 50 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหัก
ภาษีและหลังหักสํารองตามกฎหมาย ท้ังน้ี การจ!ายเงินปcนผลดังกล!าวจะขึ้นอยู!กับการดํารงเงินไว�เพ่ือลงทุนใน
อนาคต หรือเพ่ือชําระคืนเงินกู�ยืม หรือเป0นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท รวมถึงความจําเป0นและความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
1.  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณารับทราบการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป� 2561                

ไว�เป0นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 17,471,979 บาท และพิจารณารับทราบการจ!ายเงินปcนผล
ระหว!างกาลให�กับผู�ถือหุ�นของบริษัท ซ่ึงได�จ!ายไปแล�วในป� 2561 จํานวน 2 คร้ัง ในอัตราหุ�นละ 0.27 
บาท รวมเป0นเงิน 411.75 ล�านบาท  คิดเป0นร�อยละ 124.03 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังหักภาษีและหลังหักสํารองตามกฎหมาย  ซึ่งเป0นไปตามนโยบายการจ!ายเงินปcนผล  จึงไม!มีการ
จ!ายเงินปcนผลจากผลประกอบการในป� 2561 อีก สําหรับรายละเอียดการจ!ายเงินปcนผลระหว!างกาลท่ีได�
จ!ายไปแล�ว มีดังน้ี 
-  คร้ังท่ี 1   ท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2561 ได�พิจารณาอนุมัติการจ!ายเงินปcนผล

ระหว!างกาล คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2561 ในอัตราหุ�นละ 0.17 บาท         
ร วม เ ป0 น เ งิ น  259.25 ล� า น บ าท  แ ละ ไ ด� จ! า ย เ งิ น ปc นผ ล ใ ห� แ ก! ผู� ถื อ หุ� น                        
เป0นท่ีเรียบร�อยแล�วเม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 

-  คร้ังท่ี 2   คณะกรรมการบริษัทได�มีมติอนุมัติจ!ายเงินปcนผลระหว!างกาลครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 
10 สิงหาคม 2561 ในอัตราหุ�นละ 0.10 บาท รวมเป0นเงิน 152.5 ล�านบาท และได�
จ!ายเงินปcนผลให�แก!ผู�ถือหุ�นเป0นท่ีเรียบร�อยแล�วเม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2561 

เปรียบเทียบอัตราการจ!ายเงินปcนผลประจําป� 2561  กับป�ท่ีผ!านมาได�ดังน้ี 
รายละเอียดการจ=ายเงินปBนผล ป# 2561 ป# 2560 

1. กําไรสุทธิสําหรับป�ตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหัก
ภาษีและหลังหักสํารองตามกฎหมาย (ล�านบาท) 

331.97 518.64 

2. จํานวนหุ�น (ล�านหุ�น) 1,525 1,525 
3. เงินปcนผลประจําป� (บาท/หุ�น) 
    - เงินปcนผลระหว!างกาล คร้ังท่ี 1 (บาท/หุ�น) 
    - เงินปcนผลระหว!างกาล คร้ังท่ี 2 (บาท/หุ�น) 

0.27 
0.17 
0.10 

0.28 
0.12 
0.16 

4. เงินปcนผลจ!ายท้ังสิ้น (ล�านบาท) 411.75 427.00 
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รายละเอียดการจ=ายเงินปBนผล ป# 2561 ป# 2560 
5. อัตราส!วนการจ!ายเงินปcนผลเทียบกับกําไรสุทธิจากงบ

การเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลังหักสํารอง
ตามกฎหมาย 

124.03 % 82.33% 

2.  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอการจ!ายเงินปcนผลระหว!างกาล ป� 2562 จากการรับรู�เงินปcนผลท่ี
ได�รับจากบริษัทย!อยในวันท่ี 22 กุมภาพันธ7 2562 เป0นรายได� จํานวน 452.6 ล�านบาท เม่ือรวมกับกําไร
สะสมท่ียังมิได�จัดสรรของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 202.25 ล�านบาท บริษัทจึงมีกําไร
สะสมท่ียังมิได�จัดสรรประมาณ 632.22 ล�านบาท ซ่ึงเพียงพอท่ีจะจ!ายปcนผลได�  

 จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2562 พิจารณาอนุมัติจ!ายเงินปcนผลระหว!างกาล      
ป� 2562 ในอัตราหุ�นละ 0.10 บาท จากจํานวนหุ�นท้ังหมด 1,525,000,000 หุ�น  รวมเป0นเงินท้ังสิ้น 
152.5 ล�านบาท  คิดเป0นสัดส!วนร�อยละ 33.69 ของกําไรสุทธิ ซ่ึงอัตราการจ!ายเงินปcนผลดังกล!าวไม!ถึง
ร�อยละ 50 ตามนโยบายการจ!ายเงินปcนผลของบริษัทข�างต�น เน่ืองจากบริษัทมีแผนในการสํารองเงินไว�
เพ่ือการลงทุนภายหลังจากการปรับโครงสร�างภายในของบริษัทฯ  

 ท้ังน้ี บริษัทได�กําหนดรายชื่อผู�ถือหุ�นท่ีมีสิทธิได�รับเงินปcนผล (Record Date) ในวันท่ี 22 เมษายน 2562 และ
กําหนดจ!ายเงินปcนผลในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 

 หมายเหตุ  มติในวาระน้ีจะต�องได� รับการอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุม                 
และออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการแต=งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต�องออกตามวาระ 

 วัตถุประสงค)และเหตุผล  ตามมาตรา 71 แห!งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการ
แก�ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด”) และข�อบังคับของบริษัทข�อ 17 กําหนดไว�ว!า ในการประชุม
สามัญประจําป�ทุกคร้ัง ให�กรรมการออกจากตําแหน!ง 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะน้ัน ถ�าจํานวน
กรรมการท่ีจะแบ!งออกให�ตรงเป0นสามส!วนไม!ได� ก็ให�ออกโดยจํานวนท่ีใกล�ท่ีสุดกับส!วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีออก
จากตําแหน!งตามวาระน้ัน อาจได�รับเลือกต้ังเข�ามาดํารงตําแหน!งเป0นกรรมการใหม!ก็ได� 

 นอกจากน้ี ตามมาตรา 75 แห!ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด และตามข�อบังคับของบริษัท หมวด ท่ี 5 เร่ือง
คณะกรรมการ ข�อท่ี 21 กําหนดว!า ในกรณีท่ีตําแหน!งกรรมการว!างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ ให�คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ และไม!มีลักษณะต�องห�ามตามกฎหมายว!าด�วยบริษัทมหาชน
จํากัดและกฎหมายว!าด�วยหลักทรัพย7และตลาดหลักทรัพย7 เข�าเป0นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เว�นแต!วาระของกรรมการผู�น้ันจะเหลือน�อยกว!าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซ่ึงเข�าเป0นกรรมการแทน
ดังกล!าวอยู!ในตําแหน!งกรรมการได�เพียงเท!าวาระท่ียังเหลืออยู!ของกรรมการท่ีตนเข�ามาแทนในการประชุม
สามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2562 ของบริษัท เน่ืองจากบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทท้ังหมดจํานวน 11 ท!าน จึงมี
กรรมการท่ีครบวาระการดํารงตําแหน!งคร้ังน้ีจํานวน 4 ท!าน ดังน้ี 

1. นายจักรมณฑ7  ผาสุกวนิช  ประธานกรรมการ 
2. นางวรรณา เรามานะชัย  กรรมการ 
3.  นายอังกฤษ  รุ!งโรจน7กิติยศ  กรรมการ  
4.  นายราชัย  วัฒนเกษม   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ดํารง 

ตําแหน!งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนท่ี
ตําแหน!ง ท่ีว!างลง เ น่ืองจากนางศรีไทย เหมโสรัจ  
ขอลาออก)  
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ในการน้ี บริษัทได�ประกาศในเว็บไซต7ของบริษัทเรียนเชิญให�ผู�ถือหุ�นเสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามพ.ร.บ. 
บริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายว!าด�วยหลักทรัพย7และตลาดหลักทรัพย7 และหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 
เพ่ือเข�ารับการสรรหาเป0นกรรมการบริษัท ต้ังแต!วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 ถึง 15 มกราคม 2562 โดยเม่ือ
ครบกําหนดเวลาแล�ว ปรากฏว!า ไม!มีผู�ถือหุ�นรายใดเสนอชื่อผู�ทรงคุณวุฒิเข�ามายังบริษัทฯ  

เน่ืองจากกรรมการท้ัง 3 ราย ข�างต�น ได�แก! นายจักรมณฑ7 ผาสุกวนิช นางวรรณา เรามานะชัย และนายอังกฤษ 
รุ!งโรจน7กิติยศ เป0นผู�มีความรู� และมีประสบการณ7อันจะเป0นประโยชน7ต!อการดําเนินงานของบริษัท  บริษัทจึงขอ
เสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาอนุมัติแต!งต้ังให�กรรมการท้ัง 3 ราย กลับเข�าดํารงตําแหน!งกรรมการอีกวาระ
หน่ึง อน่ึง เน่ืองด�วยนายราชัย วัฒนเกษม เป0นผู�ท่ีได�รับการเสนอชื่อให�ดํารงตําแหน!งกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบแทนท่ีนางศรีไทย เหมโสรัจ ท่ีขอลาออก จึงอยู!ในตําแหน!งได�เพียงเท!าวาระท่ียังเหลืออยู!
ของนางศรีไทย เหมโสรัจ ซ่ึงวาระการดํารงตําแหน!งเหลือน�อยกว!าสองเดือน ดังน้ัน บริษัทจึงขอเสนอให�ท่ี
ประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาอนุมัติแต!งตั้งให�นายราชัย วัฒนเกษม เข�าดํารงตําแหน!งกรรมการของบริษัทฯ ท้ังน้ี 
นายราชัย วัฒนเกษม เป0นผู�มีความรู� และมีประสบการณ7 และความเชี่ยวชาญอันเป0นประโยชน7ต!อการ
ดําเนินงานของบริษัท 
รายละเอียดเก่ียวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ7การทํางาน ของกรรมการท่ีพ�นจากตําแหน!งตามวาระ 
และได�รับการเสนอชื่อเพ่ือกลับเข�าดํารงตําแหน!งกรรมการอีกวาระหน่ึง และกรรมการท่ีได�รับการเสนอชื่อให�
ดํารงตําแหน!งแทนตําแหน!งท่ีว!างลง ปรากฏตาม สิ่งท่ีส�งมาด�วย 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการได�พิจารณาคุณสมบัติ ความรู� และประสบการณ7 ตามนโยบาย
หลักเกณฑ7และวิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งท่ีส�งมาด�วย 3 คณะกรรมการ (โดยมติเสียง
ข�างมากและไม!รวมกรรมการท่ีต�องพ�นจากตําแหน!งตามวาระในคร้ังน้ี) เห็นว!าบุคคลท่ีได�รับการเสนอชื่อให�ดํารง
ตําแหน!งกรรมการอิสระสามารถให�ความเห็นได�อย!างเป0นอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นอนุมัติ
แต!งต้ังให�กรรมการท่ีจะต�องออกจากตําแหน!งตามวาระ ท้ัง 3 ราย กลับเข�าดํารงตําแหน!งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
และอนุมัติแต!งต้ังกรรมการแทนท่ีตําแหน!งท่ีว!างลง จํานวน 1 ราย โดยมีรายชื่อดังน้ี 

1. นายจักรมณฑ7  ผาสุกวนิช  ประธานกรรมการ 
2. นางวรรณา เรามานะชัย  กรรมการ 
3.  นายอังกฤษ  รุ!งโรจน7กิติยศ  กรรมการ  
4.  นายราชยั  วัฒนเกษม   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ(ดํารงตําแหน!ง 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนท่ีตําแหน!ง
ท่ีว!างลง เน่ืองจากนางศรีไทย เหมโสรัจ ขอลาออก)
  

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีจะต�องได� รับการอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุม                  
และออกเสียงลงคะแนน  

 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดค=าตอบแทนกรรมการ ประจําป# 2562 

 วัตถุประสงค)และเหตุผล  คณะกรรมการบริษัทได�กําหนดนโยบายการจ!ายค!าตอบแทนกรรมการโดยมอบหมาย
ให�คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค!าตอบแทน เป0นผู�เสนอค!าตอบแทนของกรรมการจากผลการดําเนินงาน
ของบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทท่ีมีขนาดใกล�เคียงกัน โดย
คํานึงถึงความเหมาะสม และสอดคล�องกับภาระหน�าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาอนุมัติค!าตอบแทนกรรมการในวงเงิน
ไม!เกิน 7 ล�านบาท โดยมีรายละเอียดค!าตอบแทนกรรมการ ดังต!อไปน้ี 
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คณะกรรมการชุดต=าง ๆ 

ค=าตอบแทน        
รายเดือน (บาท) 

เบี้ยประชุม/คร้ัง 
(บาท) 

บําเหน็จกรรมการ/ป# 
(บาท) 

2561 2562 2561 2562 2561 2562 

คณะกรรมการบริษัท 
- ประธาน 
- กรรมการ 

 
25,000 
17,500 

 
25,000 
17,500 

 
40,000 
30,000 

 
40,000 
30,000 

จ!ายให�
เฉพาะ

กรรมการท่ี
ไม!เป0น

ผู�บริหาร 
วงเงินไม!เกิน 
2,000,000 

บาท 

จ!ายให�
เฉพาะ

กรรมการท่ี
ไม!เป0น

ผู�บริหาร 
วงเงินไม!เกิน 
2,000,000 

บาท 
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 
- กรรมการท่ีไม!เป0นผู�บริหาร 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
37,500 
25,000 

 
37,500 
25,000 

 
- 

 
- 

 - สิทธิประโยชน)อื่นๆ   ไม!มี 

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีจะต�องได�รับการอนุมัติด�วยคะแนนเสียงไม!น�อยกว!าสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมด
ของผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุม 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแต=งตั้งผู�สอบบัญชีและกําหนดค=าสอบบัญชีประจําป# 2562  
 วัตถุประสงค)และเหตุผล  คณะกรรมการตรวจสอบได�พิจารณาการแต!งตั้งผู�สอบบัญชีสําหรับป� 2562 และ

เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นแต!งตั้งผู�สอบบัญชีจากบริษัทสํานักงานอีวาย 
จํากัด (“EY”) เป0นสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให�  

1. นายศุภชยั  ปcญญาวฒัโน  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3930 แห!ง EY   และ/หรือ 
2. นายณัฐวฒุิ  สันติเพ็ชร  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5730 แห!ง EY   และ/หรือ 
3. นางสาวกรองแก�ว  ลิมปnกิตติกุล  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5874 แห!ง EY  

เป0นผู�สอบบัญชีบริษัท โดยกําหนดค!าสอบบัญชีสําหรับรอบป�บัญชี 2562 เป0นจํานวนเงินไม!เกิน 1,100,000 
บาท ลดลงจากป� 2561 (KPMG Auditor)  จํานวน 160,000 บาท ท้ังน้ี บริษัทและบริษัทย!อยมีผู�สอบบัญชีราย
เดียวกัน 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได�พิจารณาคัดเลือกผู�สอบบัญชีของบริษัท 
โดยพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ7 ตลอดจนความเป0นอิสระของผู�สอบบัญชี และพิจารณา
ค!าตอบแทนการสอบบัญชีให�เหมาะสมกับหน�าท่ี ภาระความรับผิดชอบ โดยได�เสนอต!อคณะกรรมการบริษัทให�
พิจารณาแต!งต้ังผู�สอบบัญชีจาก EY เป0นสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให� นายศุภชัย ปcญญาวัฒโน 
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3930 และ/หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขท่ี 5730 และ/หรือ นางสาวกรองแก�ว ลิมปnกิตติกุล ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5874 แห!ง EY 
เป0นผู�สอบบัญชีบริษัท โดยให�ผู�สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป0นผู�ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต!องบการเงิน
ของบริษัท และขอเสนอให�กําหนดค!าสอบบัญชีประจําป� 2562 เป0นจํานวนเงินไม!เกิน 1,100,000 บาท ลดลง
จากป� 2561 จํานวน 160,000 บาท  

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห ็นสมควรเสนอต !อ ที ่ประช ุมผู �ถ ือหุ �นอน ุม ัต ิแต !ง ตั ้งผู �สอบบ ัญช ี                    
จาก EY เป0นสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให� นายศุภชัย  ปcญญาวัฒโน ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 3930 และ/หรือ นายณัฐวุฒิ  สันติเพ็ชร ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5730 และ/หรือ 
นางสาวกรองแก�ว  ลิมปnกิตติกุล ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5874 แห!ง EY เป0นผู�สอบบัญชีบริษัท                 
โดยให�ผู�สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป0นผู�ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต!องบการเงินของบริษัท ท้ังน้ี ข�อมูล
เก่ียวกับประวัติและประสบการณ7การทํางานของผู�สอบบัญชีแต!ละท!าน ปรากฏตาม สิ่งท่ีส�งมาด�วย 4 
และเห็นสมควรเสนอต!อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นเพ่ือพิจารณาอนุมัติค!าสอบบัญชีประจําป� 2561 ตามปรากฏในตาราง
ดังต!อไปน้ี 

ประเภทค=าตอบแทน ป# 2562 (ป#ท่ีเสนอ) ป# 2561 

ค!าสอบบัญช ี

 

 

ค!าบริการอื่นๆ 

1,100,000 บาท 

 

 

- 

1,260,000 บาท 

 (ไม!รวมค!าตอบแทนการสอบ
บัญชีสําหรับรายการได�มาซ่ึง

สินทรัพย7ในประเทศเยอรมนีและ
ฮังการีจํานวนไม!เกิน 500,000 

บาท) 

- 

โดยลดลงจากป� 2561 จํานวน 160,000 บาท ท้ังน้ี บริษัทท่ีเป0นสํานักงานสอบบัญชีและผู�สอบบัญชีตามท่ีเสนอ 
มีความเป0นอิสระ ไม!มีความสัมพันธ7หรือส!วนได�เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย!อย ผู�บริหาร ผู�ถือหุ�นใหญ! หรือ ผู�ท่ี
เก่ียวข�องของบุคคลดังกล!าว  

 
หมายเหตุ  มติในวาระน้ีจะต�องได� รับการอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุม                   
และออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแก�ไขข�อบังคับของบริษัท ข�อ 29 เกี่ยวกับการประชุมผ=านสื่ออิเล็กทรอนิกส) และข�อ 31 

เก่ียวกับสิทธิของผู�ถือหุ�นในการร�องขอให�จัดประชุมผู�ถือหุ�น 

 

 วัตถุประสงค)และเหตุผล  ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห!งชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เร่ืองการประชุมผ!านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส7 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2557 (“ประกาศคณะรักษาความสงบแห=งชาติ”) กําหนดให�การประชุมท่ี
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กฎหมายบัญญัติให�ต�องมีการประชุมนอกจากจะดําเนินการตามวิธีท่ีบัญญัติไว�ในกฎหมายแต!ละฉบับแล�ว จะจัดให�

มีการประชุมผ!านสื่ออิเล็กทรอนิกส7ก็ได� และคําชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค�า ลงวันท่ี 23 กันยายน 2559 เร่ือง 

การประชุมผ!านสื่ออิเล็กทรอนิกส7ของห�างหุ�นส!วนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด สมาคมการค�า 

และหอการค�า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห!งชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เร่ืองการประชุมผ!านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส7 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2557 (“คําชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค�า”) กําหนดว!า กรณีบริษัทมหาชน

จํากัด หากประสงค7จะประชุมผ!านสื่ออิเล็กทรอนิกส7จะต�องมีการกําหนดเร่ืองการประชุมผ!านสื่ออิเล็กทรอนิกส7ไว�

ในข�อบังคับของบริษัทมหาชนจํากัด  

 ตามคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห!งชาติ ฉบับท่ี 21/2560 เร่ือง การแก�ไขเพ่ิมเติมกฏหมายเพ่ืออํานวย

ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันท่ี 4 เมษายน 2560 (“คําสั่งคณะรักษาความสงบแห=งชาติ ฉบับท่ี 

21/2560”) ได�กําหนดให�ยกเลิกความในมาตรา 100 แห!งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และให�

ใช�ข�อความใหม!ซ่ึงให�สิทธิแก!ผู�ถือหุ�นในการเรียกประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�นในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทไม!จัดการ

ประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�นตามท่ีผู�ถือหุ�นร�องขอ  

 ดังน้ัน บริษัทฯ จึงมีความจําเป0นต�องแก�ไขข�อบังคับของบริษัท ข�อ 29 และข�อ 31 เพ่ือให�สอดคล�องกับประกาศ

คณะรักษาความสงบแห!งชาติและคําชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค�า และคําสั่งคณะรักษาความสงบแห!งชาติ ฉบับท่ี 

21/2560 ดังกล!าวข�างต�น 

  ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นวสมควรให�ต�องแก�ไขข�อบังคับของบริษัท ข�อ 29 และข�อ 31 

เพ่ือให�สอดคล�องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห!งชาติและคําชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค�า และคําสั่งคณะ

รักษาความสงบแห!งชาติ ฉบับท่ี 21/2560 ดังน้ี 

ข�อบังคับปBจจุบัน ข�อบังคับแก�ไขใหม= 

ข�อ 29 

คณะกรรมการจะต�องประชุมกันอย!างน�อยสาม (3) เดือนต!อคร้ัง 

ณ จังหวัดอันเป0นท่ีต้ังสํานักงานใหญ!ของบริษัทหรือจังหวัด

ใกล�เคียง หรือ ณ สถานท่ีอื่นใด โดยการกําหนดวัน เวลา และ

สถานท่ี เป0นไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการ 

ข�อ 29 

คณะกรรมการจะต�องประชุมกันอย!างน�อยสาม (3) เดือนต!อ

คร้ัง ณ จังหวัดอันเป0นท่ีต้ังสํานักงานใหญ!ของบริษัทหรือ

จังหวัดใกล�เคียง หรือ ณ สถานท่ีอื่นใด โดยการกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ี เป0นไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการ 

ในการประชุมคณะกรรมการแต!ละคร้ัง ประธานในท่ีประชุมจะ

กําหนดให�กรรมการประชุมและดําเนินการใดๆ ในการประชุม

ดังกล!าวผ!านสื่ออิเล็กทรอนิกส7ก็ได� โดยกรรมการอย!างน�อยหน่ึง

ในสาม (1/3) ขององค7ประชุมจะต�องอยู!ในท่ีประชุมแห!ง

เดียวกัน และกรรมการท้ังหมดท่ีเข�าร!วมประชุมจะต�องอยู!ใน

ประเทศไทยขณะท่ีมีการประชุม 
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ข�อบังคับปBจจุบัน ข�อบังคับแก�ไขใหม= 

การประชุมผ! านสื่ออิ เล็ กทรอนิกส7ตามวรรคแรกต�องมี

กระบวนการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด�านสารสนเทศโดยให�

มีการบันทึกเสียง หรือท้ังเสียงและภาพแล�วแต!กรณี ของ

กรรมการทุกรายในท่ีประชุมตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุม 

รวมท้ังข�อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร7ท่ีเกิดจากการบันทึก

ดังกล!าวและมีระบบควบคุมการประชุมตามกฎหมายท่ี

เก่ียวข�อง 

กรรมการบริษัทซ่ึงเข�าร!วมประชุมคณะกรรมการผ!านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส7ด�วยวิธีการและเป0นไปตามเง่ือนไขท่ีกล!าวมา

ข�างต�นถือว!าเป0นการเข�าร!วมประชุมอันสามารถนับเป0นองค7

ประชุมได� และถือว!าการประชุมคณะกรรมการผ!านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส7ดังกล!าวมีผลเช!นเดียวกับการประชุมตามวิธีการ

ท่ีบัญญัติไว�ในกฎหมายและข�อบังคับน้ี 

ข�อ 31 

คณะกรรมการต�องจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นเป0นการประชุม

สามัญประจําป�ภายในสี่ (4) เดือน นับแต!วันสิ้นสุดของรอบป�

บัญชีของบริษัท 

การประชุมผู�ถือหุ�นคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ให�เรียกว!าการ

ประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู�ถือหุ�นเป0น

การประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได�สุดแต!จะเห็นสมควร 

ผู�ถือหุ�นซ่ึงมีหุ�นนับรวมกันได�ไม!น�อยกว!าหน่ึงในห�า (1/5) ของ

จํานวนหุ�นท่ีจําหน!ายได�ท้ังหมด หรือผู�ถือหุ�นจํานวนไม!น�อยกว!า

ย่ีสิบห�า (25) คน ซ่ึงมีหุ�นนับรวมกันได�ไม!น�อยกว!าหน่ึงในสิบ

(1/10) ของจํานวนหุ�นท่ีจําหน!ายได�ท้ังหมดจะเข�าชื่อกันทํา

หนังสือขอให�คณะกรรมการเรียกประชุมผู�ถือหุ�นเป0นการประชุม

วิสามัญเม่ือใดก็ได� แต!ต�องระบุเหตุผลในการท่ีขอให�เรียกประชุม

ไว�ให�ชัดเจนในหนังสือดังกล!าวด�วย ในกรณีเช!นน้ี คณะกรรมการ

ต�องจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นภายในหน่ึง (1) เดือนนับแต!วันท่ี

ได�รับหนังสือน้ันจากผู�ถือหุ�นดังกล!าว 

ข�อ 31 

คณะกรรมการต�องจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นเป0นการประชุม

สามัญประจําป�ภายในสี่ (4) เดือน นับแต!วันสิ้นสุดของรอบป�

บัญชีของบริษัท 

การประชุมผู�ถือหุ�นคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ให�เรียกว!าการ

ประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู�ถือหุ�นเป0น

การประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได�สุดแต!จะเห็นสมควร 

ผู�ถือหุ�นซึ่งมีหุ�นนับรวมกันได�ไม!น�อยกว!าร�อยละสิบ (10) ของ

จํานวนหุ�นท่ีจําหน!ายได�ท้ังหมด จะเข�าชื่อกันทําหนังสือขอให�

คณะกรรมการเรียกประชุมผู�ถือหุ�นเป0นการประชุมวิสามัญ

เมื่อใดก็ได� แต!ต�องระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให�เรียก

ประชุมไว�ให�ชัดเจนในหนังสือดังกล!าวด�วย ในกรณีเช!นน้ี 

คณะกรรมการต�องจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นภายในสี่สิบห�า

(45) วัน นับแต!วันท่ีได�รับหนังสือน้ันจากผู�ถือหุ�นดังกล!าว 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม!จัดให�มีการประชุมภายในกําหนด

ระยะเวลาตามวรรคสาม ผู�ถือหุ�นท้ังหลายซ่ึงเข�าชื่อกันหรือผู�

ถือหุ�นคนอื่นๆ รวมกันได�จํานวนหุ�นตามท่ีบังคับไว�น้ันจะเรียก

ประชุมเองก็ได�ภายในสี่สิบห�า (45) วัน นับแต!วันครบกําหนด
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ข�อบังคับปBจจุบัน ข�อบังคับแก�ไขใหม= 

ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช!นน้ี ให�ถือว!าเป0นการประชุม

ผู�ถือหุ�นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต�อง

รับผิดชอบค!าใช�จ!ายอันจําเป0นท่ีเกิดจากการจัดให�มีการประชุม

และอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว!าการประชุมผู�ถือหุ�นท่ีเป0นการเรียกประชุม

เพราะผู�ถือหุ�นตามวรรคสามคร้ังใด จํานวนผู�ถือหุ�นซึ่งมาร!วม

ประชุมไม!ครบเป0นองค7ประชุมท่ีกําหนดไว�ในข�อบังคับฉบับน้ี ผู�

ถือหุ�นตามวรรคสามต�องร!วมกันรับผิดชอบชดใช�ค!าใช�จ!ายท่ีเกิด

จากการจัดให�มีการประชุมในคร้ังนั้นให�แก!บริษัท 

ท้ังน้ี ในการดําเนินการแก�ไขเพ่ิมเติมข�อบังคับของบริษัท ท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค�า กระทรวงพาณิชย7 เห็นสมควรผู�ถือหุ�น

พิจารณาอนุมัติให�คณะกรรมการ หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมาย มีอํานาจดําเนินการต!างๆ ท่ีจําเป0นเพ่ือให�การ

ดําเนินการจดทะเบียนท่ีเก่ียวข�องเสร็จสมบูรณ7 รวมท้ังให�มีอํานาจในการดําเนินการแก�ไขและเพ่ิมเติมถ�อยคําในเอกสารจด

ทะเบียนกรณีท่ีนายทะเบียนมีคําสั่ง และ/หรือคําแนะนําให�แก�ไขถ�อยคําบางประการในเอกสารดังกล!าว ท้ังน้ี เพ่ือให�เป0นไป

ตามคําสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด โดยท่ีไม!กระทบต!อสาระสําคัญของการแก�ไขเพ่ิมเติมข�อบังคับของบริษัท 

 หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะต�องได�รับการอนุมัติด�วยคะแนนเสียงไม!น�อยกว!าสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�น  

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการท้ังหมดของบริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร)ค จํากัด, บริษัท พี.ซี.เอส. ได 

คาสติ้ง จํากัด และบริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร)จจิ้ง จํากัด ซ่ึงเป@นบริษัทย=อยของบริษัทฯ ในประเทศไทยมายัง

บริษัท 

วัตถุประสงค)และเหตุผล  เน่ืองด�วยปcจจุบัน บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ�นในบริษัทอื่น (Holding 
Company) ท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจําหน!ายชิ้นส!วนยานยนต7 ดังน้ัน บริษัทจึงมีรายได�หลักมาจากเงินปcนผลท่ี
ได�รับจากการลงทุนในบริษัทย!อย นอกจากน้ี รูปแบบการถือหุ�นในลักษณะน้ี ทําให�กลุ!มบริษัท เกิดข�อจํากัดและ
ความสิ้นเปลืองบางประการในการดําเนินกิจการในประเทศไทย กลุ!มบริษัทจึงได�พิจารณาการปรับโครงสร�าง
โดยให�บริษัทรับโอนกิจการท้ังหมดของบริษัทย!อยในกลุ!มในประเทศไทยเพ่ือให�บริษัทเป0นบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจ
เก่ียวกับการผลิตและจําหน!ายชิ้นส!วนยานยนต7ในประเทศไทยเพียงบริษัทเดียวในกลุ!มบริษัท อันจะเป0นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและก!อให�เกิดประโยชน7แก!กลุ!มบริษัท โดยบริษัทจะรับโอนกิจการท้ังหมดของบริษัท พี.ซี.เอส.    
พรีซิชั่น เวิร7ค จํากัด, บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสต้ิง จํากัด และบริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร7จจ้ิง จํากัด ซ่ึงเป0นบริษัทย!อย
ของบริษัทในประเทศไทย (รวมเรียกว!า “บริษัทย=อยในประเทศภายในกลุ=ม”) โดยบริษัทเป0นผู�ถือหุ�นใหญ!ใน
สัดส!วนร�อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนมายังบริษัท ท้ังน้ี บริษัทยังคงถือหุ�นในบริษัทย!อยท่ีต้ังอยู!ใน
ต!างประเทศเช!นเดิม และไม!มีการปรับโครงสร�างสําหรับบริษัทย!อยท่ีต้ังอยู!ในต!างประเทศ โดยในการปรับ
โครงสร�างกิจการน้ัน บริษัทจะดําเนินการรับโอนการส!งเสริมการลงทุนจากบริษัทย!อยในประเทศภายในกลุ!ม
ด�วย ซ่ึงขั้นตอนหลักในการปรับโครงสร�างกลุ!มบริษัทมีดังต!อไปน้ี  
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(1) สําหรับการโอนบัตรส!งเสริมการลงทุนเกี่ยวกับกิจการท่ีโอนจากบริษัทย!อยในประเทศภายในกลุ!มมายังบริษัทฯ 
น้ัน บริษัทฯ และบริษัทย!อยในประเทศภายในกลุ!ม จะเร่ิมดําเนินการจัดเตรียมและยื่นเอกสารคําขอท่ีเก่ียวข�อง
ก!อนวันโอนกิจการท้ังหมด ตามหลักเกณฑ7และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการส!งเสริมการลงทุนประกาศ
กําหนด เพ่ือให�บัตรส!งเสริมการลงทุนโอนมายังบริษัทฯ ได� ณ วันโอนกิจการท้ังหมด หรือโดยเร็วท่ีสุดภายหลัง
วันโอนกิจการท้ังหมด ท้ังน้ี เพ่ือมิให�การโอนบัตรส!งเสริมการลงทุนดังกล!าวกระทบต!อการใช�สิทธิประโยชน7ใดๆ 
ภายใต�บัตรส!งเสริมการลงทุน     

(2)  ในวันโอนกิจการท้ังหมด บริษัทย!อยในประเทศภายในกลุ!มจะต�องโอนทรัพย7สิน หน้ีสิน สิทธิ และหน�าท่ีท้ังหมด
ท่ีเก่ียวข�องและจําเป0นในการประกอบกิจการให�แก!บริษัทฯ ด�วย โดยใช�ราคาตามมูลค!าตลาดยุติธรรม         
(Fair Market Value) ณ วันท่ีโอนกิจการท้ังหมดซึ่งเป0นมูลค!าท่ีได�รับการประเมินจากผู�ประเมินอิสระท่ีได�รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย7และตลาดหลักทรัพย7 โดยให�ถือราคาโอนและรับ
โอนเป0นราคาท่ีซ้ือสินทรัพย7น้ัน เป0นไปตามเง่ือนไขท่ีประมวลรัษฎากรกําหนด  

(3) บริษัทย!อยในประเทศภายในกลุ!มจะต�องดําเนินการเปลี่ยนตัวคู!สัญญาหรือแปลงหน้ีใหม!ภายใต�สัญญาท่ี
เกี่ยวข�องและจะต�องดําเนินการโอนใบอนุญาตท่ีเก่ียวข�อง (แล�วแต!กรณี) และดําเนินการจดทะเบียนโอน
ทรัพย7สิน หน้ีสิน และสิทธิต!างๆ ให�เป0นชื่อของบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทย!อยในประเทศภายกลุ!มจะต�องส!ง
มอบเอกสารและทรัพย7สินท่ีจะโอนภายใต�การโอนกิจการท้ังหมดมาให�แก!บริษัทฯ  

(4) บริษัทย!อยในกลุ!มจะต�องดําเนินการโอนพนักงานและลูกจ�างท่ีอยู!ภายใต�สัญญาจ�างของบริษัทย!อยในประเทศ
ภายในกลุ!มให�เป0นของบริษัทฯ ตามเง่ือนไขท่ีข�อบังคับการทํางานและกฎหมายแรงงานท่ีเกี่ยวข�องกําหนด  

(5) บริษัทย!อยในประเทศภายในกลุ!มจะต�องดําเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทและเร่ิมชําระบัญชีตามขั้นตอน 
ระยะเวลา และหลักเกณฑ7ตามท่ีกฎหมายกําหนด ภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับรอบระยะเวลาบัญชีท่ี
มีการโอนกิจการท้ังหมด ตามเง่ือนไขการโอนกิจการท้ังหมดท่ีประมวลรัษฎากรกําหนด เพ่ือให�ได�รับสิทธิ
ประโยชน7ทางภาษีจากการโอนกิจการท้ังหมด  

เน่ืองด�วยเหตุผลดังกล!าว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให�มีการรับโอนกิจการท้ังหมดของบริษัทย!อยในประเทศ

ภายในกลุ!มมายังบริษัท  โดยวิธีการและเง่ือนไขการโอนกิจการท้ังหมดท่ีประมวลรัษฎากรกําหนด ซ่ึงการรับ

โอนกิจการของบริษัทย!อยในประเทศภายในกลุ!มมายังบริษัทจะเป0นการเพ่ิมประสิทธิภาพและก!อให�เกิด

ประโยชน7แก!กลุ!มบริษัท ดังต!อไปน้ี 

(1) การประกอบกิจการโดยมีบริษัทฯ ท่ีดําเนินธุรกิจในประเทศเพียงบริษัทเดียวจะเป0นการเพ่ิมความคล!องตัวใน
การบริหารงานและการดําเนินงานของบริษัทท้ังทางธุรกิจและทางกฎหมายในส!วนการขออนุมัติการดําเนินการ
ต!างๆ จากท้ังคณะกรรมการและผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ และจะทําให�บริษัทฯ มีการรวมศูนย7การปฏิบัติงานในแต!
ละสายงานของบริษัทฯ โดยสามารถท่ีจะนําความรู�ความสามารถของพนักงานของแต!ละบริษัทย!อยในประเทศ
ภายในกลุ!มรวมกันเพ่ือสร�างมูลค!าของบริษัทฯ และสร�างความสามารถในการแข!งขันได�อย!างเต็มท่ี  

(2) การโอนกิจการท้ังหมดของบริษัทย!อยในประเทศภายในกลุ!มมายังบริษัทฯ ซ่ึงเป0นบริษัทมหาชนจํากัดท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย7แห!งประเทศไทยโดยให�บริษัทฯ เป0นผู�ดําเนินธุรกิจโดยตรงจะทําให�บริษัทฯ มีความ
น!าเชื่อถือย่ิงขึ้น อันเป0นการสร�างความม่ันใจให�แก!คู!ค�า ผู�ร!วมลงทุน หรือตัวแทนจําหน!ายของบริษัทฯ ในกรณีท่ี
บริษัทฯ จะขยายกิจการต!อไปในอนาคต  
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(3) การท่ีบริษัทฯ เป0นผู�ดําเนินธุรกิจในประเทศเพียงบริษัทเดียว จะช!วยลดค!าใช�จ!ายในการบริหารจัดการต!างๆ ท่ี

เกิดขึ้น โดยเฉพาะส!วนงานท่ีสามารถใช�ทรัพยากรส!วนกลางร!วมกันได�ระหว!างบริษัทย!อยในประเทศภายในกลุ!ม 

โดยไม!เกิดความซ้ําซ�อน 

(4) การโอนกิจการท้ังหมดของบริษัทย!อยในประเทศภายในกลุ!มน้ัน  บริษัทฯ คาดว!าจะสามารถดําเนินการได�โดย

ไม!มีภาระภาษีเงินได�ท่ีเกิดจากการโอนทรัพย7สิน เน่ืองจากบริษัทฯ ได�ดําเนินการตามประมวลรัษฎากรซึ่ง

กําหนดบทบัญญัติสําหรับการยกเว�นภาระภาษีอื่นๆ อีกด�วย เช!น ภาษีมูลค!าเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะ เป0นต�น 

 รายละเอียดของแผนการปรับโครงสร�างกลุ!มบริษัท ปรากฏตาม สิ่งท่ีส�งมาด�วย 5 ท้ังน้ี บริษัทคาดว!าจะ

ดําเนินการโอนและรับโอนกิจการท้ังหมดแล�วเสร็จภายในป� 2562 

 เพ่ือให�การรับโอนกิจการท้ังหมดจากบริษัทย!อยในประเทศภายในกลุ!ม สําเร็จลุล!วง บริษัทจึงเห็นสมควรมอบ

อํานาจให�คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป0นผู�เจรจา ทําความตกลง กําหนด 

แก�ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเง่ือนไข และดําเนินการใดๆ ท่ีจําเป0นเกี่ยวกับการการรับโอนกิจการท้ังหมด

ดังกล!าว ซ่ึงรวมถึงการรับโอนบัตรส!งเสริมการลงทุน การลงนามในสัญญา บันทึกข�อตกลง และเอกสารต!างๆ ท่ี

จําเป0นการติดต!อกับหน!วยงานราชการ หรือหน!วยงานกํากับดูแลท่ีเก่ียวข�อง ตลอดจนการดําเนินการต!างๆ 

ตามท่ีจําเป0นและสมควร เพ่ือให�การรับโอนกิจการท้ังหมดจากบริษัทย!อยในประเทศภายในกลุ!มมายังบริษัท

สําเร็จสมบูรณ7  

ความเห็นของคณะกรรมการ ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นควรพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการท้ังหมดของบริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น 

เวิร7ค จํากัด บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จํากัด และบริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร7จจ้ิง จํากัด ซึ่งเป0นบริษัทย!อยของบริษัทในประเทศ

ไทยมายังบริษัทซึ่งเป0นการปรับโครงสร�างภายในของกลุ!มบริษัท ซึ่งเข�าข!ายเป0นการรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป0นของ

บริษัท ตามมาตรา 107 (2)(ข) แห!ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด รวมท้ังการมอบอํานาจให�คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลท่ี

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป0นผู�ดําเนินการใดๆ ท่ีจําเป0นเก่ียวกับการการรับโอนกิจการท้ังหมดดังกล!าวข�างต�น  

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะต�องได�รับการอนุมติัด�วยคะแนนเสียงไม!น�อยกว!าสามในสีข่องจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถอืหุ�นซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ�าม)ี 

 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นว!าสมควรท่ีจะเปxดโอกาสให�กับผู�ถือหุ�นซักถาม (ถ�ามี)                
หรือคณะกรรมการตอบข�อซักถาม หรือชี้แจงผู�ถือหุ�น 
บริษัทกําหนดรายชื่อผู�ถือหุ�นท่ีมีสิทธิเข�าร!วมประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2562 (Record Date) ในวันท่ี     
11 มีนาคม 2562  

อน่ึง บริษัทได�เผยแพร!หนังสือเชิญประชุมผู�ถือหุ�น พร�อมเอกสารประกอบการประชุมไว�บนเว็บไซต7ของบริษัท 
www.pcsgh.com ด�วยแล�ว จึงขอเรียนเชิญผู�ถือหุ�นเข�าร!วมการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2562  ในวันพฤหัสบดีท่ี       
4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห�องลําตะคอง 1-2  โรงแรมแคนทารี โคราช  เลขท่ี 899/1,899/2 ถนนมิตรภาพ ตําบล
ในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 รายละเอียดแผนท่ีของสถานท่ีประชุม ปรากฏตาม สิ่งท่ีส�งมาด�วย 13 

ในกรณีท่ีผู�ถือหุ�นไม!สามารถเข�าร!วมประชุมได�ด�วยตนเอง และมีความประสงค7จะมอบฉันทะให�ผู�อื่นเข�าประชุม
และออกเสียงแทนตน โปรดใช�หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง ตาม สิ่งท่ีส�งมาด�วย 6 ส!วนผู�ถือหุ�น
ต!างชาติซึ่งแต!งต้ังให�คัสโตเดียน (Custodian) เป0นผู�รับฝากและดูแลหุ�น โปรดใช�หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โดยสามารถดาวน7
โหลดได�จากเว็บไซต7ของบริษัท และเพ่ือเป0นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน7ของผู�ถือหุ�นกรณีไม!สามารถเข�าร!วมประชุมได�ด�วย
ตนเอง และมีความประสงค7จะมอบฉันทะให�กรรมการอิสระของบริษัทเข�าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู�ถือหุ�นสามารถมอบ
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ฉันทะโดยใช�หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให�กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งท่ีส�งมาด�วย 

7 เพ่ือเข�าร!วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู�ถือหุ�นได� และส!งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร�อมเอกสารประกอบมายัง
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุFป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ฝ}ายนักลงทุนสัมพันธ7 เลขท่ี 2/1-4 หมู! 3 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 30280 หมายเลขโทรศัพท7 044-701300 ต!อ 34621 และเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารจึงขอ
ความร!วมมือโปรดส!งเอกสารให�ถึงบริษัท ภายในวันท่ี 29 มีนาคม 2562 

  ท้ังน้ี ขอให�ผู�ถือหุ�นศึกษาคําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานท่ีผู�เข�าร!วมประชุม
ต�องนํามาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งท่ีส�งมาด�วย 8 โดยบริษัทจะดําเนินการประชุมตามข�อบังคับ
บริษัท หมวดท่ี 6 เร่ืองการประชุมผู�ถือหุ�น รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งท่ีส�งมาด�วย 9 

เพ่ือให�การลงทะเบียนเข�าร!วมการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2562 เป0นไปด�วยความสะดวกรวดเร็วและ
เรียบร�อย บริษัทจะเปxดให�ท!านผู�ถือหุ�นและผู�รับมอบฉันทะลงทะเบียนได�ตั้งแต!เวลา 11.00 น. ของวันประชุม ณ ห�องลําตะคอง 
1-2, โรงแรมแคนทารี โคราช  เลขท่ี 899/1,899/2 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 และ
เน่ืองจากบริษัทจะใช�ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ัน จึงขอให�ผู�ถือหุ�นและ
ผู�รับมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอร7มลงทะเบียนตาม สิ่งท่ีส�งมาด�วย 10 มาแสดงในวันประชุมพร�อมเอกสารประกอบอื่นๆ ตาม
รายละเอียด สิ่งท่ีส�งมาด�วย 8 

เพ่ือเป0นการอํานวยความสะดวกให�กับผู�ถือหุ�นในการเดินทางเข�าร!วมประชุมสามัญผู�ถือหุ�น บริษัท                  
จึงจัดรถบัส จํานวน 1 คัน เพ่ือให�บริการรับ–ส!งผู�ถือหุ�น ในการเดินทางเข�าร!วมประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2562              
ตามกําหนดการและเส�นทาง ดังน้ี  

เวลา 08.00 น. รถบัสออกเดินทางจากอาคารเลค รัชดา ออฟฟxส คอมเพล็กซ7 (เลขท่ี 193/105
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร) รายละเอียด
แผนท่ีของสถานท่ีขึ้นรถบัส ปรากฏตาม สิ่งท่ีส�งมาด�วย 12  ไปยังโรงแรม      
แคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา 

หลังเลิกประชุม  รถบัสออกเดินทางจากโรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา มายังอาคาร
เลค รัชดา ออฟฟxส คอมเพล็กซ7 (เลขท่ี 193/105 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร) 

ท้ังน้ี  เพ่ือให�บริษัทสามารถจัดรถบัสรับ-ส!งได�อย!างท่ัวถึง  บริษัทจึงขอความกรุณาท!านผู�ถือหุ�นท่ีต�องการ
เดินทางกับรถบัสรับ-ส!ง  โปรดแจ�งความประสงค7มายังบริษัทภายในวันท่ี 29 มีนาคม 2562  ผ!านช!องทางดังน้ี 

 1. ทางโทรศัพท7 หมายเลข 044-701 300 ต!อ 34621 ติดต!อนางสาววิไลวรรณ  พรศรี หรือ 
 2. ส!ง e-mail ถึง ir@pcsgh.com 
อน่ึง บริษัทได�จัดทํารายงานประจําป� 2561 และงบการเงินสําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 (ในรูปแบบ 

QR Code ซ่ึงปรากฏอยู!ในแบบฟอร7มลงทะเบียน) จัดส!งให�แก!ผู�ถือหุ�นมาพร�อมกันน้ี อย!างไรก็ดี หากท!านผู�ถือหุ�นท!านใดมี
ความประสงค7จะขอรับรายงานประจําป� 2561 และงบการเงิน สําหรับป�สิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 แบบรูปเล!ม สามารถ
ส!งแบบแสดงความจํานงตาม สิ่งท่ีส�งมาด�วย 11 

 

ขอแสดงความนับถอื 

 

   นายจักรมณฑ7 ผาสุกวนิช 
   ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป# 2561 
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชนี กรุSป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 

สถานท่ี ณ ห�องสุรนารี เอ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด7 คอนเวนชั่น เซ็นเตอร7 โคราช เลขท่ี 1137  
 ถนนสุรนารายณ7 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 

วันท่ีและเวลา วันศุกร7ท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. 

