รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2562
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
สถานที่

ณ ห้องลาตะคอง 1 – 2 โรงแรมแคนทารี โคราช เลขที่ 899/1, 899/2 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

วันที่และเวลา

วันพฤหัสที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

เริ่มการประชุม
นางลัดดาวัลย์ นันทศรี ผู้ดาเนินการประชุม (“ผู้ดาเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถึงข้อมูลเกี่ยวกับจานวนทุน และจานวนหุ้นของบริษัท ดังนี้
ทุนจดทะเบียน

1,525,000,000

บาท

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

1,525,000,000

บาท

หุ้นสามัญที่จาหน่ายแล้ว

1,525,000,000

หุ้น

มูลค่าหุ้นทีต่ ราไว้หุ้นละ

1

บาท

บริษัทได้กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันที่ 11 มีนาคม 2562
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบ
ฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 166 ราย นับรวมจานวนหุ้นได้ 1,109,419,271 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 72.7488 ของหุ้นที่จาหน่าย
ได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกาหนดไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี้
1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือโดยให้นับหนึ่ง
หุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกาหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี้
 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ในการลงคะแนน
 ในการลงคะแนนเสียงสาหรับทุกวาระ ยกเว้นในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งจะได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบในภายหลัง หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นต่อมติที่นาเสนอ สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็น
ด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้
เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน

 ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียง
ทั้งหมด และส่วนคะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สาหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย
ในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม
ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ และมีการเก็บบัตร
ลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
 การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ
1) บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ
4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกากับด้วยทุกครั้ง
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระออกเสียง และ
กาหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนน
เสี ย งตามความประสงค์ ข องผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ ผู้ ม อบฉั น ทะ กรณี ข องผู้ ถื อ หุ้ น ต่ า งประเทศ ซึ่ ง แต่ ง ตั้ ง
คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทาการลงคะแนนเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
4. กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะ
เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สาหรับการ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละคนก่อนและเก็บบั ตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย
ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้ว
5. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กาหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด”
ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนน
เสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือ
หุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนน
เสียง
6. ผู้ถือ หุ้นที่ ประสงค์ จะกลับ ก่อน หรื อไม่ อยู่ใ นห้ องประชุ มในวาระใด ผู้ ถือหุ้ นสามารถใช้สิท ธิได้ โดยส่งบัต ร
ลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม
7. คะแนนเสียงของจานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะ ทาให้จานวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ บริษัทมีตัวแทนจากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จากัด ที่ปรึกษากฎหมาย
คือ นางสาวชนิศา สัจจะปรเมษฐ เป็นพยานในการนับคะแนน และก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถื อหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม
แจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคาถาม หรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กาลังพิจารณาอยู่ ขอให้นาไปสอบถามหรือให้
ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการ

ซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ากัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการ
ประชุมให้อยู่ในเวลาที่กาหนด
ทั้งนี้ กรรมการ และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
2. นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กติ ิยศ
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
นายจักร บุญ-หลง
นางวรรณา เรามานะชัย
นางอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ
นายกุญชร เรามานะชัย
นายพลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
1. นายธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการบริหาร

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
1. นางสาวสุจิตรา มะเสนา
2. นางสาวอารีย์ ก่อปิ่นไพฑูรย์
ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และ พาร์ทเนอร์ส จากัด
1. นายชาญวิทย์ ปราชญาพิพัฒน์
2. นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล
ที่ปรึกษาทางด้านภาษี เรื่องการรับโอนกิจการ จากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
1. นายเกษม เกียรติเสรีกุล
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าว
ต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมต่างๆ ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวบุษรา บัวเผื่อน เลขานุการบริษัท ทาหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการ
ที่ประชุม” หรือ “นางสาวบุษราฯ”) เป็นผู้นาเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว่า บริษัทได้จัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2561 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม

ตามที่กฎหมายกาหนด รวมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถื อหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม
และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด จึงเสนอให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ทั้งนี้
สาเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนน
เสียงดังนี้
มติที่ลง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย
1,173,232,081
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
รวมจานวนผู้ถือหุ้น 173 ราย
1,173,232,081
100.0000
หมายเหตุ
มติในวาระนี้จะต้องได้การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกรวุฒิ ชิวปรีชา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (“นายกรวุฒฯิ ”) เป็นผู้รายงาน
ผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้
นายกรวุฒิฯ ชี้แจงว่า รายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี
2561 ในรู ปแบบ QR Code ซึ่ งปรากฏอยู่ ในแบบฟอร์ มลงทะเบีย น ที่ไ ด้จั ดส่ งให้ผู้ ถือ หุ้น พร้ อมหนั งสื อเชิญ ประชุ ม โดย
สาระสาคัญของผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2561 สรุปได้ดังนี้
ส าหรั บ ภาพรวมอุ ต สาหกรรมยานยนต์ ใ นประเทศไทย ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมยานยนต์ สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระบุว่า ในปี 2561 ที่ผ่านมา ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยมียอดการผลิตรถยนต์
ทุกประเภทอยู่ที่ 2.17 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 และมียอดการส่งออกรถยนต์ทั้งสิ้น 1.14 ล้าน
คัน และมียอดการจาหน่ายรถยนต์ในประเทศทั้งสิ้น 1.04 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ทั้งนี้
สาหรับการผลิตรถกระบะ 1 ตัน ซึ่งรวมทั้งรถกระบะตอนเดียวและกระบะดัดแปลง มียอดการผลิตรวมทั้งสิ้น 1.25 ล้านคัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 อนึ่ง สาหรับภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคยุโรป ในปี 2561 มี
ยอดการผลิตรถยนต์ทุกประเภทอยู่ที่ 21 ล้านคัน ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 4.6 ยอดการส่งออกยังทรงตัวเท่ากับปี 2560 แต่
ยอดขายในประเทศลดลงร้อยละ 16.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560
บริษัทมีบริษัทย่อยในประเทศไทยรวม 3 บริษัท และมีบริษัทย่อยในประเทศเยอรมนีและฮังการีรวม 6 บริษัท
โดยผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สาหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้
ส าหรั บ ผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ในปี 2561 มี ร ายได้ จ ากการขายรวม 5,580 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 42.1 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายจากส่วนงานต่างประเทศ 1,226 ล้านบาท ซึ่งเป็น