เร่ิมการประชุม 

นางลัดดาวัลย7 นันทศรี ผู�ดําเนินการประชุม (“ผู�ดําเนินการประชุม”) กล!าวต�อนรับผู�ถือหุ�นและผู�เข�าร!วมการประชุม
สามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2561 ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุFป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ
ถึงข�อมูลเก่ียวกับจํานวนทุน และจํานวนหุ�นของบริษัท ดังน้ี 

ทุนจดทะเบียน  1,545,000,000  บาท 

ทุนจดทะเบียนชําระแล�ว  1,545,000,000  บาท 

หุ�นสามัญท่ีจําหน!ายแล�ว  1,545,000,000  หุ�น 

หุ�นซ้ือคืนจํานวน  20,000,000 หุ�น 

มูลค!าหุ�นท่ีตราไว�หุ�นละ  1  บาท 

บริษัทได�กําหนดรายชื่อผู�ถือหุ�นท่ีมีสิทธิเข�าร!วมประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2561 ในวันท่ี 13 มีนาคม 2561 

ผู�ดําเนินการประชุมแจ�งต!อท่ีประชุมว!า ณ ขณะเร่ิมประชุม มีผู�ถือหุ�นเข�าร!วมประชุมด�วยตนเอง และโดยการมอบ
ฉันทะเข�าร!วมประชุมรวม 232 ราย นับรวมจํานวนหุ�นได� 1,395,738,231 หุ�น หรือคิดเป0นร�อยละ 90.34 ของหุ�นท่ีจําหน!ายได�
ท้ังหมดของบริษัท ครบเป0นองค7ประชุมตามข�อบังคับของบริษัท ข�อ 33 ซ่ึงกําหนดไว�ว!า ต�องมีผู�ถือหุ�นและผู�รับมอบฉันทะจากผู�
ถือหุ�นมาประชุมไม!น�อยกว!า 25 ราย หรือไม!น�อยกว!าก่ึงหน่ึงของจํานวนผู�ถือหุ�นท้ังหมด และต�องมีหุ�นนับรวมกันได�ไม!น�อยกว!า 
1 ใน 3 ของหุ�นท่ีจําหน!ายได�ท้ังหมดของบริษัท 

ผู�ดําเนินการประชุมแจ�งให�ท่ีประชุมทราบถึงหลักเกณฑ7และวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง 
เพ่ือให�การประชุมเป0นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในส!วนของการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ดังน้ี 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผู�ถือหุ�นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท!ากับจํานวนหุ�นท่ีตนถือโดยให�นับหน่ึง
หุ�นต!อหน่ึงเสียง 

2. กรณีผู�ถือหุ�นมาประชุมด�วยตนเองและผู�รับมอบฉันทะตามแบบท่ีกฎหมายกําหนด ให�ปฏิบัติการลงคะแนนเสียง
ดังต!อไปน้ี 
• ก!อนการลงคะแนนเสียงในแต!ละวาระ ขอให�ผู�ถือหุ�นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เพ่ือให�เกิดความโปร!งใส

ในการลงคะแนน 
• ในการลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ ยกเว�นในวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการแต!งต้ังกรรมการแทนกรรมการ

ท่ีต�องออกตามวาระ ซึ่งจะได�แจ�งให�ท่ีประชุมทราบในภายหลัง หากไม!มีผู�ถือหุ�นไม!เห็นด�วย หรืองดออกเสียง 
ให�ถือว!าผู�ถือหุ�นเห็นชอบหรือเห็นด�วยตามจํานวนเสียงของผู�ถือหุ�นต!อมติท่ีนําเสนอ สําหรับผู�ถือหุ�นท่ีไม!เห็น
ด�วยหรืองดออกเสียง ให�ผู�ถือหุ�นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีบริษัทจัดให� พร�อมลงลายมือชื่อ และยกมือให�
เจ�าหน�าท่ีไปเก็บบัตรลงคะแนน 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย 1 
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• ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีไม!เห็นด�วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียง
ท้ังหมด และส!วนคะแนนเสียงท่ีเหลือจะถือว!าเป0นคะแนนเสียงท่ีเห็นด�วย สําหรับผู�ถือหุ�นท่ีออกเสียงเห็นด�วย
ในวาระเหล!าน้ี ขอให�เก็บบัตรลงคะแนนไว�ก!อน และส!งคืนแก!เจ�าหน�าท่ีของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม 
ท้ังน้ี การลงมติในการประชุมคร้ังน้ี เป0นการลงมติแบบเปxดเผย ไม!ใช!การลงมติแบบลับ แต!มีการเก็บบัตร
ลงคะแนนผู�เข�าร!วมประชุมท้ังหมดเพ่ือให�เกิดความโปร!งใส 

• การลงคะแนนในลักษณะดังต!อไปน้ี ถือว!าการลงคะแนนดังกล!าวเป0นโมฆะ 
1) บัตรลงคะแนนท่ีมีการทําเคร่ืองหมายเกินกว!าหน่ึงช!อง 
2) บัตรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน 
3) บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ!าและไม!มีลายมือชื่อกํากับ 
4) บัตรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกว!าเสียงท่ีมีอยู! 

ในกรณีท่ีผู�ถือหุ�นต�องการแก�ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ!าของเดิมและลงชื่อกํากับด�วยทุกคร้ัง 
3. กรณีผู�ถือหุ�นท่ีทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให�ผู�อื่นเข�าร!วมประชุม หรือมอบฉันทะให�กรรมการอิสระออกเสียง และ

กําหนดให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค7ของผู�ถือหุ�นหรือผู�มอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนน
เสี ยงตามความประสงค7ของผู� ถื อหุ� น  ห รือผู� มอบฉันทะ กรณี ของผู� ถื อหุ� นต! างประเทศ ซ่ึ งแต! ง ต้ั ง 
คัสโตเดียนในประเทศไทยเป0นผู�รับฝากและดูแลหุ�น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด�วย ไม!เห็นด�วย หรืองดออกเสียง
คราวเดียวกันในแต!ละวาระ โดยแยกเสียงท่ีจะทําการลงคะแนนเท!ากับจํานวนหุ�นท่ีตนถือ 

4. กรณีการลงคะแนนในวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการแต!งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต�องออกตามวาระ บริษัทจะ
เสนอให�พิจารณาเลือกต้ังกรรมการเป0นรายบุคคล โดยขอให�ผู�ถือหุ�นทุกคนลงคะแนนเสียง เห็นด�วย ไม!เห็นด�วย หรือ
งดออกเสียง จากน้ันเจ�าหน�าท่ีจะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู�ถือหุ�นท่ีไม!เห็นด�วย หรืองดออกเสียง สําหรับการ
พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแต!ละคนก!อนและเก็บบัตรลงคะแนนจากผู�ถือหุ�นท้ังหมดท่ีลงคะแนนเสียงเห็นด�วย 
ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู�ถือหุ�นท่ีไม!เห็นด�วย หรือ งดออกเสียงแล�ว 

5. ภายใต�ข�อบังคับของบริษัท ข�อ 35 กําหนดว!า “ในกรณีปกติ ให�ถือคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนนโดยให�นับหน่ึงหุ�นเป0นเสียงหน่ึง ถ�ามีคะแนนเสียงเท!ากันให�ประธานในท่ีประชุมออกเสียง
เพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป0นเสียงชี้ขาด” 
ดังน้ัน ในการพิจารณาคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นว!าเห็นด�วยในวาระน้ันๆ หรือไม! จะนับเฉพาะคะแนน
เสียง “เห็นด�วย” และ “ไม!เห็นด�วย” ของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท!าน้ัน โดยในกรณีผู�ถือ
หุ�นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทจะไม!นับการออกเสียงดังกล!าวเป0นฐานในการนับคะแนน
เสียง 

6. ผู�ถือหุ�นท่ีประสงค7จะกลับก!อน หรือไม!อยู!ในห�องประชุมในวาระใด ผู�ถือหุ�นสามารถใช�สิทธิได� โดยส!งบัตร
ลงคะแนนล!วงหน�าให�กับเจ�าหน�าท่ีของบริษัทก!อนออกจากห�องประชุม 

7. คะแนนเสียงของจํานวนผู�ถือหุ�นในแต!ละวาระอาจไม!เท!ากัน เน่ืองจากการทยอยเข�าห�องประชุมของผู�ถือหุ�นและ
ผู�รับมอบฉันทะ ทําให�จํานวนผู�เข�าร!วมประชุมแต!ละวาระอาจไม!เท!ากัน 

ในการนับคะแนนเสียงคร้ังน้ี บริษัทมีตัวแทนจากบริษัท วีระวงค7, ชินวัฒน7 และพาร7ทเนอร7ส จํากัด ท่ีปรึกษากฎหมาย
คือ นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล เป0นพยานในการนับคะแนน และก!อนลงมติในแต!ละวาระ ท!านประธานจะเปxดโอกาสให�ผู�
ถือหุ�นซักถามในประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับวาระน้ันๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให�ผู�ถือหุ�น หรือผู�รับมอบฉันทะท่ีต�องการซักถาม 
แจ�งชื่อ และนามสกุลให�ท่ีประชุมทราบก!อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นด�วยทุกคร้ัง 
 ในกรณีท่ีผู�ถือหุ�นมีคําถาม หรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกําลังพิจารณาอยู! ขอให�นําไปสอบถามหรือให�
ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช!วงท�ายของการประชุม และขอให�ผู�ถือหุ�นให�ความเห็นหรือสอบถามอย!างกระชับ และงดเว�นการ
ซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีซํ้ากัน เพ่ือเปxดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นรายอื่นได�ใช�สิทธิด�วย และเพ่ือเป0นการบริหารการ
ประชุมให�อยู!ในเวลาท่ีกําหนด 
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ท้ังน้ี กรรมการ และท่ีปรึกษาท่ีเข�าร!วมประชุมในคร้ังน้ี มีดังต!อไปน้ี 

กรรมการบริษัท ท่ีเข�าร=วมประชุม 
1. นายจักรมณฑ7 ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นายศิริพงษ7 รุ!งโรจน7กิติยศ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค!าตอบแทน 
3. นายปราโมทย7 เตชะสุพัฒน7กุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

และพิจารณาค!าตอบแทน 
4. นางศรีไทย เหมโสรัจ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายประสงค7 อดุลยรัตนนุกุล กรรมการ และประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร 
6. นางวรรณา เรามานะชัย กรรมการ 
7. นางอังกฤษ รุ!งโรจน7กิติยศ กรรมการ 
8.  นายกุญชร เรามานะชัย กรรมการ 
9. นายพลเอก รุ!งโรจน7กิติยศ กรรมการ 
กรรมการท่ีไม=ได�เข�าร=วมประชุม 

1. นายวีระชัย เชาว7ชาญกิจ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค!าตอบแทน 

2. นายธิเบต รุ!งโรจน7กิติยศ กรรมการ 
ผู�สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
1. นางสาวสุจิตรา มะเสนา 
2.  นางสาวอารีย7 ก!อปx�นไพฑูรย7 

ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเข�าร=วมประชุม จากบริษัท วีระวงค), ชินวัฒน) และ พาร)ทเนอร)ส จํากัด 
1. นายชาญวิทย7 ปราชญาพิพัฒน7 

นายจักรมณฑ7 ผาสุกวนิช ประธานกรรมการทําหน�าท่ีเป0นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล!าว
ต�อนรับผู�ถือหุ�นและผู�ร!วมประชุม กล!าวเปxดการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2561 และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมต!างๆ ดังนี้  

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป# 2560 

ประธานฯ มอบหมายให�นางสาวบุษรา บัวเผื่อน เลขานุการบริษัท ทําหน�าท่ีเลขานุการท่ีประชุม (“เลขานุการ
ท่ีประชุม” หรือ “นางสาวบุษราฯ”) เป0นผู�นําเสนอรายละเอียดให�ท่ีประชุมทราบ 

เลขานุการท่ีประชุมชี้แจงว!าบริษัทได�จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือ
วันท่ี 28 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการพิจารณาแล�ว เห็นว!ารายงานการประชุมดังกล!าวได�มีการบันทึกไว�อย!างถูกต�อง
ครบถ�วน ท้ังน้ี บริษัทได�จัดส!งรายงานดังกล!าวให�ตลาดหลักทรัพย7แห!งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต!วันประชุม ตามท่ี
กฎหมายกําหนด รวมท้ังเผยแพร!รายงานดังกล!าวผ!านเว็บไซต7ของบริษัท เพ่ือให�ผู�ถือหุ�นได�รับทราบรายงานการประชุม และ
สามารถตรวจสอบความถูกต�องได�ภายในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงไม!ปรากฏว!ามีผู�ใดคัดค�านหรือขอแก�ไขแต!อย!างใด จึงเสนอให�ท่ี
ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2560 ท้ังน้ี 
สําเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งท่ีส!งมาด�วย 1 

ประธานฯ เปxดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นท่ีเข�าร!วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 
ไม!มีผู�ถือหุ�นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
ประธานฯ เสนอให�ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2560 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2560 ตามท่ีเสนอด�วยคะแนน
เสียงดังน้ี 

มติท่ีลง 
จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ�น = 1 เสียง) 

ร�อยละของผู�ถอืหุ�นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด�วย 1,395,738,231 100 
ไม!เห็นด�วย 0 0 
งดออกเสียง 0 - 

รวมจํานวนผู�ถอืหุ�น 232 ราย 1,395,738,231 100 
หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะต�องได�การอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
2) คะแนนเสียงดังกล!าวมีการแก�ไขเล็กน�อยจากข�อมูลท่ีได�ประกาศในท่ีประชุมผู�ถือหุ�น 

เน่ืองจากเหตุขัดข�องในการนับคะแนน ซึ่งไม!ส!งผลกระทบต!อผลคะแนนเสียงโดยรวม
แต!อย!างใด 

3) ไม!มีบัตรเสียในวาระน้ี 

วาระท่ี 2  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในป# 2560 

 ประธานฯ มอบหมายให� นายประสงค7 อดุลยรัตนนุกุล ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร (“นายประสงค7ฯ”) เป0น
ผู�รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป� 2560 ให�ท่ีประชุมรับทราบ ดังน้ี 
 นายประสงค7ฯ ชี้แจงว!ารายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป� 2560 ปรากฏอยู!ในรายงานประจําป�
ตามสิ่งท่ีส!งมาด�วย 2 ท่ีได�จัดส!งให�ผู�ถือหุ�นพร�อมหนังสือเชิญประชุม โดยสาระสําคัญของผลการดําเนินงานของบริษัทในป� 
2560 สรุปได�ดังน้ี 
 ข�อมูลจากกลุ!มอุตสาหกรรมยานยนต7 สภาอุตสาหกรรมแห!งประเทศไทย ระบุว!า ในป� 2560 ท่ีผ!านมา 
ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต7ของไทยมียอดการผลิตรถยนต7ทุกประเภทอยู!ท่ี 1.99 ล�านคัน เพ่ิมขึ้นร�อยละ 2.3 เม่ือเทียบ
กับป� 2559  
 สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทในป� 2560 มีรายได�จากการขายรวม 3,927.5 ล�านบาท เพ่ิมขึ้น 
ร�อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับป� 2559 โดยรายได�จากการขายส!วนใหญ! ร�อยละ 63.7 มาจาก PCW หรือ P.C.S. Precision Works 
ร�อยละ 35.9 มาจาก PCD หรือ P.C.S. Die Casting  และร�อยละ 0.4 มาจาก PCF หรือ P.C.S. Forging โดยสัดส!วนการขาย
แบ!งเป0นกลุ!มรถยนต7กระบะร�อยละ 97.1 และนอกกลุ!มรถยนต7กระบะร�อยละ 2.9  
 ท้ังน้ี หากพิจารณาสัดส!วนการขายตามประเภท บริษัทมีสัดส!วนการขายจากกลุ!มชิ้นส!วนเคร่ืองยนต7ร�อยละ 
96.1 และนอกกลุ!มชิ้นส!วนเคร่ืองยนต7ร�อยละ 3.9 จากลูกค�า Mitsubishi, Ford/Mazda, Isuzu, Toyota, Nissan และ GM 
ตามลําดับ 
 สําหรับด�านการทํากําไรในป� 2560 บริษัทมีกําไรขั้นต�นคิดเป0นอัตราร�อยละ 19.6 เพ่ิมขึ้นร�อยละ 5.7 เม่ือ
เทียบกับป� 2559 ซ่ึงเพ่ิมขึ้นมาจากการใช�วัสดุสิ้นเปลืองในโรงงาน และค!าใช�จ!ายในส!วนต!างๆ ท่ีลดลง โดยในป� 2560 บริษัทมี
กําไรสุทธิ 641.5 ล�านบาท คิดเป0นอัตรากําไรสุทธิร�อยละ 16.1 เพ่ิมขึ้นร�อยละ 67.9 เม่ือเทียบกับป� 2559 และมี EBITDA 
1,120.9 ล�านบาท ซ่ึงเพ่ิมขึ้นร�อยละ 20.2 เม่ือเทียบกับป� 2559 
 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ 1,497.9 ล�านบาท โดยเป0นกระแสเงินสดจากการดําเนินงานท้ังสิ้น 1,205.8 ล�าน
บาท  
 ส!วนโครงการผลิตชิ้นส!วนท่ีเร่ิมทยอยส!งมอบในป� 2560 มีท้ังชิ้นส!วนสําหรับรถยนต7น่ัง ชิ้นส!วนกระบะ 1 ตัน 
และชิ้นส!วนนอกกลุ!มยานยนต7 มูลค!าโครงการรวมท้ังสิ้นกว!า 1,700 ล�านบาท 
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 โครงการผลิตไฟฟ�าจากพลังงานแสงอาทิตย7ชนิดติดต้ังบนหลังคาขนาด 5 MW ด�วยมูลค!าการลงทุนกว!า 
175.0 ล�านบาท โดยในป� 2560 สามารถผลิตกระแสไฟฟ�าได�กว!า 6.7 ล�าน KWh. ช!วยลดปริมาณ Co2 ได�เท!ากับ 3,789 ตัน
คาร7บอน สามารถลดค!าใช�จ!ายด�านพลังงานไฟฟ�าลงได�รวม 28.57 ล�านบาท  
 สําหรับเหตุการณ7สําคัญในป� 2560 มีดังน้ี 

- บริษัทได�รับการรับรองเป0นสมาชิกแนวร!วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต!อต�านการทุจริต (Collective 
Action Coalition of the Private Sector Against Corruption: CAC) (สิงหาคม 2560) 

- บริษัทได�รับทราบผลประเมินด�านการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 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) 

- บริษัทได� รับการประกาศให�อยู! ใน รายชื่ อบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู! ในกลุ!ม “หุ�น ย่ังยืน” Thailand 
Sustainability Investment 2017 (THIS) โดยตลาดหลักทรัพย7แห!งประเทศไทยติดต!อกันเป0นป�ท่ี 2 (พฤศจิกายน 2560) 

- บริษัทและบริษัทย!อย ได�รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด!น ด�านแรงงานสัมพันธ7ระดับประเทศ และได�รับ
การรับรองมาตรฐานการป�องกันและแก�ไขปcญหายาเสพติดในสถานประกอบการจากกรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงานติดต!อกันเป0นป�ท่ี 2 (สิงหาคม 2560) 

- ได�รับประกาศเกียรติคุณเพ่ือแสดงว!าได�มุ!งม่ันในการนําหลักการแนวปฏิบัติการใช�แรงงานท่ีดี (Good Labor 
Practices: GLP) มาใช�ในการบริหารจัดการด�านแรงงาน จากกรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน (กันยายน 2560)  

- แจ�งสารสนเทศต!อตลาดหลักทรัพย7แห!งประเทศไทยว!า บริษัทได�รับคัดเลือกให�เป0นผู�ผลิตชิ้นส!วนอลูมิเนียม
สําหรับยานยนต7ไฟฟ�า 2 โครงการใหม! รวมมูลค!าตลอดท้ังโครงการกว!า 2,000 ล�านบาท (พฤศจิกายน 2560) 

- แจ�งสารสนเทศต!อตลาดหลักทรัพย7แห!งประเทศไทย เก่ียวกับการได�มาซึ่งสินทรัพย7 โดย PCSGH GmbH, 
PCW GmbH, ซ่ึงเป0นบริษัทย!อยท่ีจัดต้ังขึ้นภายใต�กฎหมายของประเทศเยอรมนี และบริษัทย!อยท่ีจัดต้ังขึ้นภายใต�กฎหมาย
ของประเทศฮังการี จะเข�าซ้ือสินทรัพย7จาก Kupper Group มูลค!า 26.5 ล�านยูโร (ธันวาคม 2560) 

  ในส!วนของความรับผิดชอบต!อสังคม บริษัทให�ความสําคัญกับการมีส!วนร!วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ใน
ป� 2560 มีกิจกรรมต!างๆ ท้ังเล็กและใหญ!หลากหลายกิจกรรมท่ีบริษัทมีส!วนร!วมกับองค7กรภาคีทุกภาคส!วนในการขับเคลื่อน
และพัฒนาสังคม ดังรายละเอียดท่ีแสดงในรายงานความยั่งยืนประจําป� 2560 หน�า 47-50 อาทิเช!น  

- การจ�างงานคนในพ้ืนท่ีเป0นหลัก ถือเป0นการสร�างงานสร�างอาชีพเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม
และชุมชนรอบข�างบริษัทให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ไปพร�อมๆ กับการเติบโตของบริษัท 

- ร!วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคในจังหวัดนครราชสีมาจัดโครงการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี โดยมี
นักศึกษาเข�าเรียนรู�ฝ�กงานในโรงงานเป0นระยะเวลา 1 ป� จํานวน 72 คน ซ่ึงได�สําเร็จการศึกษาในเดือนเมษายน 2560 

- ร!วมกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม รวมท้ังกิจกรรมอนุรักษ7สิ่งแวดล�อมกับองค7การบริหารส!วน
ท�องถิ่นในเขตตําบลโคกกรวด ได�แก! กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมปลูกป}าและร!วมทํานุบํารุงศาสนา เป0นต�น 

- ดําเนินโครงการคอมพิวเตอร7เพ่ือน�อง ต!อเน่ืองเป0นป�ท่ี 4 โดยมอบเคร่ืองคอมพิวเตอร7 จํานวน 10 เคร่ือง 
ให�กับโรงเรียนนิคมสร�างตนเองพิมาย 6 อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือใช�ประโยชน7ทางการศึกษา 

- มอบอุปกรณ7ทางการแพทย7 เคร่ืองเจาะและตัดกะโหลกศีรษะ และเคร่ืองผลิตนํ้าบริสุทธิ์แบบเคลื่อนท่ีสําหรับ
เคร่ืองฟอกไต รวมมูลค!ากว!า 2 ล�านบาทให�กับโรงพยาบาลเทพรัตน7 จังหวัดนครราชสีมา 

- กิจกรรมทําความดีด�วยหัวใจ ร!วมกับเหล!ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาในการแบ!งปcนอาหารและนํ้าด่ืมให�กับ
ญาติผู�ป}วยท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป0นประจําทุกเดือน 

- ร!วมกับสภากาชาดไทยรับบริจาคโลหิตจากพนักงาน ติดต!อกันเป0นป�ท่ี 4 รวมปริมาณโลหิตในป� 2560 
จํานวนกว!า 200,000 ซีซี. 