การรับรู้ยอดขายปีแรกหลังจากบริษัทเข้าซื้อกิจการและลงทุนในประเทศเยอรมนีและฮังการีในปี 2561 และรายได้จากการ
ขายจากส่วนงานในประเทศ 4,354 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 โดยหากแบ่งสัดส่วนการขายตามบริษัทย่อยจะพบว่า รายได้
จากการขายส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.7 มาจากบริษัท พี.ซี.เอส.พรีซิชั่น เวิร์ค จากัด (PCW) ร้อยละ 24.7 มาจากบริษัท พี.ซี.เอส.
ได คาสติ้ง จากัด (PCD) ร้อยละ 13.5 มาจาก P.C.S Precision Works Germany GmbH (PWG) ร้อยละ 8.6 มาจาก P.C.S
Precision Works Hennef GmbH (PWH) และร้อยละ 0.4 มาจากบริษัท พี.ซี.เอส.ฟอร์จจิ้ง จากัด (PCF) โดยสัดส่วนการ
ขายแบ่งเป็นกลุ่มรถกระบะ ร้อยละ 73.7 และนอกกลุ่มรถกระบะ ร้อยละ 26.2 ทั้งนี้ หากพิจารณาสัดส่วนการขายตาม
ลักษณะสินค้า ในปี 2561 บริษัทมีสัดส่วนการขายจากกลุ่มชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ร้อยละ 91.0 และกลุ่มชิ้นส่วนอื่นๆ ร้อยละ 9.0
ซึ่งเป็นการขายให้กลุ่มลูกค้า OEM Suppliers Tier 1&2 และกลุ่มลูกค้า Mitsubishi, Ford/Mazda, Isuzu, Toyota, Nissan,
Chevrolet และ Volkswagen ตามลาดับ
สาหรับค่าใช้จ่ายในปี 2561 เนื่องด้วยบริษัท เพิ่งมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความจาเป็นในการปรับ
โครงสร้างภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทาให้มีภาระค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงในปีแรก โดยส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายหลักจะ
เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนงานต่างประเทศ 195 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 115 ล้านบาท
และค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สานักงาน 19 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจากต่างประเทศรวม 270
ล้านบาท แบ่งเป็นค่าที่ปรึกษากฎหมาย 18 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายหนี้สงสัยจะสูญ 252 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายหนี้สงสัยจะสูญ
เกิดจากการที่บริษัทให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น 221 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าจากส่วนงานต่างประเทศ 31 ล้านบาท
อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายหนี้สงสัยจะสูญเป็นเพียงการตั้งมูลค่าทางบัญชีซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ยังมิได้เกิดขึ้นจริง แต่เนื่องด้วยบริษัทยึด
หลักความระมัดระวังสูงสุดในการบันทึกบัญชี จึงทาให้ค่าใช้จ่ายครั้งเดียวอยู่ที่จานวนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทมีค่าใช้จ่าย
ในการบริหารที่เกิดขึ้นในประเทศ 120 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560
สาหรับด้านการทากาไรในปี 2561 บริษัทมีกาไรขั้นต้นรวม 965 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 17.3 ลดลง
ร้อยละ 2.3 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการปรับโครงสร้างภายในและการบริหารจัดการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในส่วนงานต่างประเทศซึ่งบริษัทได้ เข้าลงทุนเป็นปีแรก ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทมีกาไรสุทธิรวม 341 ล้านบาท คิด
เป็นอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 6.1 ลดลงร้อยละ 10.2 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 โดยมีสาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายต่างๆ ในธุรกิจ
ต่างประเทศตามที่ได้กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี หากพิจารณาเฉพาะกาไรสุทธิในประเทศ บริษัทมีกาไรสุทธิอยู่ที่ 750 ล้านบาท
คิดเป็นอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 17.2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 และมีกาไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม
ราคาและค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) รวม 1,201 ล้านบาท คิดเป็น EBITDA ต่อยอดขาย ร้อยละ 21.5 ลดลงร้อยละ 7.0 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2560
สาหรับส่วนของงบการเงิน เนื่องด้วยบริษัทมีนโยบายที่จะไม่ก่อหนี้ระยะยาว ดังนั้น สัดส่วนของหนี้สินต่อทุน
ของบริษัทจึงอยู่ในอัตราต่า เพียง 0.11 เท่า
สาหรับงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทในปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 5,587 ล้านบาท หนี้สิน 548
ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,039 ล้านบาท สาหรับงบกระแสเงินสด บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิยกมา 1,498 ล้านบาท โดย
เป็นกระแสเงินสดจากการดาเนินงานทั้งสิ้น 804 ล้านบาท โดยในปี 2561 บริษัทได้ใช้เงินสดในการลงทุน 1,385 ล้านบาท
และการจัดหาเงิน 414 ล้านบาท สาหรับการเข้าซื้อกิจการและลงทุนในต่างประเทศ ส่งผลให้มีกระแสเงินสดคงเหลือ ณ 31
ธันวาคม 2561 เท่ากับ 503 ล้านบาท
ในส่วนของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา ซึ่งเป็นมาตรการในการลด
ต้นทุ นของบริษั ท ที่ ริเ ริ่มมาจากวิสัย ทัศ น์ข องคณะกรรมการและผู้ บริห าร บริษัท ได้ เริ่ มโครงการผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ PCW ขนาด 5 เมกะวัตต์ ในปี 2559 PCW มีอัตราการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 4.20 ล้านกิโลวัตต์ต่อ
ชั่วโมง สามารถลด Co2 ได้เท่ากับ 2,065 ตันคาร์บอน และในปี 2560 PCW มีอัตราการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์
6.74 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง สามารถลด Co2 ได้เท่ากับ 3,556 ตันคาร์บอน ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้เริ่มโครงการที่ลานจอด

รถเอนกประสงค์ของ PCD และ PCF รวมจานวน 24 ไร่ ขนาด 3 เมกะวัตต์ ซึ่งเมื่อรวมทั้งสองโครงการแล้ว บริษัท สามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ 6.83 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง และช่วยลดปริมาณ Co2 ได้เท่ากับ 3,842 ตัน
คาร์บอนต่อปี โดยมีอัตราการลด/ทดแทนการใช้ค่าไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์รวม 6.85 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี และคาด
ว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าลงได้รวม 47.38 ล้านบาทต่อปี
สาหรับเหตุการณ์สาคัญในปี 2561 มีดังนี้
- บริษัทได้รับรางวัล SET AWARDS 2018 ซึ่งเป็นรางวัลดีเด่นประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการ
ดาเนินงานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทได้รับทราบผลการประเมินด้านการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจาปี 2561 จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดับดีเลิศ (5 โลโก้)
- บริ ษั ท ได้ รั บ การประกาศให้ อ ยู่ ใ นรายชื่ อ บริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม “หุ้ น ยั่ ง ยื น ” Thailand
Sustainability Investment 2018 (THSI) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ติดต่อกันเป็นปีที่ 3
- บริษัทและบริษัทย่อย ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ระดับประเทศ และได้รับ
การรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงานติดต่อกันเป็นปีที่ 3 (สิงหาคม 2561)
ในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ใน
ปี 2561 มีกิจกรรมต่างๆ ทั้งเล็กและใหญ่หลากหลายกิจกรรมที่บริษัทมีส่วนร่วมกับองค์กรภาคีทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน
และพัฒนาสังคม ดังรายละเอียดที่แสดงในรายงานความยั่งยืนประจาปี 2561 อาทิ
- การจ้างงานคนในพื้นที่เป็นหลัก ซึ่งถือเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม
และชุมชนรอบข้างบริษัทให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัท
- สนับสนุนโครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมด้วยความร่วมมือกับ 3 วิทยาลัย ในโครงการจัดการเรียน
การสอนแบบทวิภาคี รุ่นที่ 2 จานวน 78 คน และรุ่นที่ 3 จานวน 76 คน
- ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตตาบลโคกกรวด ได้แก่
กิจกรรมวันเด็ก
- มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จานวน 2 เครื่อง รวม
มูลค่า 700,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
- กิจกรรมทาความดีด้วยหัวใจ โดยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาในการแบ่งปันอาหารและน้าดื่ม
ให้กับญาติผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นประจาทุกเดือน
- ร่วมกับ สภากาชาดไทย รับ บริจาคโลหิต จากพนั กงานติ ดต่อกั นเป็นปี ที่ 4 รวมปริ มาณโลหิตในปี 2561
จานวนกว่า 156,400 ซีซี.
- บริษัทได้ดาเนินกิจกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 โดยได้รับการรับรองเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti - Corruption : CAC) ในปี 2560 และในปี 2561
บริษัทได้เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานระดับหัวหน้างานและผู้จัดการแผนกทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนพนักงานที่เข้า
ใหม่ โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามในประเด็น ดังนี้