ประธานฯ เปxดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นท่ีเข�าร!วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 
มีผู�ถือหุ�นสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสําคัญได�ดังน้ี 
นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู�ถือหุ�นมาประชุมด�วยตัวเอง สอบถามว!า บริษัทลงทุนซื้อโรงงานท่ีประเทศ

ฮังการีเพ่ือจุดประสงค7ใด 
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นายประสงค7ฯ ชี้แจงว!า บริษัทซ้ือโรงงานในคร้ังน้ีท้ังในประเทศเยอรมนีและประเทศฮังการี เน่ืองจาก
ประเทศดังกล!าวอยู!ในภาคพ้ืนยุโรปซึ่งเป0นฐานสําคัญของการผลิตชิ้นส!วนสําหรับเคร่ืองยนต7สมัยใหม!  บริษัทจึงเห็นว!าเป0นการ
สร�างโอกาสท่ีดีแก!บริษัทให�ได�ใกล�ชิดกับกลุ!มลูกค�าและขยายโอกาสในการรับงานในกลุ!มชิ้นส!วนยานยนต7ไฟฟ�าท่ีจะมีต!อไปใน
อนาคต 

นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ  ผู�ถือหุ�นมาประชุมด�วยตัวเอง สอบถามว!า เงินทุนท่ีนํามาซ้ือโรงงานดังกล!าว
เป0นเงินท่ีได�มาจากการกู�ยืมหรือเงินกําไรสะสม และในการประชุมคร้ังต!อไปขอให�เสนอภาพโรงงานท่ีบริษัทเข�าซ้ือให�แก!ผู�ถือ
หุ�นได�ชมด�วย  

นายประสงค7ฯ ชี้แจงว!า เงินท่ีนํามาซ้ือโรงงานดังกล!าวไม!ใช!เงินท่ีได�มาจากกู�ยืม แต!เป0นเงินสดจากกระแสเงิน
สดของบริษัทเอง และในอนาคตบริษัทจะนําเสนอภาพโรงงานให�แก!ผู�ถือหุ�นได�ชมด�วย 

ประธานฯ ชี้แจงเพ่ิมเติมว!า การลงทุนในคร้ังน้ีไม!ใช!เพียงเพ่ือการแสวงหากําไรเท!าน้ัน แต!เป0นการลงทุนใน
เชิงกลยุทธ7 และเพ่ือเป0นการค�นหาเทคโนโลยีใหม!ๆ โดยเฉพาะการลงทุนในประเทศเยอรมนีท่ีมีรถไฟฟ�าและรถยนต7ท่ีมี
เทคโนโลยีท่ีดี ซ่ึงถือว!าเป0นจุดยุทธศาสตร7ท่ีเหมาะสมอย!างมากสําหรับบริษัทท่ีจะลงทุน ส!วนด�านการเงินหรือความเสี่ยงในการ
ลงทุนน้ัน บริษัทได�พิจารณาอย!างถี่ถ�วนแล�วเห็นว!ากรณีมีความเสี่ยงน�อย ท้ังนี้ เน่ืองจากเพ่ิงโอนกิจการเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 
2561 จึงคาดว!าจะสามารถรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในส!วนน้ีได�ในป�หน�า 

นายศิริพงษ7 รุ!งโรจน7กิติยศ (“นายศิริพงษ7ฯ”) ชี้แจงว!า การลงทุนในคร้ังน้ีท้ังหมดมาจากเงินสดในกระแสเงิน
สดของบริษัท ซ่ึงยังไม!มีความจําเป0นใดๆ ท่ีจะต�องกู�เงินเพ่ือนํามาลงทุนในส!วนน้ี โดยการลงทุนในคร้ังน้ีคาดว!าบริษัทจะได�รับ
ประโยชน7อย!างมากเน่ืองจากจุดท่ีบริษัททําการลงทุนถือได�ว!าเป0นศูนย7กลางของแหล!งผลิตรถยนต7 EVs ของประเทศเยอรมนี 

นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู�ถือหุ�นมาประชุมด�วยตัวเอง สอบถามเพ่ิมเติมว!า ก!อนการเลือกลงทุนในบริษัท
ดังกล!าว บริษัทได�พิจารณาตัวเลือกอื่นๆ ประกอบหรือไม! 

นายประสงค7ฯ ชี้แจงว!า บริษัทได�พิจารณาจากหลายตัวเลือกและหลายคร้ัง ซึ่งมีท้ังในประเทศและ
ต!างประเทศ  โดยมีหลายคร้ังท่ีบริษัทได�พิจารณาโครงการจนใกล�สําเร็จแต!ก็ได�ยกเลิกไป เน่ืองด�วยเห็นว!าไม!คุ�มกับการลงทุน 
จนกระท่ังมาถึงการลงทุนในคร้ังน้ีซ่ึงประธานกรรมการและรองประธานกรรมการเองเห็นว!าเป0นการลงทุนท่ีตอบโจทย7ในเร่ือง
ของจุดยุทธศาสตร7ได�เป0นอย!างดี 

ไม!มีผู�ถือหุ�นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
ในวาระน้ี เป0นการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป� 2560 ให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นทราบ จึงไม!มีการ

ลงคะแนนเสียง 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป# 2560 สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 ประธานฯ มอบหมายให� นายประสงค7ฯ เป0นผู�นําเสนอรายละเอียดต!อท่ีประชุม ดังน้ี 
 นายประสงค7ฯ ชี้แจงว!า ภายใต�มาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ัง
ฉบับแก�ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด”) กําหนดให�บริษัทต�องจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบป�
บัญชีของบริษัทท่ีผ!านการตรวจสอบจากผู�สอบบัญชีแล�ว ต�องนําเสนอให�ท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นอนุมัติ บริษัทได�จัดทํางบแสดง
ฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป� 2560 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏ
อยู!ในรายงานประจําป� 2560 ตามสิ่งท่ีส!งมาด�วย 2 โดยงบดังกล!าวได�ผ!านการตรวจสอบโดยผู�สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และผ!านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได�รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทแล�ว ซ่ึงผู�สอบบัญชีรับอนุญาตได�ให�ความเห็นว!างบการเงินดังกล!าวแสดงผลการดําเนินงานถูกต�องตาม
มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป สรุปได�ดังน้ี 
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สรุปสาระสําคัญงบการเงิน สําหรับป# สิ้นสดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

รายการ ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2559 
เปลี่ยนแปลง 
ร�อยละ+ / (-) 

รวมสินทรัพย7 5,544,006,038 5,193,221,176 6.75 
รวมหน้ีสิน 446,441,086 309,089,583 44.44 
รวมส!วนของผู�ถือหุ�น 5,097,564,952 4,884,131,593 4.37 
รายได�รวม 3,984,351,093 3,742,053,679 6.47 
กําไรสุทธิ 641,450,431 382,083,084 67.88 
กําไรต!อหุ�นขั้นพ้ืนฐาน 0.42 0.25 68.00 

         (หน!วย: บาท) 

ประธานฯ เปxดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นท่ีเข�าร!วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 
ไม!มีผู�ถือหุ�นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
ประธานฯ เสนอให�ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป� 

2560 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป� 2560 
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตามท่ีเสนอ ด�วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติท่ีลง 
จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ�น = 1 เสียง) 

ร�อยละของผู�ถอืหุ�นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด�วย 1,395,338,331 99.98 
ไม!เห็นด�วย 256,500 0.02 
งดออกเสียง 143,400 - 

รวมจํานวนผู�ถอืหุ�น 232 ราย 1,395,738,231 100 
หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะต�องได�การอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
2) คะแนนเสียงดังกล!าวมีการแก�ไขเล็กน�อยจากข�อมูลท่ีได�ประกาศในท่ีประชุมผู�ถือหุ�น 

เน่ืองจากเหตุขัดข�องในการนับคะแนน ซึ่งไม!ส!งผลกระทบต!อผลคะแนนเสียงโดยรวม
แต!อย!างใด 

3) ไม!มีบัตรเสียในวาระน้ี 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรเพ่ือเป@นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ=ายเงินปBนผล 
 ประธานฯ มอบหมายให� นายประสงค7ฯ เป0นผู�นําเสนอรายละเอียดต!อท่ีประชุม ดังน้ี 
 นายประสงค7ฯ ชี้แจงว!า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 รวมท้ังท่ีมีการแก�ไขเพ่ิมเติม และ
ข�อบังคับของบริษัท ข�อ 40 และข�อ 41 การจ!ายเงินปcนผลของบริษัทต�องได�รับการอนุมัติจากผู�ถือหุ�นในท่ีประชุมผู�ถือหุ�นโดย
บริษัทต�องจัดสรรกําไรสุทธิประจําป�ส!วนหน่ึงไว�เป0นทุนสํารองไม!น�อยกว!าร�อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป� หักด�วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ�ามี) จนกว!าทุนสํารองน่ีจะมีจํานวนไม!น�อยกว!าร�อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และถ�าบริษัทแบ!งเงินปcน
ผลจากเงินประเภทอื่นเท!ากับเงินกําไรในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู! ห�ามมิให�แบ!งเงินปcนผล  
 ท้ังน้ี บริษัทมีนโยบายจ!ายเงินปcนผลในอัตราไม!ตํ่ากว!าร�อยละ 50 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังหักภาษีและหลังหักสํารองตามกฎหมาย นอกจากนี้  การจ!ายเงินปcนผลดังกล!าวจะขึ้นอยู!กับการดํารงเงินไว�เพ่ือลงทุนใน
อนาคต หรือเพ่ือชําระคืนเงินกู�ยืม หรือเป0นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท รวมถึงความจําเป0นและความเหมาะสมอื่นๆ ใน
อนาคต 
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 โดยในป� 2560 บริษัทมีกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 545.94 ล�านบาท คณะกรรมการ
บริษัทจึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณารับทราบการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป� 2560 ไว�เป0นทุนสํารองตาม
กฎหมายจํานวน 27,296,930.20 บาท และพิจารณารับทราบการจ!ายเงินปcนผลระหว!างกาลให�กับผู�ถือหุ�นของบริษัท ซ่ึงได�
จ!ายไปแล�วในป� 2560 จํานวน 2 คร้ัง ในอัตราหุ�นละ 0.28 บาท รวมเป0นเงิน 427 ล�านบาท  คิดเป0นร�อยละ 82.3 ของกําไร
สุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลังหักสํารองตามกฎหมาย  ซ่ึงเป0นไปตามนโยบายการจ!ายเงินปcนผล  จึงไม!
มีการจ!ายเงินปcนผลจากผลประกอบการในป� 2560 อีก สําหรับรายละเอียดการจ!ายเงินปcนผลระหว!างกาลท่ีได�จ!ายไปแล�ว มี
ดังน้ี 
 - คร้ังท่ี 1   ท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2560 ได�พิจารณาอนุมัติการจ!ายเงินปcนผลระหว!างกาล คร้ังท่ี 

1 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2560 ในอัตราหุ�นละ 0.12 บาท รวมเป0นเงิน 183.00 ล�านบาท และได�
จ!ายเงินปcนผลให�แก!ผู�ถือหุ�นเป0นท่ีเรียบร�อยแล�วเมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2560 

 - คร้ังท่ี 2   คณะกรรมการบริษัทได�มีมติอนุมัติจ!ายเงินปcนผลระหว!างกาลคร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2560 
ในอัตราหุ�นละ 0.16 บาท รวมเป0นเงิน 244.00 ล�านบาท และได�จ!ายเงินปcนผลให�แก!ผู�ถือหุ�นเป0น
ท่ีเรียบร�อยแล�วเม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2560 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอการจ!ายเงินปcนผลระหว!างกาล ป� 2561 จากการรับรู�เงิน
ปcนผลท่ีได�รับจากบริษัทย!อยในวันท่ี 26 กุมภาพันธ7 2561 เป0นรายได� จํานวน 326.49 ล�านบาท เม่ือรวมกับกําไรสะสมท่ียัง
มิได�จัดสรรของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทจึงมีกําไรสะสมท่ียังมิได�จัดสรรประมาณ 408.13 ล�านบาท ซ่ึงเพียง
พอท่ีจะจ!ายปcนผลได� จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2561 พิจารณาอนุมัติจ!ายเงินปcนผลระหว!างกาล ป� 
2561 ในอัตราหุ�นละ 0.17 บาท จากจํานวนหุ�นท้ังหมด 1,525,000,000 หุ�น (หักหุ�นซ้ือคืนเป0นจํานวน 20,000,000 หุ�นแล�ว) 
รวมเป0นเงินท้ังสิ้น 259.25 ล�านบาท คิดเป0นสัดส!วนร�อยละ 79.4 ของกําไรสุทธิ 

ท้ังน้ี บริษัท ได�กําหนดรายชื่อผู�ถือหุ�นท่ีมีสิทธิได�รับเงินปcนผล (Record Date) ในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2561 
และกําหนดจ!ายเงินปcนผลในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 

ประธานฯ เปxดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นท่ีเข�าร!วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 
ไม!มีผู�ถือหุ�นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
ประธานฯ เสนอให�ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไร และการจ!ายเงินปcนผล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว มีมติรับทราบการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป� 2560 เป0นทุนสํารองตามกฎหมายและ
จ!ายเป0นเงินปcนผลระหว!างกาลจํานวน 2 คร้ัง รวมเป0นเงินปcนผลในอัตรา 0.28 บาทต!อหุ�น ดังน้ัน จึงไม!มีเงินปcนผลประจําป� 
2560 ท่ีต�องขออนุมัติจ!ายเพ่ิมเติมสําหรับผลประกอบการในป� 2560 อีก รวมท้ังอนุมัติการจ!ายเงินปcนผลระหว!างกาลในป� 
2561 ในอัตรา 0.17 บาทต!อหุ�น ตามท่ีเสนอ ด�วยคะแนนเสียงดังน้ี 

มติท่ีลง 
จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ�น = 1 เสียง) 

ร�อยละของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด�วย 1,395,738,231 100 
ไม!เห็นด�วย 0 0 
งดออกเสียง 0 - 

รวมจํานวนผู�ถอืหุ�น 232 ราย 1,395,738,231 100 
หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะต�องได�การอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
2) คะแนนเสียงดังกล!าวมีการแก�ไขเล็กน�อยจากข�อมูลท่ีได�ประกาศในท่ีประชุมผู�ถือหุ�น 

เน่ืองจากเหตุขัดข�องในการนับคะแนน ซ่ึงไม!ส!งผลกระทบต!อผลคะแนนเสียงโดยรวม
แต!อย!างใด 

3) ไม!มีบัตรเสียในวาระน้ี 
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการแต=งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต�องออกตามวาระ 
 ประธานฯ มอบหมายให� นายประสงค7ฯ เป0นผู�นําเสนอรายละเอียดต!อท่ีประชุม ดังน้ี 
 นายประสงค7ฯ ชี้แจงต!อท่ีประชุมว!า ตามมาตรา 71 แห!งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
(รวมท้ังท่ีมีการแก�ไขเพ่ิมเติม) และข�อบังคับของบริษัทข�อ 17 กําหนดไว�ว!า ในการประชุมสามัญประจําป�ทุกคร้ัง ให�กรรมการ
ออกจากตําแหน!ง 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะน้ัน ถ�าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ!งออกให�ตรงเป0นสามส!วนไม!ได� ก็ให�ออก
โดยจํานวนท่ีใกล�ท่ีสุดกับส!วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีออกจากตําแหน!งตามวาระน้ัน อาจได�รับเลือกต้ังเข�ามาดํารงตําแหน!งเป0น
กรรมการใหม!ก็ได� 

ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2561 ของบริษัท มีกรรมการท่ีจะต�องออกจากตําแหน!งตามวาระ
จํานวน 4 ราย ดังน้ี 

5. นายศิริพงษ7  รุ!งโรจน7กิติยศ  รองประธานกรรมการ   
6. นายปราโมทย7  เตชะสุพัฒน7กุล กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. นายวีระชัย  เชาว7ชาญกิจ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน 

    คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค!าตอบแทน 
8. นายประสงค7  อดุลยรัตนนุกุล กรรมการ 

 ในการน้ี บริษัทได�ประกาศในเว็บไซต7ของบริษัทเรียนเชิญให�ผู�ถือหุ�นเสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแก�ไขเพ่ิมเติม) กฎหมายว!าด�วยหลักทรัพย7และตลาดหลักทรัพย7 
และหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เพ่ือเข�ารับการสรรหาเป0นกรรมการบริษัท ต้ังแต!วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 ถึง 15 
มกราคม 2561 โดยเม่ือครบกําหนดเวลาแล�ว ปรากฏว!า ไม!มีผู�ถือหุ�นรายใดเสนอชื่อผู�ทรงคุณวุฒิเข�ามายังบริษัท 
 คณะกรรมการได�พิจารณาคุณสมบัติ ความรู� และประสบการณ7ตามนโยบายหลักเกณฑ7และวิธีการสรรหา
คณะกรรมการบริษัท ปรากฏตาม สิ่งท่ีส!งมาด�วย 4 คณะกรรมการ (โดยมติเสียงข�างมากและไม!รวมกรรมการท่ีต�องพ�นจาก
ตําแหน!งตามวาระในคร้ังน้ี)  เห็นว!าบุคคลท่ีได�รับการเสนอชื่อให�ดํารงตําแหน!งกรรมการอิสระสามารถให�ความเห็นได�อย!างเป0น
อิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นอนุมัติแต!งต้ังให�กรรมการท่ีจะต�องออกจากตําแหน!งตามวาระ ท้ัง 4 ราย กลับเข�า
ดํารงตําแหน!งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

ท้ังน้ี รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ7ทํางาน ของกรรมการท่ีพ�นจากตําแหน!งตาม
วาระ และได�รับการเสนอชื่อเพ่ือกลับเข�าดํารงตําแหน!งกรรมการอีกวาระหน่ึง ปรากฏตาม สิ่งท่ีส!งมาด�วย 3 

ประธานฯ เปxดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นท่ีเข�าร!วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 
ไม!มีผู�ถือหุ�นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
ประธานฯ เสนอให�ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต!งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต�องออกตามวาระเป0น

รายบุคคล 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว มีมติอนุมัติการแต!งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต�องออกตามวาระจํานวน 4 ท!าน คือ 
(1) นายศิริพงษ7  รุ!งโรจน7กิติยศ (2) นายปราโมทย7  เตชะสุพัฒน7กุล (3) นายวีระชัย  เชาว7ชาญกิจ และ (4) นายประสงค7  
อดุลยรัตนนุกุล กลับเข�าดํารงตําแหน!งกรรมการอีกวาระหน่ึง ด�วยคะแนนเสียงดังน้ี 

(1) นายศิริพงษ)  รุ=งโรจน)กิติยศ 

มติท่ีลง 
จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ�น = 1 เสียง) 

ร�อยละของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด�วย 1,395,738,231 100 
ไม!เห็นด�วย 0 0 
งดออกเสียง 0 - 

รวมจํานวนผู�ถอืหุ�น 232 ราย 1,395,738,231 100 
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(2) นายปราโมทย)  เตชะสุพัฒน)กุล 

มติท่ีลง 
จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ�น = 1 เสียง) 

ร�อยละของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด�วย 1,395,481,731 99.98 
ไม!เห็นด�วย 256,500 0.02 
งดออกเสียง 0 - 

รวมจํานวนผู�ถอืหุ�น 232 ราย 1,395,738,231 100 

(3) นายวีระชัย  เชาว)ชาญกิจ 

มติท่ีลง 
จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ�น = 1 เสียง) 

ร�อยละของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด�วย 1,395,738,231 100 
ไม!เห็นด�วย 0 0 
งดออกเสียง 0 - 

รวมจํานวนผู�ถอืหุ�น 232 ราย 1,395,738,231 100 

(4) นายประสงค)  อดุลยรัตนนุกุล 

มติท่ีลง 
จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ�น = 1 เสียง) 

ร�อยละของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด�วย 1,395,738,231 100 
ไม!เห็นด�วย 0 0 
งดออกเสียง 0 - 

รวมจํานวนผู�ถอืหุ�น 232 ราย 1,395,738,231 100 
หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะต�องได�การอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
2) คะแนนเสียงดังกล!าวมีการแก�ไขเล็กน�อยจากข�อมูลท่ีได�ประกาศในท่ีประชุมผู�ถือหุ�น 

เน่ืองจากเหตุขัดข�องในการนับคะแนน ซ่ึงไม!ส!งผลกระทบต!อผลคะแนนเสียงโดยรวม
แต!อย!างใด 

3) ไม!มีบัตรเสียในวาระน้ี 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค=าตอบแทนกรรมการ ประจําป# 2561 

 ประธานฯ มอบหมายให� นายประสงค7ฯ เป0นผู�นําเสนอรายละเอียดต!อท่ีประชุม ดังน้ี 
 นายประสงค7ฯ ชี้แจงต!อท่ีประชุมว!า เน่ืองจากการกําหนดค!าตอบแทนกรรมการจะต�องได�รับการอนุมัติจากท่ี
ประชุมผู�ถือหุ�น ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค!าตอบแทน ได�พิจารณาค!าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย!าง
ละเอียดถึงความเหมาะสมประการต!าง ๆ กล!าวคือ ได�พิจารณาค!าตอบแทนของกรรมการจากผลการดําเนินงานของบริษัท 
และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทท่ีมีขนาดใกล�เคียงกัน โดยคํานึงถึงความเหมาะสม 
และสอดคล�องกับภาระหน�าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 



24 

 

คณะกรรมการชุดต=าง ๆ 
ค=าตอบแทนรายเดือน 

(บาท) 
เบี้ยประชุม/คร้ัง 

(บาท) 
บําเหน็จกรรมการ/ป# 

(บาท) 
2560 2561 2560 2561 2560 2561 

คณะกรรมการบริษัท 
- ประธาน 
- กรรมการ 

 
25,000 
17,500 

 
25,000 
17,500 

 
40,000 
30,000 

 
40,000 
30,000 

จ!ายให�เฉพาะ
กรรมการท่ีไม!
เป0นผู�บริหาร 
วงเงินไม!เกิน 
2,000,000 

บาท 

จ!ายให�เฉพาะ
กรรมการท่ีไม!
เป0นผู�บริหาร 
วงเงินไม!เกิน 
2,000,000 

บาท 
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 
- กรรมการท่ีไม!เป0นผู�บริหาร 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
37,500 
25,000 

 
- 

 
- 

- สิทธิประโยชน)อ่ืนๆ   ไม!มี 

ประธานฯ เปxดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นท่ีเข�าร!วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 
ไม!มีผู�ถือหุ�นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
จากน้ันประธานฯ เสนอให�ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดค!าตอบแทนกรรมการ ประจําป� 2561 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว มีมติอนุมัติกําหนดค!าตอบแทนกรรมการ ประจําป� 2561 ตามท่ีเสนอ ด�วยคะแนน
เสียงดังน้ี 

มติท่ีลง 
จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ�น = 1 เสียง) 

ร�อยละของผู�ถอืหุ�นซ่ึงมาประชุม 

เห็นด�วย 1,395,738,231 100 
ไม!เห็นด�วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

รวมจํานวนผู�ถอืหุ�น 232 ราย 1,395,738,231 100 
หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะต�องได�การอนุมัติด�วยคะแนนเสียงไม!น�อยกว!าสองในสามของจํานวน

เสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม 
2) คะแนนเสียงดังกล!าวมีการแก�ไขเล็กน�อยจากข�อมูลท่ีได�ประกาศในท่ีประชุมผู�ถือหุ�น 

เน่ืองจากเหตุขัดข�องในการนับคะแนน ซ่ึงไม!ส!งผลกระทบต!อผลคะแนนเสียงโดยรวม
แต!อย!างใด 

3) ไม!มีบัตรเสียในวาระน้ี 
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแต=งตั้งผู�สอบบัญชีและกําหนดค=าสอบบัญชีประจําป# 2561 

ประธานฯ มอบหมายให� นายปราโมทย7  เตชะสุพัฒน7กุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (“นายปราโมทย7
ฯ”) เป0นผู�นําเสนอรายละเอียดต!อท่ีประชุม ดังน้ี 

นายปราโมทย7ฯ ชี้แจงว!า คณะกรรมการตรวจสอบได�พิจารณาการแต!งต้ังผู�สอบบัญชีสําหรับป� 2561 และ
เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นแต!งต้ัง ผู�สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จํากัด (“KPMG”) เป0นสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให� 

1. นางสาวสุจิตรา  มะเสนา ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 8645  แห!ง KPMG และ/หรือ 
2. นายวีระชัย  รัตนจรัสกุล ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4323  แห!ง KPMG และ/หรือ 
3. นางสาวสิรินุช  วิมลสถิตย7 ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 8413  แห!ง KPMG 
เป0นผู�สอบบัญชีบริษัท โดยกําหนดค!าสอบบัญชีสําหรับรอบป�บัญชี 2561 เป0นจํานวนเงินไม!เกิน 1,260,000 

บาท เพ่ิมขึ้นจากป� 2560 จํานวน 60,000 บาท ท้ังน้ีค!าตอบแทนการสอบบัญชีดังกล!าว  ยังไม!รวมค!าตอบแทนการสอบบัญชี
สําหรับรายการได�มาซ่ึงสินทรัพย7ในประเทศเยอรมนีและฮังการี  ซ่ึงคาดว!าอยู!ในวงเงินไม!เกิน 500,000 บาท  โดยการแต!งต้ัง
ผู�สอบบัญชีและการกําหนดค!าสอบบัญชีข�างต�นได�ผ!านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการแล�ว 

ประธานฯ เปxดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นท่ีเข�าร!วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 
ไม!มีผู�ถือหุ�นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
ประธานฯ เสนอให�ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต!งต้ังผู�สอบบัญชีและกําหนดค!าสอบบัญชีประจําป� 2561 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว มีมติอนุมัติการแต!งต้ังผู�สอบบัญชีและกําหนดค!าสอบบัญชีประจําป� 2561 ตามท่ีเสนอ 
ด�วยคะแนนเสียงดังน้ี 

มติท่ีลง 
จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ�น = 1 เสียง) 

ร�อยละของผู�ถอืหุ�นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด�วย 1,395,338,331 99.97 
ไม!เห็นด�วย 399,900 0.03 
งดออกเสียง 0 - 

รวมจํานวนผู�ถอืหุ�น 232 ราย 1,395,738,231 100 
หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะต�องได�การอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
2) คะแนนเสียงดังกล!าวมีการแก�ไขเล็กน�อยจากข�อมูลท่ีได�ประกาศในท่ีประชุมผู�ถือหุ�น 

เน่ืองจากเหตุขัดข�องในการนับคะแนน ซ่ึงไม!ส!งผลกระทบต!อผลคะแนนเสียงโดยรวม
แต!อย!างใด 

3) ไม!มีบัตรเสียในวาระน้ี 

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ�ามี) 

ประธานฯ ชี้แจงว!า คณะกรรมการบริษัท เห็นว!าสมควรท่ีจะเปxดโอกาสให�กับผู�ถือหุ�นท่ีประสงค7จะเสนอเร่ือง
อื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมท่ีคณะกรรมการกําหนดไว�ในหนังสือเชิญประชุมได� โดยการเสนอเร่ืองอื่นใดน้ันให�อยู!ภายใต�
หลักเกณฑ7และวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด และสอบถามว!ามีผู�ถือหุ�นประสงค7จะเสนอเร่ืองอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุม
หรือไม! 