(1) การลงทุนที่ต่างประเทศส่งผลดีกับบริษัทอย่างไร และสามารถต่อยอดธุรกิจของบริษัทได้อย่างไร และ (2)
เนื่องจากยอดขายรถยนต์ในยุโรปไม่ค่อยมีการเติบโต จึงอยากทราบว่า การลงทุนในต่างประเทศดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อทา
ตลาดในประเทศไทยหรือตลาดในต่างประเทศ
ประธานฯ ชี้แจงว่า การเติบโตของบริษัทนั้นต้องพิจารณาหลายด้าน ซึ่งการลงทุนในยุโรปนั้น จะส่งผลให้
บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ซึ่งประเทศเยอรมนีเป็นประเทศที่โดดเด่นเรื่องเทคโนโลยีทางด้านยานยนต์ การลงทุนใน
ประเทศเยอรมนี จึงเป็นโอกาสที่ดีบริษัทและบุคลากรของบริษัทจะได้เรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และแนวโน้มธุรกิจยานยนต์ใน
ต่างประเทศ อนึ่ง บริษัทในประเทศเยอรมนีที่บริษัทเข้าลงทุนนั้น เป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่ประสบปัญหาทางด้าน
การเงิน ดังนั้น บริษัทจะอาศัยประสบการณ์และความชานาญในการดาเนินธุรกิจในการเข้าช่วยเหลือบริษัทในต่างประเทศ
ดังกล่าว ซึ่งในขณะเดียวกันบริษัทและบุคลากรของบริษัทก็ได้เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีด้วย นอกจากนี้ การลงทุนในต่างประเทศ
เป็นการเพิ่มรายได้ให้บริษัทมากขึ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนและประเมินความเสี่ยงแล้ว เห็นว่าการ
ลงทุนในต่างประเทศมีความจาเป็นเพื่อให้บริษัทเติบโตในอนาคตและก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง และเป็นการต่อยอดการ
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ของบริษัทด้วยเทคโนโลยีที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ การลงทุนในยุโรป มีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
เพื่อที่จะนามาใช้ต่อยอดการทาตลาดในประเทศไทย
นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ในอีก 3 ปีข้างหน้า บริษัท
คาดว่ายอดขายในยุโรปจะเติบโตที่ประมาณร้อยละเท่าใด
ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทคาดว่าจะไม่ประสบภาวะขาดทุนจากการลงทุนในยุโรปตั้งแต่ปี 2562 อย่างไรก็ดี
วัตถุประสงค์หลักของการลงทุนดังกล่าวคือการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และการรับงานจากทางยุโรปเพื่อ มาสร้างรายได้ใน
ประเทศไทย
นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า กาไรสุทธิของบริษัทเติบโตขึ้น
เพราะสาเหตุใด
นายกรวุฒิฯ ชี้แจงว่า สาเหตุที่กาไรสุทธิเติบโตขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการรับรู้รายได้จากธุรกิจในต่างประเทศ
ตั้งแต่ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 อย่างไรก็ ตาม ในปี 2561 นั้ น บริษัทย่อ ยที่ประเทศฮังการียังไม่ ได้ดาเนินการผลิตสินค้ า
เนื่องจากประสบปัญหาเรื่อง Co2 ของบริษัท Volkswagen อย่างไรก็ดี ในปี 2562 นี้ บริษัทในประเทศฮังการีจะเริ่มมีการผลิต
อย่างเต็มกาลังการผลิต คาดว่ารายได้จากธุรกิจต่างประเทศอาจมีการเติบโตขึ้นในสัดส่วนที่มีนัยสาคัญ ทั้งนี้ ในส่วนของธุรกิจ
ในประเทศบริษัทจะพยายามรักษาอัตราการทากาไรให้เท่าเดิม โดยมีมาตรการต่างๆ ในการลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย แต่สาหรับ
ธุรกิจในต่างประเทศ บริษัทต้องพิจารณาว่าบริษัทที่ประเทศเยอรมนีและประเทศฮังการีประสบปัญหาใด และจะดาเนินการ
แก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ บริษัทจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อมิให้มีผลขาดทุนต่อไป
นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า สัดส่วนของกาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น
สาหรับธุรกิจในประเทศ เพราะสาเหตุใด
นายอังกฤษฯ ชี้แจงว่า สัดส่วนของกาไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการที่บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้น
ประกอบกับบริษัทสามารถลดต้นทุนการผลิตในโรงงานได้
นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง และผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า สัดส่วนการขาดทุน
ในต่างประเทศ เกิดจากบริษัทที่ประเทศเยอรมนีหรือประเทศฮังการี
นายอังกฤษฯ ชี้แจงว่า สัดส่วนการขาดทุนในต่างประเทศเกือบทั้งหมดเกิดจากบริษัทในประเทศเยอรมนี
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ในวาระนี้ เป็นการรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ จึงไม่มีการ
ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น เบ็ ดเสร็ จ ประจ าปี 2561 ส าหรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกรวุฒิฯ เป็นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้
นายกรวุฒิฯ ชี้แจงว่า ภายใต้มาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด”) กาหนดให้บริษัทต้องจัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปี
บัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ต้องนาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ บริษัทได้จัดทางบแสดง
ฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี 2561 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏ
อยู่ในรายงานประจาปี 2561 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ
เชิญประชุม โดยงบดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และ
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตได้ให้ความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงผลการดาเนินงานถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป สรุปได้ดังนี้
สรุปสาระสาคัญงบการเงิน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายการ
รายได้จากการขายและให้บริการ
- ธุรกิจในประเทศ
- ธุรกิจต่างประเทศ
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
- ธุรกิจในประเทศ
- ธุรกิจต่างประเทศ
กาไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
- ธุรกิจในประเทศ
- ธุรกิจต่างประเทศ
กาไรสุทธิสาหรับงวด
- ธุรกิจในประเทศ
- ธุรกิจต่างประเทศ
- สารองหนีส้ งสัยจะสูญ