ไม!ปรากฏว!ามีผู�ถือหุ�นประสงค7เสนอเร่ืองอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุม 
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 นายประสงค7ฯ แจ�งข�อมูลสถานการณ7ของการผลิตยานยนต7และการดําเนินงานของบริษัทเพ่ิมเติม โดย
สาระสําคัญสามารถสรุปได�ดังน้ี 

ในปcจจุบัน โลกมีปริมาณการผลิตรถยนต7อยู!ท่ี 96 ล�านคันต!อป� โดยในป�ท่ีผ!านมาประเทศไทยเป0นผู�ผลิต
รถยนต7มากเป0นอันดับท่ี 12 ของโลกหรือประมาณร�อยละ 2 ของโลก และเป0นอันดับ 1 ในอาเซียนของประเภทการผลิต
รถยนต7รวม คิดเป0นร�อยละ 49.1 ของอาเซียน  

โดยในป� 2561 ประเทศไทยโดยกลุ!มอุตสาหกรรมยานยนต7 สภาอุตสาหกรรมแห!งประเทศไทย ได�
วางเป�าหมายการผลิตรถยนต7ไว�ท่ี 2 ล�านคัน โดยเป0นการผลิตเพ่ือส!งออก 1.1 ล�านคัน และขายในประเทศ 0.9 ล�านคัน ท้ังน้ี 
เป�าหมายมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน�อยเท!าน้ัน เน่ืองด�วยนโยบายรถยนต7คันแรกเม่ือ 5 ป�ท่ีแล�ว ซ่ึงมีเง่ือนไขในการขายว!า
จะต�องถือครองรถยนต7เป0นเวลา 5 ป�ก!อนจึงจะสามารถเปลี่ยนมือได� ส!งผลให�เกิดการหดตัวของตลาดยานยนต7ในไทย
ค!อนข�างมาก อย!างไรก็ตาม เม่ือใกล�ระยะเวลาครบกําหนดดังกล!าวจะเร่ิมเห็นว!าตลาดอุตสาหกรรมยานยนต7เร่ิมมีการขยายตัว
เพ่ิมมากขึ้นแล�ว โดยเฉพาะในกลุ!มรถกระบะท่ีมีการขยายตัวสูงถึงร�อยละ 10 จึงเห็นได�ว!า กลุ!มอุตสาหกรรมยานยนต7มีการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงบวกมากขึ้น 

ส!วนยานยนต7ไฟฟ�าก็ได�รับความสนใจเป0นอย!างมาก เห็นได�จากในหลายประเทศท่ีมีการเคลื่อนไหวและ
สนับสนุนการใช�ยานยนต7ไฟฟ�าในอนาคต รวมถึงค!ายผู�ผลิตรถยนต7ต!างๆ ท่ีได�มีการวางแผนในการผลิตยานยนต7ไฟฟ�าใน
อนาคตเช!นกัน อีกท้ังจากการคาดการณ7ของ IEA เห็นว!า ยอดจําหน!าย EVs ในอนาคตจะเพ่ิมสูงขึ้นเร่ือยๆ ซึ่งแสดงให�เห็นชัด
ว!า EVs กําลังจะเติบโตในตลาดเป0นอย!างมาก การท่ีบริษัทเข�าไปลงทุนในศูนย7กลางการผลิต Immobility ของประเทศเยอรมนี
และยุโรปซึ่งมีวัตถุประสงค7เพ่ือรับเทคโนโลยีการผลิต EVs ในคร้ังน้ี จะส!งผลให�บริษัทมีแนวโน�มท่ีจะได�รับโอกาสในงานกลุ!ม
ชิ้นส!วน EVs มากขึ้นในอนาคต 

อย!างไรก็ตาม แม�ว!า EVs จะมีแนวโน�มเติบโตในตลาดอย!างมาก แต!เคร่ืองยนต7ก็จะยังคงมีอยู! ดังน้ัน 
เทคโนโลยีของเคร่ืองยนต7จะต�องพัฒนาให�ดีขึ้นอยู!เสมอ ซ่ึงเทคโนโลยีท่ีจะยังคงมีอยู!ในกลุ!มเคร่ืองยนต7ของ PHEVs คือ Turbo 
การท่ีบริษัทเลือกลงทุนในประเทศเยอรมนีท่ีมีเทคโนโลยีท่ีดี มีความชํานาญ และมีฐานลูกค�าของกลุ!มท่ีผลิตชิ้นส!วน Turbo อยู!
แล�วน้ัน จึงถือว!าเป0นโอกาสในการลงทุนท่ีดีของบริษัท  

สําหรับในป� 2561 บริษัทได�รับความไว�วางใจจากลูกค�าเป0นอย!างมาก เห็นได�จากบริษัทมีการจัดเตรียมการ
ผลิตและส!งมอบชิ้นส!วนหลากหลายประเภทแก!ลูกค�าในแต!ละไตรมาส ไม!ว!าจะเป0น Passenger Car, Pick up และ Big Bike 
ท้ังน้ี บริษัทได�แบ!งยุทธศาสตร7ระยะกลางออกเป0น 4 กลุ!ม กล!าวคือ 

- กลุ!มท่ี 1 คือ กลุ!มชิ้นส!วนรถกระบะ ซ่ึงถือเป0นผลิตภัณฑ7สําคัญท่ีบริษัทให�ความสําคัญ เน่ืองด�วยชิ้นส!วน
กลุ!มน้ีมีแนวโน�มท่ีจะขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นในอนาคตเห็นได�จากยอดการผลิตจากคําสั่งซ้ือของลูกค�าท่ีเพ่ิม
มากขึ้น ท้ังน้ี ไม!เพียงเฉพาะการผลิตเพ่ือจําหน!ายภายในประเทศเท!าน้ัน แต!ยังรวมถึงการผลิตเพ่ือจําหน!าย
ในระดับเอเชียแปซิฟxกและระดับโลกด�วย ดังน้ัน บริษัทจึงจําเป0นต�องรักษาฐานการผลิตและอาจจะต�องมี
การขยายกําลังการผลิตในอนาคตอีกด�วย  

- กลุ!มท่ี 2 คือ กลุ!มชิ้นส!วนรถไฟฟ�า บริษัทได�รับผลิตชิ้นส!วนอลูมิเนียมยานยนต7ไฟฟ�าจํานวน 2 โครงการ 
เป0นมูลค!ารวมกว!า 2,000 ล�านบาท ตามท่ีบริษัทได�แจ�งตลาดหลักทรัพย7แห!งประเทศไทย และบริษัทยังมี
แนวโน�มท่ีจะได�รับงานผลิตชิ้นส!วนกลุ!มน้ีในอนาคตต!อไปอีกด�วย 

- กลุ!มท่ี 3 คือ นอกกลุ!มรถกระบะ ไม!ว!าจะเป0น Non Pickup, Non Auto, Non Engine และ Non Japan 
ก็มีแนวโน�มการผลิตเพ่ิมมากขึ้นเร่ือยๆ เช!นกัน 

- กลุ!มท่ี 4 คือ กลุ!มต!างประเทศ บริษัทมีการขยับเขยื้อนโดยการจัดต้ัง PCW-Germany, PCW - Hennef 
ในประเทศเยอรมนี  และ จัดต้ัง PCW - Hungary ในประเทศฮังการี  รวมท้ังยังมีแผนการท่ีจะร!วมลงทุน
กับบริษัทอื่นในประเทศเยอรมนีอีกด�วย โดยโครงสร�างองค7กรเดิมจะเห็นว!าบริษัทมี PCW, PCD และ PCF 
และปcจจุบันมี PCSGH GmbH ซ่ึงเป0นบริษัท Holding ในประเทศเยอรมนีเพ่ิมขึ้นมา โดย PCSGH GmbH 
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ถือหุ�นโดย PCSGH ประเทศไทย ร�อยละ 100 และ PCSGH GmbH ถือหุ�นร�อยละ 100 ใน 4 บริษัทย!อย 
กล!าวคือ PCW-G, PCW-H, PCSGH-HU และ PCW-HU 

ประธานฯ เปxดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นท่ีเข�าร!วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 

มีผู�ถือหุ�นสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสําคัญได�ดังน้ี 

 นายนรา  ศรีเพชร ผู�รับมอบฉันทะจากผู�ถือหุ�น สอบถามว!า ทําไมบริษัทถึงไม!ถือหุ�นโดยตรงในบริษัทท่ีลงทุน
ในประเทศเยอรมนีและฮังการีเอง 

นายประสงค7ฯ ชี้แจงว!า เน่ืองจากกระบวนการรับมอบสินทรัพย7ในต!างประเทศมีเง่ือนไขว!าผู�ถือหุ�นจะต�องมี
สถานะเป0นบุคคลในประเทศน้ันก!อน บริษัทจึงต�องจัดต้ังบริษัทโฮลดิ้งในประเทศดังกล!าวเพ่ือถือหุ�นในบริษัทน้ันอีกทอดหนึ่ง
  

นายนรา  ศรีเพชร ผู�รับมอบฉันทะจากผู�ถือหุ�น สอบถามว!า การลงทุนในประเทศเยอรมนีและฮังการีในคร้ังน้ี 
มีสัดส!วนการลงทุนในแต!ละประเทศอย!างไร 

นายประสงค7ฯ ชี้แจงว!า บริษัทไม!สามารถบอกตัวเลขท่ีชัดเจนได�ในขณะน้ี ท้ังน้ี การลงทุนส!วนใหญ!อยู!ท่ี
ประเทศเยอรมนี 

นายนรา  ศรีเพชร ผู�รับมอบฉันทะจากผู�ถือหุ�น สอบถามว!า ตามท่ีคณะกรรมการได�มีการชี้แจงเร่ืองท่ีลูกค�าได�
มีคําสั่งผลิตชิ้นส!วน EVs จํานวน 2,000 ล�านบาทน้ัน เหตุใดลูกค�าถึงได�ให�ความเชื่อม่ันแก!บริษัทในการสั่งผลิตชิ้นส!วนดังกล!าว 
 นายประสงค7ฯ ชี้แจงว!า แม�ว!าบริษัทจะไม!เคยรับผลิตชิ้นส!วนดังกล!าวมาก!อน แต!เน่ืองจากบริษัทมีความ
เชี่ยวชาญด�านวิศวกรรมและกระบวนการผลิต บริษัทจึงมีความสามารถท่ีจะผลิตชิ้นส!วนใดก็ได�แม�ว!าจะไม!เคยผลิตมาก!อน ด�วย
เหตุน้ี บริษัทจึงได�รับความไว�วางใจจากลูกค�าให�ผลิตชิ้นส!วนดังกล!าว 
 นางสาวเจนเนตร  เมธาวีวินิจ สอบถามว!า (1) ในช!วงน้ีบริษัทมีลูกค�ารายใหม!บ�างหรือไม! (2) รถ EVs ใน
ประเทศไทยจะเกิดขึ้นในอีกก่ีป�ข�างหน�า (3) จากการท่ีบริษัทได�พยายามทํากําไรจากการผลิตสินค�าให�เพ่ิมมากขึ้นแล�ว หุ�นท่ี
บริษัทซ้ือคืนมาจํานวน 20 ล�านหุ�น จะนําออกขายเม่ือครบกําหนดหรือไม! (4)  และในการประชุมคร้ังถัดไป มีโอกาสท่ีจะจัด
ประชุมในวันเสาร7หรือไม! 
 นายประสงค7ฯ ชี้แจงว!า สําหรับคําถามแรก บริษัทได�รับผลิตชิ้นส!วนใหม!ซึ่งอาจจะเป0นลูกค�าเดิมหรือลูกค�า
ใหม!ก็ได� ซ่ึงจะเร่ิมส!งมอบชิ้นส!วนใหม!ในป� 2561 น้ีตามท่ีได�เรียนชี้แจงไปแล�ว และยังมีลูกค�าอีกบางส!วนท่ีอยู!ระหว!างการเจรจา
กับบริษัท ส!วนคําถามท่ีสอง การใช�รถ EVs ท่ีเป0นแบตเตอร่ีอย!างเดียวอาจจะเกิดขึ้นได�ยาก เน่ืองจากจะต�องใช�ไฟฟ�าด�วยการ
ชาร7จแบตเตอร่ีท้ังหมดซ่ึงยังไม!มีการรองรับมากนัก จึงเห็นว!าอาจต�องใช�เวลานานอีกพอสมควรสําหรับการเตรียมความพร�อม
เพ่ือรองรับการใช�รถ EVs ในอนาคต 
  ประธานฯ ชี้แจงว!า สิ่งท่ีจะทําให�การใช�รถ EVs ประสบความสําเร็จนั้น จะต�องอาศัย 4 ปcจจัย กล!าวคือ (1) 
เทคโนโลยีท่ีดีของแบตเตอร่ี (2) การรองรับการใช�รถ EVs อย!างเพียงพอ รวมถึงการสนับสนุนของรัฐบาล (3) ความพร�อมของ
ผู�ผลิต และ (4) ตลาดหรือผู�บริโภค ซ่ึงหากท้ัง 4 ปcจจัยดําเนินไปพร�อมกัน การใช�รถ EVs ย!อมเกิดขึ้นอย!างแน!นอน 
 นายประสงค7ฯ ชี้แจงว!า ส!วนการดําเนินการกับหุ�นท่ีซื้อคืนจํานวน 20 ล�านหุ�นซึ่งใกล�จะครบกําหนดแล�วน้ัน 
จะต�องรอมติจากคณะกรรมการก!อน โดยบริษัทจะแจ�งให�ผู�ถือหุ�นทราบต!อไป 
 นายนรา  ศรีเพชร ผู�รับมอบฉันทะจากผู�ถือหุ�น สอบถามว!า การลงทุนในประเทศเยอรมนีและฮังการี บริษัทมี
ทรัพย7สินสํารอง เช!น Bank Guarantee หรือไม! ท้ังน้ี ขอชื่นชมบริษัทท่ีได�พยายามลงทุนเพ่ือแสวงหาผลตอบแทนท่ีดีให�แก!ผู�
ถือหุ�น  
 นายศิริพงษ7ฯ ชี้แจงว!า การลงทุนในคร้ังน้ีไม!มีการกู�เงินแต!อย!างใดและบริษัทมีทรัพย7สินสํารองตามท่ีได�
สอบถามมา อีกท้ังบริษัทมีความม่ันคงและแข็งแกร!งมาก จึงขอให�ผู�ถือหุ�นเชื่อม่ันในการลงทุนคร้ังน้ี ส!วนเร่ืองรถไฟฟ�าหรือรถ 
EVs น้ัน เห็นว!าจะเร่ิมมีการใช�รถ EVs มากขึ้นเร่ือยๆ แม�ว!าจะมีปริมาณการใช�น�อย แต!บริษัทก็จะไม!ท้ิงตลาดรถ EVs  
 นายประสงค7ฯ ชี้แจงว!า บริษัทมีกระแสเงินสด 1,497 ล�านบาท โดยเงินท่ีนําไปลงทุนดังกล!าวมาจากเงินใน
กระแสเงินสดนี้ ซ่ึงบริษัทมีสัดส!วนหน้ีสินต!อทุนเพียงแค! 0.09 เท!า เท!าน้ัน 
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 นายอังกฤษ รุ!งโรจน7กิติยศ (“นายอังกฤษฯ”) ชี้แจงว!า เงินท่ีนําไปลงทุนเป0นเงินท่ีมาจากกระแสเงินสด ซึ่ง
การลงทุนดังกล!าวบริษัทได�พิจารณาความเสี่ยงแล�ว ไม!พบว!าการลงทุนดังกล!าวมีความเสี่ยง  
 ประธานฯ ชี้แจงว!า บริษัทลงทุนด�วยความระมัดระวัง และจะไม!ทําอะไรท่ีเกินกําลังและความสามารถของ
บริษัท ส!วนการเสนอว!าจะมีการจัดประชุมผู�ถือหุ�นในวันเสาร7หรือไม!น้ัน คณะกรรมการจะรับไว�พิจารณา 

 ไม!มีผู�ถือหุ�นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
ประธานฯ กล!าวขอบคุณผู�ถือหุ�น ผู�รับมอบฉันทะ และผู�เข�าร!วมประชุมทุกคนท่ีมาประชุมในวันน้ี และกล!าว

ขอบคุณผู�ถือหุ�นทุกท!านท่ีแสดงความคิดเห็นและให�ข�อเสนอแนะ ซึ่งเป0นประโยชน7อย!างย่ิงต!อบริษัท คณะกรรมการบริษัท และ
ฝ}ายบริหารจะนําความคิดเห็นและข�อเสนอแนะต!างๆ ไปพิจารณาและประยุกต7ใช�เพ่ือให�บริษัท เจริญเติบโต และมีผลการ
ดําเนินงานท่ีก�าวหน�าต!อไป และกล!าวปxดประชุม 

 ปxดประชุมเวลา: 15.50 น. 

 

 

____________________________ 

นายจักรมณฑ7 ผาสุกวนิช 

ประธานในท่ีประชุม 
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ข�อมูลของกรรมการซ่ึงครบกําหนดต�องออกจากตําแหน=งตามวาระ 

และได�รับการเสนอชื่อเพ่ือกลับเข�าดํารงตําแหน=งใหม= 

ชื่อ-นามสกุล           : นายจักรมณฑ)   ผาสกุวนชิ 

ตําแหน=งปBจจุบัน : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต=งตั้ง : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
อาย ุ : 71  ป� 
สัญชาติ : ไทย 
การศึกษา : ปริญญาโทเศรษฐศาสตร7 California State University 
  ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร7 จุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลยั 
การอบรมหลักสตูรกรรมการ : หลักสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP)   ป� 2557 
  หลักสตูร Director Certification Program (DCP)  ป� 2557 
  หลักสตูร Current Issue Seminar (CIS)   ป� 2551 
  หลักสตูร The Role of Chairman Program (RCP)   ป� 2551 
  หลักสตูร Director Certification Program (DCP)  ป� 2549 
  หลักสตูร Audit Committee Program (ACP)   ป� 2549 
  หลักสตูร Finance for Non-Finance Director (FN)  ป� 2547 
  หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP)  ป� 2547 
การถือหุ�นในบริษัท             :  ไม!ม ี(ถือหุ�นโดยคู!สมรส 0.06 %, ข�อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561) 
วันเดือนป�ท่ีได�รับการแต!งต้ังเป0นกรรมการบริษัท     :   11 กันยายน 2558     
รวมจํานวนป�ท่ีเป0นกรรมการ        :   3  ป� 6 เดือน 
เม่ือรวมระยะเวลาท่ีจะดํารงตําแหน!งจนครบวาระท่ีเสนอในคร้ังน้ี  :   6  ป� 6 เดือน  
จํานวนบริษัทท่ีดํารงตําแหน!งกรรมการ 
               บริษัทจดทะเบียนอื่น      :   2  บริษัท 
               บริษัทท่ัวไป      :   ไม!มี 
การดํารงตําแหน!งเป0นกรรมการ/ผู�บริหารในกิจการอื่นท่ีอาจทําให�  :   ไม!มี 
เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน7ต!อบริษัท 
ประสบการณ7   :  2559 – ปcจจุบัน ประธานกรรมการ  ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน)              

   2558 – ปcจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
               บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุFป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 

   2558 – ปcจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค!าตอบแทนและกํากับ 
                        ดูแลกิจการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร7ส จํากัด (มหาชน)    
   2556 – 2557    ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

                บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุFป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 
  2553 – 2557     ประธานกรรมการ  ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน)                     
  2552 – 2557    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

            บริษัท อินโดรามา เวนเจอร7ส จํากัด (มหาชน) 
 
การเข�าร!วมประชุมในรอบป� 2561 : คณะกรรมการบริษัท     7/7     คร้ัง  

  
 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย 2 
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ชื่อ-นามสกุล : นางวรรณา   เรามานะชัย 
ตําแหน=งปBจจุบัน : กรรมการ  
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต=งตั้ง : กรรมการ  
อาย ุ : 68  ป� 
สัญชาติ : ไทย 
การศึกษา : ปริญญาโทเศรษฐศาสตร7 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร7 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
การอบรมหลักสตูรกรรมการ : อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ป� 2557 

การถือหุ�นในบริษัท                    :  3,000,0000 หุ�น (0.19%)  ณ 31 ธันวาคม 2561 

วันเดือนป�ท่ีได�รับการแต!งต้ังเป0นกรรมการบริษัท     :   27 มิถุนายน 2556     
รวมจํานวนป�ท่ีเป0นกรรมการ        :   5  ป� 9 เดือน 
เม่ือรวมระยะเวลาท่ีจะดํารงตําแหน!งจนครบวาระท่ีเสนอในคร้ังน้ี  :   8  ป� 9 เดือน  
จํานวนบริษัทท่ีดํารงตําแหน!งกรรมการ 
               บริษัทจดทะเบียนอื่น      :   ไม!มี 
               บริษัทท่ัวไป      :   17 บริษัท 
การดํารงตําแหน!งเป0นกรรมการ/ผู�บริหารในกิจการอื่นท่ีอาจทําให�  :   ไม!มี 
เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน7ต!อบริษัท 
     

ประสบการณ7             :  2556 – ปcจจุบัน กรรมการบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุFป โฮลด้ิง จํากดั  (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 โคราชมัตซชึิตะ จํากัด 
:  2545 – ปcจจุบัน กรรมการ บริษัท ต�าซัน ดิเวลลอปเม�นท7 จํากดั 
:  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 จาํกัด 
:  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 คาสต้ิง จํากัด 
:  2561 – ปcจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซชิั่น เวิร7ค จํากัด 
:  2561 – ปcจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร7จจิ้ง จํากัด 

 
การเข�าร!วมประชุมในรอบป� 2561 : คณะกรรมการบริษัท     5/7    คร้ัง  
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ชื่อ-นามสกุล : นายอังกฤษ  รุ=งโรจน)กติิยศ 
ตําแหน=งปBจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร  
ตําแหน=งท่ีเสนอแต=งตั้ง                 :  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
อาย ุ : 42  ป� 
สัญชาติ : ไทย 
การศึกษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ7  
                                                 มหาวิทยาลัย 
  ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร7  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร7  
การอบรมหลักสตูรกรรมการ : อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ป� 2557 
การถือหุ�นในบริษัท : 230,200,000 หุ�น (14.9 %) ณ 31 ธันวาคม 2561 
วันเดือนป�ท่ีได�รับการแต!งต้ังเป0นกรรมการบริษัท     :   7 ตุลาคม 2556     
รวมจํานวนป�ท่ีเป0นกรรมการ        :   5  ป� 5 เดือน 
เม่ือรวมระยะเวลาท่ีจะดํารงตําแหน!งจนครบวาระท่ีเสนอในคร้ังน้ี  :   8  ป� 5 เดือน  
จํานวนบริษัทท่ีดํารงตําแหน!งกรรมการ 
               บริษัทจดทะเบียนอื่น      :   ไม!มี 
               บริษัทท่ัวไป      :   7 บริษัท 
การดํารงตําแหน!งเป0นกรรมการ/ผู�บริหารในกิจการอื่นท่ีอาจทําให�  :   ไม!มี 
เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน7ต!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 รองกรรมการผู�จัดการ บริษัท พี.ซี.เอส. เอสเตท จํากัด 
  2557 – ปcจจุบัน กรรมการและกรรมการผู�จัดการ   

บริษัท พี.ซี.เอส. คาลิเบรชั่น แล็บ จํากัด 
  2557 – ปcจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฮ แลนด7 กอล7ฟ จาํกัด 
  2557 – ปcจจุบัน กรรมการ บริษัท แฟคตอร่ี แอนด7 ออฟฟxซ ซัพพลาย จํากัด 
  2561 – ปcจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซชิั่น เวิร7ค จํากดั 
  2561 – ปcจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสต้ิง จํากัด  
  2561 – ปcจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร7จจ้ิง จํากัด  
  2551 – 2556    กรรมการ บริษัท เอสดับบลิว แอนด7 ซันส7 (ชิงหยวน) จํากัด             
                                 

การเข�าร!วมประชุมในรอบป� 2561 : คณะกรรมการบริษัท   7/7   คร้ัง  

       คณะกรรมการบริหาร  1/1   คร้ัง 
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ข�อมูลของกรรมการซ่ึงต�องออกจากตําแหน=งตามวาระ 

และได�รับการเสนอชื่อให�ดํารงตําแหน=งแทนตําแหน=งท่ีว=างลง 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล : นายราชัย  วฒันเกษม 
ตําแหน=งท่ีเสนอแต=งตั้ง                 :  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ได�รับการเสนอชื่อให�ดํารงตําแหน=ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนท่ีนางศรีไทย เหมโสรัจ ซ่ึงขอลาออก) 

 
อายุ : 72  ป� 
สัญชาติ : ไทย 
การศึกษา : M.B.A. (Honors Degree) Industrial Management II class Pacific States  
  University, California, USA 
การอบรมหลักสตูรกรรมการ : อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)  ป�  2550 
  อบรมหลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ป�  2554 
  
จํานวนบริษัทท่ีดํารงตําแหน!งกรรมการ 
               บริษัทจดทะเบียนอื่น      :   2 บริษัท 
               บริษัทท่ัวไป      :   1 บริษัท 
การดํารงตําแหน!งเป0นกรรมการ/ผู�บริหารในกิจการอื่นท่ีอาจทําให�  :   ไม!มี 
เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน7ต!อบริษัท 
 
ประสบการณ7 : 2548 – ปcจจุบัน  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด       
                                                                       ค!าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรรษัทภิบาล 

    บริษัท ควอลต้ีิ เฮ�าส7 จํากัด (มหาชน) 
 : 2557 – ปcจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
    บริษัทหลักทรัพย7 แลนด7 แอนด7 เฮ�าส7 จํากัด (มหาชน) 
 : 2551 – ปcจจุบัน ท่ีปรึกษาประธานกรรมการ บริษัท ยิบอินซอย จํากดั 
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นิยามกรรมการอิสระ 

(นิยามกรรมการอิสระของบริษัทซ่ึงเป0นไปตามข�อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย7และตลาดหลักทรัพย7 
และตลาดหลักทรัพย7แห!งประเทศไทย) 

 

1. ถือหุ�นไม!เกินร�อยละ 1 ของจํานวนหุ�นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ! บริษัทย!อย บริษัทร!วม  
ผู�ถือหุ�นรายใหญ! หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังน้ี ให�นับรวมการถือหุ�นของผู�ท่ีเกี่ยวข�องของกรรมการอิสระราย   
น้ัน ๆ ด�วย 

2. ไม!เป0นหรือเคยเป0นกรรมการท่ีมีส!วนร!วมในการบริหารงาน ลูกจ�าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได�รับเงินเดือนประจํา                       
หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ! บริษัทย!อย บริษัทร!วม บริษัทย!อยลําดับเดียวกัน ผู�ถือหุ�นรายใหญ!               
หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว�นแต!จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล!าวมาแล�วไม!น�อยกว!า 2 ป� 

3. ไม!เป0นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ7ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป0นบิดามารดา คู!สมรส  
พ่ีน�อง และบุตร รวมท้ังคู!สมรสของบุตร ของผู�บริหาร ผู�ถือหุ�นรายใหญ! ผู�มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได�รับการเสนอ
ให�เป0นผู�บริหารหรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย!อย 

4. ไม!มีหรือเคยมีความสัมพันธ7ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ! บริษัทย!อย บริษัทร!วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ!หรือผู�มีอํานาจควบคุม
ของบริษัทในลักษณะท่ีอาจเป0นการขัดขวางการใช�วิจารณญาณอย!างอิสระของกรรมการอิสระ รวมท้ังไม!เป0นหรือเคยเป0น
ผู�ถือหุ�นท่ีมีนัย หรือผู�มีอํานาจควบคุมของผู�ท่ีมีความสัมพันธ7ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ! บริษัทย!อย บริษัทร!วม ผู�ถือหุ�น
รายใหญ! หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว�นแต!จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล!าวมาแล�วไม!น�อยกว!า 2 ป� 

5. ไม!เป0นหรือเคยเป0นผู�สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ! บริษัทย!อย บริษัทร!วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ! หรือผู�มีอํานาจควบคุมของ
บริษัท และไม! เป0นผู�ถือหุ�น ท่ี มีนัย ผู� มีอํานาจควบคุม หรือหุ�นส!วนของสํานักงานสอบบัญชี  ซ่ึงมีผู�สอบบัญชี                   
ของบริษัท บริษัทใหญ! บริษัทย!อย บริษัทร!วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ! หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู! เว�นแต!              
จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล!าวมาแล�วไม!น�อยกว!า 2 ป� 

6. ไม!เป0นหรือเคยเป0นผู�ให�บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให�บริการเป0นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงินซ่ึง
ได� รับค!าบริการเกินกว!า  2 ล�านบาทต!อป�จากบริษัท บริษัทใหญ!  บริ ษัทย!อย บริษัทร!วม ผู� ถือหุ�นรายใหญ!                            
หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม!เป0นผู�ถือหุ�นท่ีมีนัย ผู�มีอํานาจควบคุม หรือหุ�นส!วนของผู�ให�บริการทางวิชาชีพน้ัน
ด�วย เว�นแต!จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล!าวมาแล�วไม!น�อยกว!า 2 ป� 

7. ไม!เป0นกรรมการท่ีได�รับการแต!งต้ังขึ้นเพ่ือเป0นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู�ถือหุ�นรายใหญ! หรือผู�ถือหุ�นซ่ึงเป0น             
ผู�ท่ีเก่ียวข�องกับผู�ถือหุ�นรายใหญ! 

8. ไม!ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย!างเดียวกันและเป0นการแข!งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย!อย หรือไม!เป0น
หุ�นส!วนท่ีมีนัยในห�างหุ�นส!วน หรือเป0นกรรมการท่ีมีส!วนร!วมบริหารงาน ลูกจ�าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได�รับเงินเดือนประจํา
หรือถือหุ�นเกินร�อยละ 1 ของจํานวนหุ�นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่นซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย!างเดียวกัน
และเป0นการแข!งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย!อย 

9. ไม!มีลักษณะอื่นใดท่ีทําให�ไม!สามารถให�ความเห็นอย!างเป0นอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 
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นโยบาย หลักเกณฑ)และวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 
 
นโยบาย 
 คณะกรรมการบริษัทเล็ งเห็นถึงความสําคัญและประโยชน7ของความหลากหลายในโครงสร� าง                         
ของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ท้ังด�านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด�าน อายุและเพศ ซ่ึงจะช!วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการกําหนดนโยบาย และการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท จึงมอบหมายให�คณะกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค!าตอบแทน มีหน�าท่ีรับผิดชอบในการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ7และวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 
เพ่ือให�คณะกรรมการบริษัทมีองค7ประกอบและโครงสร�างท่ีเหมาะสมกับทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท     และมี
กรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักของบรรษัทภิบาลท่ีดี  
 
หลักเกณฑ)และวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 
1.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค!าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลจากแหล!งต!างๆ ดังน้ี 

1.1  กรรมการของบริษัทเป0นผู�แนะนํา 
1.2  ผู�ถือหุ�นท่ีถือหุ�นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได�ไม!น�อยกว!าร�อยละ 5 ของจํานวนหุ�นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด                 

ของบริษัท 
1.3  บริษัทท่ีปรึกษาภายนอก 
1.4  ฐานข�อมูลกรรมการของสมาคมส!งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2.  พิจารณาความเหมาะสมของความรู�และประสบการณ7ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมท่ีบริษัทดําเนินกิจการอยู! ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด�านท่ีเป0นประโยชน7กับบริษัทหรือท่ีบริษัทต�องการ ความหลากหลายในด�านต!างๆ เช!น ความเป0นอิสระ ทักษะ
วิชาชีพ อายุ เพศ ฯลฯ โดยจัดทําเป0นตาราง Board Skill Matrix 

3.  ตรวจสอบบุคคล ท่ีจะถู ก เสนอชื่ อ ว! า มีคุณสม บั ติตามกฎหมายและข�อ กํ าหนดของหน! วยงาน กํา กับ ดูแล                               
เช!น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมท้ังท่ีมีการแก�ไขเพ่ิมเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย7และตลาด
หลักทรัพย7 พ.ศ.2535 (รวมท้ังท่ีมีการแก�ไขเพ่ิมเติม) รวมถึง ประกาศ ข�อบังคับ และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 

4.  กรณีเป0นกรรมการเดิมท่ีจะกลับเข�าดํารงตําแหน!งอีกวาระ คณะกรรมการสรรหาฯ อาจพิจารณาการอุทิศเวลา                    
ของกรรมการและผลการปฏิบัติงานในช!วงท่ีดํารงตําแหน!ง รวมถึงพิจารณาจํานวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการ                 
ท!านน้ันดํารงตําแหน!งกรรมการ ซึ่งรวมแล�วไม!ควรเกิน 3 บริษัทจดทะเบียน 

5.  กรณีแต!งต้ังกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาความเป0นอิสระของบุคคลท่ีจะเสนอให�เป0นกรรมการอิสระ
ตามหลักเกณฑ7ท่ีสํานักงาน กลต. กําหนดและหลักเกณฑ7ของบริษัทประกอบการพิจารณา โดยหากเป0นกรรมการอิสระเดิม
ท่ีจะกลับเข�าดํารงตําแหน!งอีกวาระ ควรมีวาระการดํารงตําแหน!งต!อเน่ืองนับจากวันท่ีได�รับแต!งตั้งให�ดํารงตําแหน!ง
กรรมการอิสระคร้ังแรกไม!เกิน 9 ป�  

6.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค!าตอบแทน จะคัดเลือกและจัดทํารายชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีสุดให�คณะกรรมการ
บริษัทเสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นอนุมัติแต!งต้ังหรือให�คณะกรรมการบริษัทแต!งต้ังในกรณีท่ีตําแหน!งกรรมการว!างลงเพราะ
เหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ 

7.  ดําเนินการทาบทามบุคคลท่ีมีคุณสมบัติสอดคล�องกับเกณฑ7ท่ีกําหนดไว� เพ่ือจะได�ม่ันใจว!าบุคคลดังกล!าวมีความยินดีจะมา
รับตําแหน!งกรรมการของบริษัท หากได�รับการแต!งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู�ถือหุ�น 

 
วันท่ีมีผลบังคับใช� 

 ต้ังแต!วันท่ี 27 กุมภาพันธ7 2558 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2558     เม่ือ
วันท่ี 26 กุมภาพันธ7 2558 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย 3 
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ข�อมูลเก่ียวกับประวัติและประสบการณ)ทํางานของผู�สอบบัญช ี
บริษัทสํานักงาน อวีาย จํากัด (“EY”) 

1. นายศุภชัย  ปBญญาวฒัโน 
อายุ   : 56 ป� 
การศึกษา  
• ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันธุรกิจศศินทร7แห!งจุฬาลงกรณ7มาหวิทยาลยั 
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร7  
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   : 3930 
วันท่ีขึ้นทะเบียนผู�สอบบัญชีรับอนุญาต   : 1 ตุลาคม 2549 
ตําแหน=งปBจจุบัน   : หุ�นส!วน, ผู�สอบบัญช ี
ประสบการณ)   : 35 ป� 
จํานวนป#ท่ีสอบบัญชใีห�บริษัท   : -   
ความสัมพันธ) และ/หรือ การมีส=วนได�เสียกับบริษัท   : ไม!ม ี
และบริษัทย=อย ผู�บริหาร ผู�ถือหุ�นรายใหญ=หรือผู�ท่ีเก่ียวข�อง      

 
2. นายณัฐวฒุ ิ สันติเพ็ชร 

อายุ   : 44 ป� 
การศึกษา 
• ปริญญาโท สาขาการบัญช ีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร7 
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร7 
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   : 5730 
วันท่ีขึ้นทะเบียนผู�สอบบัญชีรับอนุญาต   : 1 ตุลาคม 2551 
ตําแหน=งปBจจุบัน   : หุ�นส!วน, ผู�สอบบัญช ี
ประสบการณ)   : 23 ป� 
จํานวนป#ท่ีสอบบัญชใีห�บริษัท   : - 
ความสมัพันธ) และ/หรือ การมีส=วนได�เสียกับบริษัท    : ไม!ม ี
และบริษัทย=อย ผู�บริหาร ผู�ถือหุ�นรายใหญ=หรือผู�ท่ีเก่ียวข�อง 
 

3. นางสาวกรองแก�ว  ลิมป\กิตตกุิล 
อายุ   : 46  ป� 
การศึกษา 
• ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอสัสัมชญั 
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร7 
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   : 5874 
วันท่ีขึ้นทะเบียนผู�สอบบัญชีรับอนุญาต   : 1 เมษายน 2552 
ตําแหน=งปBจจุบัน   : หุ�นส!วน, ผู�สอบบัญช ี
ประสบการณ)   : 25 ป� 
จํานวนป#ท่ีสอบบัญชใีห�บริษัท   : -  
ความสมัพันธ) และ/หรือ การมีส=วนได�เสียกับบริษัท    : ไม!ม ี
และบริษัทย=อย ผู�บริหาร ผู�ถือหุ�นรายใหญ=หรือผู�ท่ีเก่ียวข�อง 
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แผนการปรับโครงสร�างกลุ=มบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุFป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2562 เม่ือ
วันท่ี 22 กุมภาพันธ7 2562 ได�มีมติอนุมัติการรับโอนกิจการท้ังหมดของบริษัทย!อยในประเทศไทย ได�แก! บริษัท พี.ซี.เอส.      
พรีซิชั่น เวิร7ค จํากัด (“PCW”) บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสต้ิง จํากัด (“PCD”) และบริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร7จจิ้ง จํากัด (“PCF”) 
(รวมเรียกว!า “บริษัทย=อยในประเทศภายในกลุ=ม”) ซ่ึงเป0นการปรับโครงสร�างภายในของกลุ!มบริษัทฯ รวมถึงการประเมินผล
กระทบต!างๆ ต!อผู�ถือหุ�นเพ่ือให�พิจารณาอนุมัติรายการต!อไป  

 เน่ืองจากการปรับโครงสร�างของกลุ!มบริษัทฯ ดังกล!าวอยู!ภายใต�การควบคุมเดียวกัน รายการดังกล!าวจึงไม!จัดเป0น
รายการประเภทได�มาหรือจําหน!ายไปซ่ึงทรัพย7สินตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑ7
ในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเข�าข!ายเป0นการได�มาหรือจําหน!ายไปซ่ึงทรัพย7สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย7
แห!งประเทศไทย เร่ืองการเปxดเผยข�อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได�มาหรือจําหน!ายไปซ่ึงทรัพย7สิน   
พ.ศ. 2547 และท่ีมีการแก�ไขเพ่ิมเติม (รวมรียกว!า "ประกาศรายการได�มาหรือจําหน=ายไป") นอกจากน้ี รายการดังกล!าวยัง
ได�รับยกเว�นไม!ต�องได�รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ ตามมาตรา 89/12(3)(ก) แห!งพระราชบัญญัติหลักทรัพย7และ
ตลาดหลักทรัพย7 พ.ศ. 2535 (และท่ีได�แก�ไขเพ่ิมเติม) เพราะเป0นการทําธุรกรรมกับบริษัทย!อยท่ีบริษัทจดทะเบียนถือหุ�นไม!
น�อยกว!าร�อยละ 90 ของหุ�นท่ีจําหน!ายได�แล�วท้ังหมดของบริษัทย!อย อีกท้ังยังได�รับยกเว�นการปฏิบัติหน�าท่ีตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ7ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย7แห!งประเทศไทย เร่ือง การเปxดเผยข�อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
พ.ศ. 2546 (รวมท้ังท่ีได�มีการแก�ไขเพ่ิมเติม) (รวมเรียกว!า “ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน”) 

 อย!างไรก็ดี การปรับโครงสร�างกลุ!มบริษัทฯ เข�าข!ายเป0นการรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป0นของ 
บริษัทฯ ตามมาตรา 107 (2)(ข) แห!งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแก�ไขเพ่ิมเติม) ดังน้ัน 
บริษัทฯ จึงต�องได�รับมติจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ ด�วยคะแนนเสียงไม!น�อยกว!าสามในสี่ของผู�ถือหุ�นท่ีมาประชุมและ   
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 ดังน้ี บริษัทฯ จึงขอรายงานรายละเอียดท่ีสําคัญของรายการการปรับโครงสร�างกลุ!มบริษัทฯ ดังน้ี  

1.  วัน เดือน ป# ท่ีเกิดรายการ  

 บริษัทฯ จะเข�าทํารายการภายหลงัจากได�รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู�ถอืหุ�นของบริษัทฯ ซ่ึงกําหนดการประชุมใน
วันท่ี 4 เมษายน 2562 และคาดว!าจะดําเนินการแล�วเสร็จภายในป� 2562 

2.  การปรับโครงสร�างกลุ=มบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะรับโอนกิจการท้ังหมดของบริษัทย!อยในประเทศภายในประเทศเพ่ือให�บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจดังกล!าวใน

ประเทศไทยเพียงบริษัทเดียว ท้ังน้ี บริษัทฯ ยังคงถือหุ�นในบริษัทย!อยท่ีต้ังอยู!ในต!างประเทศเช!นเดิม และไม!มีการปรับ

โครงสร�างสําหรับบริษัทย!อยท่ีตั้งอยู!ในต!างประเทศ 
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 โครงสร�างปcจจุบัน 

 

โครงสร�างภายหลังการปรับโครงสร�างกลุ!มบริษัทฯ 

 

หมายเหตุ: บริษัทย!อยในประเทศเยอรมนี และบริษัทย!อยในประเทศฮังการี มีหลายบริษัท ซ่ึงรวมถึง P.C.S. 

Precision Works Germany GmbH  P.C.S. Precision Works Hennef GmbH และ P.C.S. Precision Works 

Kft. ดังมีรายละเอียดตามข!าวท่ีบริษัทฯ แจ�งต!อตลาดหลักทรัพย7ฯ เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2561 ซึ่งบริษัทย!อยดังกล!าว 

ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการผลิตชิ้นส!วนยานยนต7จากเหล็กและอลูมิเนียม  
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3. หลักการและเหตุผลในการปรับโครงสร�างกลุ=มบริษัทฯ 

 ด�วยบริษัทฯ เป0นโครงสร�างแบบโฮลด้ิง ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ�นในบริษัทอื่น ท่ีประกอบธุรกิจผลิตและ

จําหน!ายชิ้นส!วนยานยนต7 ดังน้ันบริษัทฯ จึงมีรายได�หลักมาจากเงินปcนผล ท่ีได�รับจากการลงทุนในบริษัทย!อย นอกจากน้ี 

รูปแบบการถือหุ�นในลักษณะน้ี ทําให�กลุ!มบริษัทฯ เกิดข�อจํากัดและความสิ้นเปลืองบางประการในการดําเนินกิจการใน

ประเทศไทย กลุ!มบริษัทฯ จึงได�พิจารณาการปรับโครงสร�างโดยให�บริษัทฯ รับโอนกิจการท้ังหมดของบริษัทย!อยในกลุ!มใน

ประเทศไทยเพ่ือให�บริษัทฯ เป0นบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการผลิตและจําหน!ายชิ้นส!วนยานยนต7ในประเทศไทยเพียงบริษัท

เดียวในกลุ!มบริษัทฯ อันจะเป0นการเพ่ิมประสิทธิภาพและก!อให�เกิดประโยชน7แก!กลุ!มบริษัทฯ ดังต!อไปน้ี 

(ก)  การประกอบกิจการโดยมีบริษัทฯ ท่ีดําเนินธุรกิจในประเทศเพียงบริษัทเดียวจะเป0นการเพ่ิมความคล!องตัว
ในการบริหารงานและการดําเนินงานของบริษัทท้ังทางธุรกิจและทางกฎหมายในส!วนการขออนุมัติการ
ดําเนินการต!างๆ จากท้ังคณะกรรมการและผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ และจะทําให�บริษัทฯ มีการรวมศูนย7การ
ปฏิบัติงานในแต!ละสายงานของบริษัทฯ โดยสามารถท่ีจะนําความรู�ความสามารถของพนักงานของแต!ละ
บริษัทย!อยในประเทศภายในกลุ!มรวมกันเพ่ือสร�างมูลค!าของบริษัทฯ และสร�างความสามารถในการแข!งขัน
ได�อย!างเต็มท่ี  

(ข)  การโอนกิจการท้ังหมดของบริษัทย!อยในประเทศภายในกลุ!มมายังบริษัทฯ ซึ่งเป0นบริษัทมหาชนจํากัดท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย7แห!งประเทศไทยโดยให�บริษัทฯ เป0นผู�ดําเนินธุรกิจโดยตรงจะทําให�บริษัทฯ มี
ความน!าเชื่อถือยิ่งขึ้น อันเป0นการสร�างความม่ันใจให�แก!คู!ค�า ผู�ร!วมลงทุน หรือตัวแทนจําหน!ายของบริษัทฯ 
ในกรณีท่ีบริษัทฯ จะขยายกิจการต!อไปในอนาคต  

(ค)  การท่ีบริษัทฯ เป0นผู�ดําเนินธุรกิจเพียงบริษัทเดียวภายในประเทศ จะช!วยลดค!าใช�จ!ายในการบริหารจัดการ

ต!างๆ ท่ีเกิดขึ้น โดยเฉพาะส!วนงานท่ีสามารถใช�ทรัพยากรส!วนกลางร!วมกันได�ระหว!างบริษัทย!อยใน

ประเทศภายในกลุ!ม โดยไม!เกิดความซ้ําซ�อน 

(ง)  การโอนกิจการท้ังหมดของบริษัทย!อยในประเทศภายในกลุ!มน้ัน  บริษัทคาดว!าจะสามารถดําเนินการได�

โดยไม!มีภาระภาษีเงินได�ท่ีเกิดจากการโอนทรัพย7สิน เน่ืองจากบริษัทได�ดําเนินการตามประมวลรัษฎากรซ่ึง

กําหนดบทบัญญัติสําหรับการยกเว�นภาระภาษีอื่นๆ อีกด�วย เช!น ภาษีมูลค!าเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะ เป0น

ต�น 

 4.  ขั้นตอนการปรับโครงสร�าง  

ในการปรับโครงสร�างกิจการนั้น บริษัทฯ จะดําเนินการรับโอนการส!งเสริมการลงทุนจากบริษัทย!อยในประเทศ
ภายในกลุ!มด�วย ซ่ึงขั้นตอนหลักในการปรับโครงสร�างกลุ!มบริษัทฯ มีดังต!อไปน้ี  

4.1.  สําหรับการโอนบัตรส!งเสริมการลงทุนเก่ียวกับกิจการท่ีโอนจากบริษัทย!อยในประเทศภายในกลุ!มมายังบริษัทฯ น้ัน 
บริษัทฯ และบริษัทย!อยในประเทศภายในกลุ!ม จะเร่ิมดําเนินการจัดเตรียมและย่ืนเอกสารคําขอท่ีเก่ียวข�องก!อนวัน
โอนกิจการท้ังหมด ตามหลักเกณฑ7และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการส!งเสริมการลงทุนประกาศกําหนด เพ่ือให�
บัตรส!งเสริมการลงทุนโอนมายังบริษัทฯ ได� ณ วันโอนกิจการท้ังหมด หรือโดยเร็วท่ีสุดภายหลังวันโอนกิจการท้ังหมด 
ท้ังน้ี เพ่ือมิให�การโอนบัตรส!งเสริมการลงทุนดังกล!าวกระทบต!อการใช�สิทธิประโยชน7ใดๆ ภายใต�บัตรส!งเสริมการ
ลงทุน     
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4.2.  ในวันโอนกิจการท้ังหมด บริษัทย!อยในประเทศภายในกลุ!มจะต�องโอนทรัพย7สิน หน้ีสิน สิทธิ และหน�าท่ีท้ังหมดท่ี
เก่ียวข�องและจําเป0นในการประกอบกิจการให�แก!บริษัทฯ ด�วย โดยใช�ราคาตามมูลค!าตลาดยุติธรรม (Fair Market 
Value) ณ วันท่ีโอนกิจการท้ังหมดซึ่งเป0นมูลค!าท่ีได�รับการประเมินจากผู�ประเมินอิสระท่ีได�รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย7และตลาดหลักทรัพย7 โดยให�ถือราคาโอนและรับโอนเป0นราคาท่ีซ้ือ
สินทรัพย7น้ัน เป0นไปตามเง่ือนไขท่ีประมวลรัษฎากรกําหนด  

4.3.  บริษัทย!อยในประเทศภายในกลุ!มจะต�องดําเนินการเปลี่ยนตัวคู!สัญญาหรือแปลงหน้ีใหม!ภายใต�สัญญาท่ีเก่ียวข�องและ
จะต�องดําเนินการโอนใบอนุญาตท่ีเกี่ยวข�อง (แล�วแต!กรณี) และดําเนินการจดทะเบียนโอนทรัพย7สิน หน้ีสิน และสิทธิ
ต!างๆ ให�เป0นชื่อของบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทย!อยในประเทศภายกลุ!มจะต�องส!งมอบเอกสารและทรัพย7สินท่ีจะโอน
ภายใต�การโอนกิจการท้ังหมดมาให�แก!บริษัทฯ  

4.4.  บริษัทย!อยในกลุ!มจะต�องดําเนินการโอนพนักงานและลูกจ�างท่ีอยู!ภายใต�สัญญาจ�างของบริษัทย!อยในประเทศภายใน
กลุ!มให�เป0นของบริษัทฯ ตามเง่ือนไขท่ีข�อบังคับการทํางานและกฎหมายแรงงานท่ีเก่ียวข�องกําหนด  

4.5.  บริษัทย!อยในประเทศภายในกลุ!มจะต�องดําเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทและเร่ิมชําระบัญชีตามขั้นตอน ระยะเวลา 
และหลักเกณฑ7ตามท่ีกฎหมายกําหนด ภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการโอนกิจการ
ท้ังหมด ตามเง่ือนไขการโอนกิจการท้ังหมดท่ีประมวลรัษฎากรกําหนด เพ่ือให�ได�รับสิทธิประโยชน7ทางภาษีจากการ
โอนกิจการท้ังหมด  

5.  การกํากับดูแลกิจการและการบริหารงาน  

 ภายหลังการปรับโครงสร�างกลุ!มบริษัทฯ โครงสร�างการกํากับดูแลกิจการและการบริหารงานของบริษัทฯ จะยังคงมี
คณะกรรมการชุดต!างๆ คงเดิม ท้ังคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค!าตอบแทน และคณะผู�บริหาร ท้ังน้ี ในการปรับโครงสร�างกลุ!มบริษัทฯ จะมีการโอนย�ายผู�บริหารของสายงานต!างๆ ของบริษัท
ย!อยในประเทศภายในกลุ!มมายังบริษัทฯ  

 สําหรับการกํากับดูแลด�านความขัดแย�งทางผลประโยชน7 ภายหลังการปรับโครงสร�างกลุ!มบริษัทฯ แล�ว  
บริษัทฯ จะยังคงจัดให�มีระบบการป�องกันความขัดแย�งทางผลประโยชน7เช!นเดียวกับก!อนท่ีจะมีการปรับโครงสร�าง โดยผู� 
บริหารท่ีทําหน�าท่ีในส!วนท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน7ก็จะถูกแยกออกจากกัน  
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 โครงสร�างการจัดการ  

 ก!อนการปรับโครงสร�างกลุ!มบริษัทฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิศวกรรม 

ประธานเจ้าหน้าที�
ฝ่ายปฏิบัติการ 

ประธานเจ้าหน้าที�
ฝ่ายการเงิน 

ประธานเจ้าหน้าที�
ฝ่ายการตลาด 

กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท PCW 

กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท PCD 

กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท PCF 

 

ฝ่ายบัญชี 
และการเงิน 

ฝ่ายจัดซื 3อ 

ฝ่ายบริหารองค์กร 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั�วไป 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายการตลาด 
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 หลังการปรับโครงสร�างกลุ!มบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที�
ฝ่ายปฏิบัติการ 

ประธานเจ้าหน้าที�
ฝ่ายการเงิน 

ประธานเจ้าหน้าที�
ฝ่ายการตลาด 

กรรมการผู้จัดการสายงาน 

Machining & Assemble 

กรรมการผู้จัดการ สาย
งาน Die Casting 

กรรมการผู้จัดการ  
สายงาน Forging  

ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาวิศวกรรม 

ฝ่ายบัญชี 
และการเงิน 

ฝ่ายจัดซื 3อ 

ฝ่ายบริหารองค์กร 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั�วไป 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายผลิต I 

ฝ่ายผลิต J 

ฝ่ายวิศวกรรม
และซ่อมบํารุง 

ฝ่ายวาง
แผนการผลิต 

ฝ่ายควบคุม
คุณภาพ 

ฝ่ายบริการ
ลูกค้าและจัดส่ง 

ฝ่ายผลิต  

ฝ่ายวิศวกรรม
เครื�องมือ 

ฝ่ายควบคุม
คุณภาพ 

ฝ่ายบริการ
ลูกค้าและจัดส่ง 

ฝ่ายผลิต  

ฝ่ายควบคุม
คุณภาพ 

ฝ่ายบริการ
ลูกค้าและจัดส่ง 

ฝ่ายการตลาด 
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 คณะกรรมการบริษัทฯ 

ก=อนการปรับโครงสร�าง หลังการปรับโครงสร�าง 

ชื่อ – นามสกลุ ตําแหน=ง ชื่อ – นามสกุล ตําแหน=ง 

1. นายจักรมณฑ7 ผาสุกวนชิ ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ 

1. นายจักรมณฑ7 ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ 

2. นายศิริพงษ7 รุ!งโรจน7กิติยศ ประธานเจ�าหน�าท่ี
บริหาร (รักษาการ)/

รองประธานกรรมการ 

2. นายศิริพงษ7 รุ!งโรจน7กิติยศ ประธานเจ�าหน�าท่ี
บริหาร (รักษาการ)/รอง

ประธานกรรมการ 

3. นางวรรณา เรามานะชัย กรรมการ 3. นางวรรณา เรามานะชัย กรรมการ 

4. นายอังกฤษ รุ!งโรจน7กิติยศ กรรมการ 4. นายอังกฤษ รุ!งโรจน7กิติยศ กรรมการ 

5. นายธิเบต รุ!งโรจน7กิติยศ กรรมการ 5. นายธิเบต รุ!งโรจน7กิติยศ กรรมการ 

6.  นายกุญชร เรามานะชัย กรรมการ 6. นายกุญชร เรามานะชัย กรรมการ 

7. นายพลเอก รุ!งโรจน7กิติยศ กรรมการ 7. นายพลเอก รุ!งโรจน7กิติยศ กรรมการ 

8. นาย ภควัต  
โกวิทวัฒนพงศ7 

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

8. นาย ภควัต โกวิทวฒันพงศ7 กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

9. นาย วีระชัย เชาว7ชาญกิจ กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ 

9. นาย วีระชัย เชาว7ชาญกิจ กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ 

10. นาย จักร บุญ-หลง กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ 

10. นาย จักร บุญ-หลง กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ 

 โดยกรรมการผู�มีอาํนาจผูกพันบริษัทฯ คือกรรมการสามในหกคน ดังต!อไปน้ี คอื นายศิริพงษ7 รุ!งโรจน7กิติยศ        
นางวรรณา เรามานะชัย, นายอังกฤษ รุ!งโรจน7กิติยศ นายกุญชร เรามานะชัย นายธิเบต รุ!งโรจน7กิติยศ หรือนายพลเอก 
รุ!งโรจน7กิติยศ ลงลายมือชื่อร!วมกนั และประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 

 คณะผู�บริหารของบริษัทฯ  

ก=อนการปรับโครงสร�าง หลังการปรับโครงสร�าง 

ชื่อ – นามสกลุ ตําแหน=ง ชื่อ – นามสกุล ตําแหน=ง 

1. นายศิริพงษ7 รุ!งโรจน7กิติยศ 
ประธานเจ�าหน�าท่ี
บริหาร (รักษาการ) 

1. นายศิริพงษ7 รุ!งโรจน7กิติยศ 
ประธานเจ�าหน�าท่ี
บริหาร (รักษาการ) 

2. นายกุญชร เรามานะชัย 
ประธานเจ�าหน�าท่ีฝ}าย
ปฏิบัติการ 

2. นายกุญชร เรามานะชัย 
ประธานเจ�าหน�าท่ีฝ}าย
ปฏิบัติการ 

3. นายกรวุฒิ ชิวปรีชา 
ประธานเจ�าหน�าท่ีฝ}าย
การเงิน 

3. นายกรวุฒิ ชิวปรีชา 
ประธานเจ�าหน�าท่ีฝ}าย
การเงิน 

4. นายอธิวัฒน7 อภิโชติ 
ประธานเจ�าหน�าท่ีฝ}าย
การตลาด 

4. นายอธิวฒัน7 อภิโชติ 
ประธานเจ�าหน�าท่ีฝ}าย
การตลาด 
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ก=อนการปรับโครงสร�าง หลังการปรับโครงสร�าง 

ชื่อ – นามสกลุ ตําแหน=ง ชื่อ – นามสกุล ตําแหน=ง 

5. นางสาวบุษรา บัวเผื่อน 
ผู�อํานวยการฝ}ายบัญชี
และการเงิน 

5. Mr.Taiji Ushioda 

กรรมการผู�จัดการสาย
งาน Machining & 
Assemble 

และ รักษาการ
กรรมการผู�จัดการสาย
งาน Die Casting 

6. นางลัดดาวลัย7 นันทศรี 
ผู�อํานวยการฝ}ายจัดซือ้
และฝ}ายบริหารงาน
ท่ัวไป 

6. 
Mr.Ronald Theodore 
Kosinski 

กรรมการผู�จัดการสาย
งาน Forging 

7. นายเฉลิมศักด์ิ สนธิ์เจริญ 
ผู�อํานวยการฝ}ายวิจัย
และพัฒนาวิศวกรรม 

   

8. 
นางวรารัตน7   

จอมโคกกรวด 

ผู�อํานวยการฝ}าย
บริหารองค7กร 

   

6.  ผลกระทบของการปรับโครงสร�างต=อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลกระทบต=อผู�ถือหุ�น
บริษัทฯ 

 การโอนกิจการท้ังหมดของบริษัทย!อยในประเทศภายในกลุ!มมายังบริษัทฯ ได�ถูกบันทึกในงบการเงินของบริษัทฯ 
ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใต�การควบคุมเดียวกัน (Business Combination Under Common 
Control) ซึ่งจะส!งผลให�งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ แสดงมูลค!าสินทรัพย7และหน้ีสินเพ่ิมขึ้นจากมูลค!าทางบัญชีจาก
การรับโอนกิจการท้ังหมดของบริษัทย!อยในประเทศภายในกลุ!มตามมูลค!าท่ีปรากฏในงบการเงินของบริษัทย!อยเดิม โดยจะไม!
กระทบการบันทึกบัญชีในส!วนสินทรัพย7และหน้ีสินของงบการเงินรวมของกลุ!มบริษัทฯ ซ่ึงการโอนท่ีราคาตลาดท่ีแตกต!างจาก
มูลค!าทางบัญชีของบริษัทย!อยในประเทศภายในกลุ!มจะส!งผลให�เกิด “ส!วนต!างจากการปรับโครงสร�าง” ท่ีเรียกว!า “ส!วนเกิน
ทุนจากการจัดโครงสร�างธุรกิจภายใต�การควบคุมเดียวกัน” (ในกรณีท่ีมูลค!ายุติธรรมท่ีซ้ือขายตํ่ากว!ามูลค!าทางบัญชี) หรือ 
“ส!วนตํ่ากว!าทุนจากการจัดโครงสร�างธุรกิจภายใต�การควบคุมเดียวกัน” (ในกรณีท่ีมูลค!ายุติธรรมท่ีซ้ือขายสูงกว!ามูลค!าทาง
บัญชี)  ในส!วนของผู�ถือหุ�นของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และจะไม!ส!งผลกระทบต!องบการเงินรวมของกลุ!มบริษัทฯ 
แต!อย!างใด 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 
Proxy Form A 

                 เขียนท่ี .............................................................. 
                 Written at 

          วันท่ี ........ เดือน ................... พ.ศ. ................. 
                 Date       Month              Year 
 
(1) ข�าพเจ�า ........................................................................................................................... สัญชาติ..........................................  
      I / We                                                                                              Nationality 
อยู!บ�านเลขท่ี ................................................................................................................................................................................. 
Address                           
 
(2) เป0นผู�ถือหุ�นของ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุFป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)         
      Being a shareholder of P.C.S. Machine Group Holding Public Company Limited 
โดยถือหุ�นจํานวนท้ังสิ้นรวม .................................. หุ�น และออกเสียงลงคะแนนได�เท!ากับ ..........................................เสียง ดังน้ี 
Holding the total amount of              shares and having the right to vote equal to              votes as follows: 
หุ�นสามัญ ..............................................................หุ�น ออกเสียงลงคะแนนได�เท!ากับ ..........................................................เสียง 
Ordinary share                                   shares and having the right to vote equal to                                 votes 
หุ�นบุริมสิทธิ ......................................................... หุ�น ออกเสียงลงคะแนนได�เท!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!บ�านเลขท่ี ............. ถนน ......................... ตําบล / แขวง ....................... อําเภอ / เขต ................................. 
Residing at            Road                   Tambol / Khwaeng          Amphur / Khet         
จังหวัด ......................................................... รหสัไปรษณีย7 .........................หรือ 
Province                                         Postal Code                    or   

2. ชือ่ ............................................................................................................................... อายุ ............................. ป� 
Name                                                                                             age                  years 
อยู!บ�านเลขท่ี ............. 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!บ�านเลขท่ี ............. ถนน ......................... ตําบล / แขวง ....................... อําเภอ / เขต ................................ 
Residing at            Road                    Tambol / Khwaeng         Amphur / Khet         
จังหวัด ......................................................... รหสัไปรษณีย7 ......................... 
Province                                         Postal Code                            

 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป0นผู�แทนของข�าพเจ�า เพ่ือเข�าร!วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข�าพเจ�า           

ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2562 ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุFป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ในวันท่ี                        

ปิดอากรแสตมป์ �� บาท 

Affix Duty Stamp 20 baht 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย 6 
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4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห�องลําตะคอง 1-2 โรงแรมแคนทารี โคราช  เลขท่ี 899/1, 899/2 ถนนมิตรภาพ ตําบล
ในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด�วย 

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. 

 กิจการใดท่ีผู�รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมน้ัน ให�ถือเสมือนว!าข�าพเจ�าได�กระทําเองทุกประการ 
 Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been 
carried out by myself/ourselves. 

    ลงชือ่ / Signed ...................................................... ผู�มอบฉันทะ/Grantor 
             (......................................................) 

    ลงชือ่ / Signed ...................................................... ผู�รับมอบฉันทะ/Proxy  
             (.......................................................) 

    ลงชือ่ / Signed ...................................................... ผู�รับมอบฉันทะ/Proxy  
             (…...................................................) 

    ลงชือ่ / Signed ...................................................... ผู�รับมอบฉันทะ/Proxy  
             (…...................................................) 

 

หมายเหตุ/ Remarks   
ผู�ถอืหุ�นท่ีมอบฉันทะจะต�องมอบฉนัทะให�ผู�รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป0นผู�เข�าร!วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม!
สามารถแบ!งแยกจํานวนหุ�นให�ผู�รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได� 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting 
and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes. 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
Proxy Form B 

                                                                                            เขียนท่ี...............................................................                                         
Written at 

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

 
(1) ข�าพเจ�า .................................................................................................................................สัญชาติ ..................................... 
      I / We                                                                                                 Nationality                                           
อยู!บ�านเลขท่ี ................................................................................................................................................................................. 
Address   
                            
(2) เป0นผู�ถือหุ�นของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุFป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)  
      Being a shareholder of P.C.S. Machine Group Holding Public Company Limited 

โดยถือหุ�นจํานวนท้ังสิ้นรวม..................................หุ�น และออกเสียงลงคะแนนได�เท!ากับ ............................................เสียง ดังน้ี 
Holding the total amount of            shares and having the right to vote equal to            votes as follows: 
หุ�นสามัญ .............................................................หุ�น ออกเสียงลงคะแนนได�เท!ากับ ...........................................................เสียง 
Ordinary share                                      shares and having the right to vote equal to                                    votes  
หุ�นบุริมสิทธิ .........................................................หุ�น ออกเสียงลงคะแนนได�เท!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!บ�านเลขท่ี ............ 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!บ�านเลขท่ี ............ 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!บ�านเลขท่ี ........... ถนน ....................... ตําบล / แขวง ........................... อําเภอ / เขต ........................ 

Residing at          Road                  Tambol / Khwaeng            Amphur / Khet                         
จังหวัด .......................................................รหัสไปรษณีย7 ..........................  

                       Province                                       Postal Code         
  คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป0นผู�แทนของข�าพเจ�า เพ่ือเข�าร!วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข�าพเจ�า ในการ
ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2562 ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุFป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ในวันท่ี 4 เมษายน 2562 เวลา 
14.00 น. ณ ห�องลําตะคอง 1-2 โรงแรมแคนทารี โคราช  เลขท่ี 899/1, 899/2 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 30000 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด�วย 

ปิดอากรแสตมป์ �� บาท 

Affix Duty Stamp 20 baht 
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Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 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) ข�าพเจ�าขอมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข�าพเจ�าในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 
      In this Meeting, I / we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

� วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถอืหุ�นประจําป� 2561  
      Agenda 1 To consider and endorse the Minutes of the 2018 Annual General Meeting of  
                       Shareholders  

�  (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 

deems appropriate in all respects. 
�  (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค7ของข�าพเจ�า ดังน้ี 

                  (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                           �  เห็นด�วย    �  ไม!เห็นด�วย     �  งดออกเสียง    
                                 Approve         Disapprove         Abstain    
              
 � วาระท่ี 2  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในป� 2561 
       Agenda 2 To acknowledge the operational results for the year 2018 

�  (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                  (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as 

he/she deems appropriate in all respects. 
               �  (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค7ของข�าพเจ�า ดังน้ี 

                     (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as 
follows: 
                           �  เห็นด�วย    �  ไม!เห็นด�วย     �  งดออกเสียง    
                                  Approve        Disapprove        Abstain       
           
 � วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป� 2561 สําหรับ   
                     รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 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) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
            (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 

deems appropriate in all respects. 
              �  (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค7ของข�าพเจ�า ดังน้ี 

                  (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                           �  เห็นด�วย    �  ไม!เห็นด�วย     �  งดออกเสียง    
                                 Approve         Disapprove        Abstain 
 
 � วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจัดสรรกําไรเพ่ือเป0นทุนสํารองตามกฎหมาย  และการจ!ายเงินปcนผล 

                  Agenda 4 To consider and approve the allocation of profits as a legal reserve and approve   
the dividend payment 

     �  (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
            (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) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค7ของข�าพเจ�า ดังน้ี 
                  (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                           �  เห็นด�วย    �  ไม!เห็นด�วย     �  งดออกเสียง    
                                 Approve        Disapprove          Abstain 
    
 � วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต!งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต�องออกตามวาระ 

 Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors who were retired by 
rotation 
     �  (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

              �  (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค7ของข�าพเจ�า ดังน้ี 
                  (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

� การแต!งต้ังกรรมการท้ังชุด To elect all nominated directors 
 �  เห็นด�วย    �  ไม!เห็นด�วย     �  งดออกเสียง    

  Approve        Disapprove        Abstain      
� การแต!งต้ังกรรมการเป0นรายบุคคล To elect individual nominated directors  

ชือ่กรรมการ นายจักรมณฑ7   ผาสกุวนิช 
Name of Director:  Mr. Chakramon  Phasukavanich  
�  เห็นด�วย    �  ไม!เห็นด�วย     �  งดออกเสียง    

Approve         Disapprove         Abstain      
ชือ่กรรมการ นางวรรณา  เรามานะชัย 
Name of Director: Mrs. Wanna  Raomanachai 
�  เห็นด�วย    �  ไม!เห็นด�วย     �  งดออกเสียง    

Approve         Disapprove         Abstain   
ชือ่กรรมการ นายอังกฤษ  รุ!งโรจน7กิติยศ 
Name of Director: Mr. Angkrit  Rungrotkitiyot 
�  เห็นด�วย    �  ไม!เห็นด�วย     �  งดออกเสียง    

Approve         Disapprove          Abstain 
ชือ่กรรมการ นายราชัย  วัฒนเกษม 
Name of Director: Mr. Rachai  Wattanakasaem 
�  เห็นด�วย    �  ไม!เห็นด�วย     �  งดออกเสียง    

Approve         Disapprove         Abstain 
 

� วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมตัิกําหนดค!าตอบแทนกรรมการประจําป� 2562 
                  Agenda 6 To consider and approve the fixing of directors’ remuneration for the year 2019 

     �  (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
            (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 

deems appropriate in all respects. 
              �  (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค7ของข�าพเจ�า ดังน้ี 

                  (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:  
                          �  เห็นด�วย    �  ไม!เห็นด�วย     �  งดออกเสียง    
                               Approve          Disapprove        Abstain           
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� วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแต!งตั้งผู�สอบบัญชีและกําหนดค!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) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

              �  (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค7ของข�าพเจ�า ดังน้ี 
                  (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                           �  เห็นด�วย    �  ไม!เห็นด�วย     �  งดออกเสียง    
                                  Approve        Disapprove         Abstain       
� วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการแก�ไขข�อบังคับของบริษัท ข�อ 29 เก่ียวกับการประชุมผ!านสือ่อิเล็กทรอนิกส7 และ 
                    ข�อ 31 เก่ียวกับสทิธิของผู�ถือหุ�นในการร�องขอให�จัดประชุมผู�ถอืหุ�น 

                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) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
            (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 

deems appropriate in all respects. 
              �  (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค7ของข�าพเจ�า ดังน้ี 

                  (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                           �  เห็นด�วย    �  ไม!เห็นด�วย     �  งดออกเสียง    
                                  Approve        Disapprove         Abstain       
� วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการรับโอนกิจการท้ังหมดของบริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร7ค จํากัด, บริษัท พี.ซี.เอส. 

      ได คาสติ้ง จํากัด และบริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร7จจิ้ง จํากัด ซ่ึงเป0นบริษัทย!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) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
            (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 

deems appropriate in all respects. 
              �  (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค7ของข�าพเจ�า ดังน้ี 

                  (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                           �  เห็นด�วย    �  ไม!เห็นด�วย     �  งดออกเสียง    
                                  Approve        Disapprove         Abstain       
 
� วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ�ามี) 

                 Agenda 10 Other matters (if any) 
     �  (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

              �  (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค7ของข�าพเจ�า ดังน้ี 
                  (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                           �  เห็นด�วย    �  ไม!เห็นด�วย     �  งดออกเสียง    
                                  Approve        Disapprove        Abstain    
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(5)  การลงคะแนนเสียงของผู�รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม!เป0นไปตามท่ีระบุไว�ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให�ถือว!าการลงคะแนน
เสียงน้ันไม!ถูกต�องและไม!ใช!เป0นการลงคะแนนเสียงของข�าพเจ�าในฐานะผู�ถือหุ�น 
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) ในกรณีท่ีข�าพเจ�าไม!ได�ระบุความประสงค7ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว� หรือระบุไว�ไม!ชัดเจน หรือในกรณีท่ี          
ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว�ข�างต�น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก�ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมข�อเท็จจริงประการใด ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
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. 

กิจการใดท่ีผู�รับมอบฉันทะได�กระทําไปในการประชุม เว�นแต!กรณีท่ีผู�รับมอบฉันทะไม!ออกเสียงตามท่ีข�าพเจ�าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให�ถือเสมือนว!าข�าพเจ�าได�กระทําเองทุกประการ 

  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.................................................... ผู�มอบฉันทะ / Grantor 
             (..................................................) 

    ลงชือ่/ Signed....................................................ผู�รับมอบฉันทะ / Proxy 
            (..................................................) 

    ลงชือ่/ Signed....................................................ผู�รับมอบฉันทะ / Proxy 
            (..................................................) 

    ลงชือ่/ Signed....................................................ผู�รับมอบฉันทะ / Proxy 
            (..................................................) 

หมายเหตุ /Remarks 
1. ผู�ถือหุ�นท่ีมอบฉันทะจะต�องมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป0นผู�เข�าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม!

สามารถแบ!งแยกจํานวนหุ�นให�ผู�รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือการแยกการลงคะแนนเสียงได� 
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. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลอืกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป0นรายบุคคล 
In the agenda item regarding election of new directors, the whole set of nominated directors, or any 
individual nominated directors, can be elected. 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว!าวาระท่ีระบุไว�ข�างต�น ผู�มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได�ในใบประจํา
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). 



51 

 

 
ใบประจําต=อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเป@นผู�ถือหุ�นของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชนี กรุSป โฮลดิ้ง จํากดั (มหาชน) 
ในการประชุมสามญัผู�ถือหุ�นประจําป# 2562 ในวันท่ี 4 เมษายน 2562 

เวลา 14.00 น. ณ ห�องลําตะคอง 1-2  โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวดันครราชสมีา หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา 
และสถานท่ีอ่ืนด�วย 

 

วาระท่ี ............................ เร่ือง ................................................................................................................................. 

 �  (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 �  (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค7ของข�าพเจ�า ดังน้ี 

       �  เห็นด�วย   �  ไม!เห็นด�วย          �  งดออกเสียง     

วาระท่ี ............................ เร่ือง ................................................................................................................................. 

 �  (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 �  (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค7ของข�าพเจ�า ดังน้ี 

       �  เห็นด�วย   �  ไม!เห็นด�วย          �  งดออกเสียง      

วาระท่ี ............................ เร่ือง ................................................................................................................................. 

 �  (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 �  (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค7ของข�าพเจ�า ดังน้ี 

       �  เห็นด�วย   �  ไม!เห็นด�วย          �  งดออกเสียง      

วาระท่ี ............................ เร่ือง ................................................................................................................................. 

 �  (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 �  (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค7ของข�าพเจ�า ดังน้ี 

       �  เห็นด�วย   �  ไม!เห็นด�วย          �  งดออกเสียง      

วาระท่ี ................................... เร่ือง เลือกต้ังกรรมการ (ต!อ) 

ชื่อกรรมการ................................................................................................... 

   �  เห็นด�วย �  ไม!เห็นด�วย �  งดออกเสียง               

ชื่อกรรมการ................................................................................................... 

  �  เห็นด�วย �  ไม!เห็นด�วย �  งดออกเสียง               

ชื่อกรรมการ................................................................................................... 

�  เห็นด�วย �  ไม!เห็นด�วย �  งดออกเสียง               

ชื่อกรรมการ................................................................................................... 

  �  เห็นด�วย �  ไม!เห็นด�วย �  งดออกเสียง               

ชื่อกรรมการ................................................................................................... 

�  เห็นด�วย �  ไม!เห็นด�วย �  งดออกเสียง        
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รายชื่อและรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการอิสระ 
ท่ีได�รับการเสนอชื่อให�เป@นผู�รับมอบฉันทะของผู�ถือหุ�น 

 
 

 

นายจักรมณฑ) ผาสุกวนิช 

ตําแหน!ง    ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
อาย ุ     71  ป� 
ท่ีอยู!   บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุFป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 2/1-4 หมู!ท่ี 3 ตําบล  

โคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280 
ส!วนได�เสียในวาระการประชุม   วาระท่ี 5 

 

 

  นายภควัต  โกวิทวฒันพงศ) 

ตําแหน!ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
อาย ุ     69  ป� 
ท่ีอยู!   บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุFป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 2/1-4 หมู!ท่ี 3 ตําบล  

โคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280 
ส!วนได�เสียในวาระการประชุม   ไม!ม ี
 

 

              

 นายจกัร  บุญ-หลง 

ตําแหน!ง    กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
อาย ุ     65  ป� 
ท่ีอยู!   บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุFป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 2/1-4 หมู!ท่ี 3 ตําบล  

โคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280 
ส!วนได�เสียในวาระการประชุม   ไม!ม ี  

สิ่งท่ีส!งมาด�วย 7 
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คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน 
ท่ีผู�เข�าร=วมประชุมต�องนํามาแสดงในการเข�าร=วมประชุมผู�ถือหุ�น 

 
การลงทะเบียน 

บริษัทจะเปxดให�ผู�ถือหุ�นและผู�มอบฉันทะลงทะเบียนเพ่ือเข�าร!วมประชุมได�ต้ังแต!เวลา 11.00 น. ของวันพฤหัสบดี         
ท่ี 4 เมษายน 2562 ณ ห�องลําตะคอง 1-2   โรงแรมแคนทารี โคราช เลขท่ี 899/1,899/2 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ตามแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม ตาม สิ่งท่ีส�งมาด�วย 13 
 
การมอบฉันทะ 
 กรณีท่ีผู�ถือหุ�นไม!สามารถเข�าร!วมประชุมได�ด�วยตนเอง ผู�ถือหุ�นสามารถมอบฉันทะให�กับบุคคลอื่นเข�าประชุมและ
ออกเสียงแทนตนได� โดยบริษัทได�จัดให�มีหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ตามแบบท่ี
กรมพัฒนาธุรกิจการค�า กระทรวงพาณิชย7ได�กําหนดไว� ตาม สิ่งท่ีส�งมาด�วย 6 สําหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน7
โหลดได�ท่ีเว็บไซต7ของบริษัท 
 
วิธีการมอบฉันทะสามารถดําเนินการได� ดังนี้ 
1. ผู�ถือหุ�นท่ัวไป ให�เลือกใช�หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท!าน้ัน โดยบริษัท

แนะนําให�ใช�หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต!ละระเบียบวาระ  
2. ผู�ถือหุ�นท่ีเป0นผู�ลงทุนต!างประเทศ และแต!งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป0นผู�รับฝากและดูแลหุ�นให�

เลือกใช�หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
3. ผู�ถือหุ�นท่ีมอบฉันทะจะต�องมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป0นผู�เข�าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม!

สามารถแบ!งแยกจํานวนหุ�นให�ผู�รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได� 
4. ผู�ถือหุ�นสามารถมอบฉันทะให�บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค7 หรือมอบฉันทะให�กรรมการอิสระของบริษัท ดังมี

รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งท่ีส�งมาด�วย 7 หากผู�ถือหุ�นเลือกมอบฉันทะให�กรรมการอิสระของบริษัทแล�ว บริษัท ขอ
แนะนําให�ใช�หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต!ละระเบียบวาระ และส!งหนังสือมอบฉันทะพร�อม
เอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง มายังบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุFป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ฝ}ายนักลงทุนสัมพันธ7 
เลขท่ี 2/1-4 หมู! ท่ี 3 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280  เบอร7โทรศัพท7                
044-701300 ต!อ 34621 และเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร!วมมือโปรดส!งเอกสารให�ถึงบริษัท 
ภายในวันท่ี 29 มีนาคม 2562 

5. กรอกข�อความในหนังสือมอบฉันทะให�ถูกต�องและชัดเจน และให�ผู�มอบฉันทะและผู�รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือ
มอบฉันทะ และปxดอาการแสตมปnจํานวน 20 บาท พร�อมท้ังขีดฆ!าลงวันท่ีท่ีทําหนังสือมอบฉันทะดังกล!าว 

6. ให�ผู� รับมอบฉันทะแสดง หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามท่ีระบุไว� ในส!วนของ                            
เอกสารท่ีต�องนํามาแสดงในวันประชุม ณ โตFะลงทะเบียนสําหรับผู�รับมอบฉันทะในวันประชุม 

 
เอกสารท่ีต�องนํามาแสดงในวันประชุม 
ผู�ถือหุ�นท่ีเป@นบุคคลธรรมดา 
1. กรณีผู�ถอืหุ�นมาร!วมประชุมด�วยตนเอง  :  

ให�แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข�าราชการ หรือใบขับขี่  หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป0น                     
ชาวต!างประเทศ) ท่ียังไม!หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให�ยื่นหลักฐานประกอบด�วย 

2. กรณีท่ีมีการมอบฉันทะ  :  
ให�แสดง 
1) หนังสือมอบฉันทะท่ีกรอกข�อความถูกต�องครบถ�วน และลงลายมือชื่อของผู�มอบฉันทะ ผู� รับมอบฉันทะ                

และติดอากรแสตมปnครบถ�วนแล�ว 
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข�าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป0นชาว

ต!างประเทศ) ท่ียังไม!หมดอายุ ของผู�มอบฉันทะ ซ่ึงผู�มอบฉันทะได�ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต�อง 
3) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข�าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป0น                 

ชาวต!างประเทศ) ท่ียังไม!หมดอายุ ของผู�รับมอบฉันทะ 
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ผู�ถือหุ�นท่ีเป@นนติิบุคคล 
1. กรณีผู�มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร!วมประชุมด�วยตนเอง  : 

ให�แสดง 
1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข�าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป0นชาว

ต!างประเทศ) ท่ียังไม!หมดอายุ ของผู�มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซ่ึงได�ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต�อง 
2) สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย7ท่ีรับรองสําเนาถูกต�องโดยผู�มีอํานาจลงนามแทนนิติ

บุคคล และมีข�อความแสดงให�เห็นว!าผู�แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการแทน
นิติบุคคลซ่ึงเป0นผู�ถือหุ�น 

 
2. กรณีท่ีมีการมอบฉันทะ  : 

ให�แสดง 
1) หนังสือมอบฉันทะซ่ึงได�กรอกข�อความถูกต�องครบถ�วน และลงลายมือชื่อของผู�มอบฉันทะและผู�รับมอบฉันทะ 

และติดอากรแสตมปnครบถ�วนแล�ว 
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข�าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป0นชาว

ต!างประเทศ) ท่ียังไม!หมดอายุ ของผู�มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู�รับมอบฉันทะซ่ึงได�ลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกต�อง 

3) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข�าราชการ หรือใบขับขี่  หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป0น                      
ชาวต!างประเทศ) ท่ียังไม!หมดอายุ ของผู�รับมอบฉันทะ 

4) สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย7ท่ีรับรองสําเนาถูกต�องโดยผู� มีอํานาจลงนาม                  
แทนนิติบุคคล และมีข�อความแสดงให�เห็นว!าผู�แทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทํา
การแทนนิติบุคคลซ่ึงเป0นผู�ถือหุ�น 

 
3. กรณีการมอบฉันทะของผู�ถือหุ�นท่ีเป0นผู�ลงทุนต!างประเทศและแต!งต้ังให�คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย                 

เป0นผู�รับฝากและดูแลหุ�น ได�แต!งต้ังผู�รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให�แสดงเอกสารดังน้ี 
3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian) 

1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซ่ึงได�กรอกข�อความถูกต�องครบถ�วน และลงลายมือชื่อของผู�มีอํานาจกระทําการ
แทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป0นผู�มอบฉันทะ และผู�รับมอบฉันนทะ และติดอากรแสตมปnครบถ�วน
แล�ว 

2) หนังสือยืนยันว!าผู�ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได�รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสําเนาถูกต�อง                   

โดยผู�มีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข�อความแสดงให�เห็นว!าผู�มีอํานาจกระทํา
การแทนของคัสโตเ ดียน (Custodian) ซ่ึงลงนามในฐานะผู�มอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทน                 
คัสโตเดียน (Custodian) 

4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข�าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป0น
ชาวต!างประเทศ) ท่ียัง ไม!หมดอายุ  ของผู� มีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)                     
และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต�อง 

3.2 เอกสารหลักฐานจากผู�ถือหุ�นท่ีเป0นผู�ลงทุนต!างประเทศ 
1) หนังสือมอบอํานาจจากผู�ถือหุ�นให�คัสโตเดียน (Custodian) เป0นผู� ดํา เนินการลงนามในหนังสือ                   

มอบฉันทะแทน 
2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู�ถือหุ�นซ่ึงรับรองสําเนาถูกต�องโดยผู�แทนนิติบุคคล และมี

ข�อความแสดงให�เห็นว!าผู�แทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซ่ึง
เป0นผู�ถือหุ�น 

3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจํา ตัวข�าราชการ หรือใบขับขี่  หรือหนังสือเดินทาง                   
(กรณีเป0นชาวต!างประเทศ) ท่ียังไม!หมดอายุ ของผู�แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต�อง 

3.3 เอกสารหลักฐานจากผู�รับมอบฉันทะ 
ให�แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข�าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป0น           
ชาวต!างประเทศ) ท่ียังไม!หมดอายุ ของผู�รับมอบฉันทะ 
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ข�อบังคับของบริษัทในส=วนท่ีเก่ียวข�องกับการประชุมผู�ถือหุ�น 

 

ข�อ 31. คณะกรรมการต�องจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นเป0นการประชุมสามัญประจําป�ภายในสี่ (4) เดือน นับแต!วันท่ีสิ้นสุด
ของรอบป�บัญชีของบริษัท 

 การประชุมผู�ถือหุ�นคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ให�เรียกว!าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู�ถือ
หุ�นเป0นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได�สุดแต!จะเห็นสมควร 

 ผู�ถือหุ�นซ่ึงมีหุ�นนับรวมกันได�ไม!น�อยกว!าหน่ึงในห�า (1/5) ของจํานวนหุ�นท่ีจําหน!ายได�ท้ังหมด หรือผู�ถือหุ�นจํานวนไม!
น�อยกว!ายี่สิบห�า (25) คน ซึ่งมีหุ�นนับรวมกันได�ไม!น�อยกว!าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ�นท่ีจําหน!ายได�ท้ังหมดจะ
เข�าชื่อกันทําหนังสือขอให�คณะกรรมการเรียกประชุมผู�ถือหุ�นเป0นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได� แต!ต�องระบุเหตุผลใน
การท่ีขอให�เรียกประชุมไว�ให�ชัดเจนในหนังสือดังกล!าวด�วย ในกรณีเช!นน้ี คณะกรรมการต�องจัดให�มีการประชุมผู�ถือ
หุ�นภายในหน่ึง (1) เดือน นับแต!วันท่ีได�รับหนังสือน้ันจากผู�ถือหุ�นดังกล!าว 

ข�อ 32. ในการเรียกประชุมผู�ถือหุ�น ให�คณะกรรมการจัดทําเป0นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบ วาระ
การประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต!อท่ีประชุมพร�อมด�วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให�ชัดเจนว!าเป0นเร่ืองท่ีจะ
เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แล�วแต!กรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล!าว และ
จัดส!งให�ผู�ถือหุ�นและนายทะเบียนทราบไม!น�อยกว!าเจ็ด (7) วันก!อนวันประชุม ท้ังน้ี ให�ลงโฆษณาคําบอกกล!าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ7ก!อนวันประชุมไม!น�อยกว!าสาม (3) วัน เป0นเวลาติดต!อกันไม!น�อยกว!าสาม (3) วัน ท้ังน้ี สถานท่ี
ท่ีจะใช�เป0นท่ีประชุมจะอยู!ในจังหวัดอันเป0นท่ีตั้งสํานักงานใหญ!ของบริษัท หรือท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนด
ก็ได� 

ข�อ 33. ในการประชุมผู�ถือหุ�น ต�องมีผู�ถือหุ�นและผู�รับมอบฉันทะจากผู�ถือหุ�น (ถ�ามี) มาประชุมไม!น�อยกว!าย่ีสิบห�า (25) คน 
หรือไม!น�อยกว!าก่ึงหน่ึงของจํานวนผู�ถือหุ�นท้ังหมด และต�องมีหุ�นนับรวมกันได�ไม!น�อยกว!าหน่ึงในสาม (1/3) ของ
จํานวนหุ�นท่ีจําหน!ายได�แล�วท้ังหมดจึงจะครบเป0นองค7ประชุมในกรณีท่ีปรากฏว!าการประชุมผู�ถือหุ�นคร้ังใด เม่ือ
ล!วงเวลานัดไปแล�วถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จํานวนผู�ถือหุ�น ซ่ึงมาเข�าร!วมประชุมไม!ครบเป0นองค7ประชุมตามท่ีกําหนดไว�ใน
วรรคหนึ่ง หากว!าการประชุมผู�ถือหุ�นได�เรียกนัดเพราะผู�ถือหุ�นร�องขอ ให�การประชุมเป0นอันระงับไป ถ�าการประชุมผู�
ถือหุ�นน้ันมิใช!เป0นการเรียกประชุมเพราะ ผู�ถือหุ�นร�องขอ ให�นัดประชุมใหม! และในกรณีน้ีให�ส!งหนังสือนัดประชุมไป
ยังผู�ถือหุ�นไม!น�อยกว!าเจ็ด (7) วัน ก!อนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังน้ีไม!บังคับว!าจะต�องครบองค7ประชุม 

ข�อ 34. ให�ประธานกรรมการเป0นประธานท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม!อยู!ในท่ีประชุมหรือไม!สามารถ
ปฏิบัติหน�าท่ีได� ให�รองประธานกรรมการเป0นประธานในท่ีประชุม ถ�าไม!มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต!ไม!อยู! ในท่ี
ประชุมหรือไม!สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ให�ท่ีประชุมเลือกผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป0นประธานในท่ี
ประชุมดังกล!าว 

ข�อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ให�ถือว!าหุ�นหน่ึงมีเสียงหน่ึง และผู�ถือหุ�นคนใดมีส!วนได�เสียเป0นพิเศษ
ในเร่ืองใด ผู�ถือหุ�นคนน้ันไม!มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน นอกจากการออกเสียงเลือกต้ังกรรมการและมติ
ของท่ีประชุมผู�ถือหุ�นจะต�องประกอบด�วยคะแนนเสียงดังต!อไปน้ี 
(1) ในกรณีปกติ ให�ถือคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ�ามีคะแนนเสียง

เท!ากัน ให�ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป0นเสียงชี้ขาด 
(2) ในกรณี ดังต!อไป น้ี  ให�ถือคะแนนเสียงไม!น�อยกว!าสามในสี่  (3/4)  ของจํานวนเสียง ท้ังหมดของ 

ผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส!วนท่ีสําคัญให�แก!บุคคลอื่น                  
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป0นของบริษัท 
(ค) การทํา แก�ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให�เช!ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส!วนท่ี

สําคัญ การมอบหมายให�บุคคลอื่นใดเข�าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค7เพ่ือการแบ!งผลกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก�ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห7สนธิ หรือข�อบังคับของบริษัท 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลิกบริษัท 
(ช) การออกหุ�นกู�ของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 

 
ข�อ 36. กิจการท่ีท่ีประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป�พึงเรียกประชุมมีดังน้ี 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบป�ท่ีผ!านมา 
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน 
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจ!ายเงินปcนผล 
(4) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหม!แทนกรรมการท่ีพ�นจากตําแหน!งตามวาระ 
(5) พิจารณากําหนดค!าตอบแทนกรรมการ 
(6) พิจารณาแต!งต้ังผู�สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค!าสอบบัญชี และ 
(7) กิจการอื่นๆ 
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แบบแสดงความจํานงขอรับรายงานประจําป# 2561 ในแบบรูปเล=ม 

เรียน ท!านผู�ถือหุ�น 

 บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุFป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ได�พิจารณาจัดทํารายงานประจําป� 2561 ท่ีมีข�อมูล                      

ตามข�อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย7และตลาดหลักทรัพย7 ในรูปแบบ QR Code และได�จัดส!งให�แก!ผู�ถือหุ�น

พร�อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ีแล�ว 

 หากท!านมีความประสงค7จะขอรับรายงานประจําป� 2561 ในแบบรูปเล!ม ซ่ึงมีเน้ือหาเช!นเดียวกับ QR Code กรุณา

แจ�งความประสงค7ผ!านช!องทางตามท่ีระบุด�านล!างไปยัง บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุFป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) เพ่ือจัดส!งให�ท!าน

ตามความประสงค7ต!อไป 

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

ชือ่...........................................................................................นามสกุล......................................................................................... 

ท่ีอยู!............................................................................................................................................................................................... 

จังหวัด...................................................................................รหัสไปรษณีย7................................................................................... 

โทรศัพท7............................................................................. 

มีความประสงค7จะขอรับรายงานประจําป� 2561 : 

�  ฉบับภาษาไทย                        �  ฉบับภาษาอังกฤษ 

ท!านสามารถส!งรายละเอียดการขอรับรายงานประจําป� 2561 ได�ท่ี  

1. โทรสาร 044-701399 

2. อีเมล7  ir@pcsgh.com 

3. ส!งแบบแสดงความจํานงทางไปรษณีย7 ถึง 

  ส!วนงานนักลงทุนสัมพันธ7 

  บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุFป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 

  เลขท่ี 2/1-4 หมู!ท่ี 3 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280                            
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แผนท่ีสถานท่ีขึ้นรถบัส รับ – ส=ง ในกรุงเทพมหานคร 

อาคารเลครัชดาคอมเพ็กซ)  

เลขท่ี 193/105 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

    

อาคารเลครัชดาคอมเพ็กซ7  

เลขท่ี 193/105 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

  เบอร7โทรศัพท7  +66 (0) 2264 0621-� 

เบอร7โทรสาร  +66 (0) 2264 062. 

ชือ่ผู�ประสานงาน  นางสาวภัทรพร   บุญยง 

เบอร7โทร : 085-4799724 
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แผนท่ีโรงแรมแคนทารี โคราช จงัหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

  โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา (ห�องลําตะคอง 1 – 2 ) 

  เลขท่ี 899/1, 899/2   ถนนมิตรภาพ  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง 

  จังหวัดนครราชสีมา 30000 

  เบอร7โทรศัพท7: (044) 353011-2 

  โทรสาร : (044) 353061 
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