5,586.0

เปลี่ยนแปลง สัดส่วนต่อ
ร้อยละ +/(-) รายได้ปี 2561
3,927.5
42.2

4,354.4

3,927.5

10.9

1,231.6
5,698.9
4,615.2
3,425.1
1,190.0
970.8
669.5
171.8
277.7
340.8
749.4
(188.1)
(220.5)

0
3,984.4
3,157.3
3,157.9
0
770.2
175.1
175.1
0
641.5
650.6
0
0

n.a.
43.0
46.2
8.5
n.a.
26.0
282.4
(1.9)
n.a.
(46.9)
15.2
n.a.
n.a.

ปี 2561

ปี 2560

82.6
78.7
96.6
17.4
12.0
3.9
22.5
6.1
17.2
(15.2)
(17.9)

สัดส่วนต่อ
รายได้ปี 2560

80.4
80.4
n.a.
19.6
4.5
4.5
n.a.
16.3
16.6
n.a.
n.a.
(หน่วย: ล้านบาท)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้

นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง และผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อที่ 5 หน้า 139 ระบุว่า บริษัทมีสัญญาเช่าอาคารกับบริษัทย่อยแห่งหนึ่งและมีสัญญาเช่าอุปกรณ์กับ
บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง อยากทราบว่าบริษัทย่อยดังกล่าว เป็นบริษัทเดียวกันหรือคนละบริษัท
นางสาวบุษราฯ ชี้แจงว่า เป็นกรณีที่บริษัทเช่าอาคารและอุปกรณ์สานักงานจากบริษัทย่อยแห่งเดียว คือ
PCW
นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ในหน้า 88 ของงบการเงิน มีการตั้งค่า
หนี้สงสัยจะสูญไว้ จึงอยากทราบว่าหนี้ส่วนดังกล่าวจะสามารถแปลงเป็นเงินสดกลับคืนให้แก่บริษัทได้หรือไม่ หรือในกรณีที่
บริษัทต้องชาระหนี้ดังกล่าวจะต้องชาระเต็มจานวนหรือไม่ อย่างไร
นายกรวุฒิฯ ชี้แจงว่า การตั้งค่าหนี้สงสัยจะสูญจานวน 6 ล้านยูโรนั้น เป็นกรณีสืบเนื่องมาจากการที่บริษัทได้
เข้าลงทุนในประเทศเยอรมนี และได้ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทแห่งหนึ่งจานวน 12 ล้านยูโร ซึ่งเงินให้กู้ยืมจานวนดังกล่าวมีความ
เสี่ยงที่จะไม่ได้รับชาระคืน เนื่องจากบริษัทดังกล่าวประสบปัญหาด้านสภาพคล่องและการดาเนินการ ดังนั้น บริษัทจึงได้หารือ
กับทางผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่าบริษัทควรตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ที่ร้อยละ 50 หรือ 6 ล้านยูโร
ทั้งนี้ หนี้จานวนดังกล่าวยังไม่ได้มีการผิดนัดชาระคืนแต่อย่างใด แต่เป็นกรณีที่บริษัทใช้ความระมัดระวังสูงสุด ในการบันทึก
บัญชี อย่างไรก็ตาม เงินให้กู้ยืมดังกล่าวนั้นทางบริษัทนั้นได้มีการค้าประกันเครื่องจักรไว้ ซึ่งหากเกิดการผิดนัดชาระ บริษัทก็
สามารถบังคับเอาจากเครื่องจักรดังกล่าวได้
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี
2561 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี 2561
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
1,173,252,081
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
รวมจานวนผู้ถือหุ้น 174 ราย
1,173,252,081
100.0000
หมายเหตุ
มติในวาระนี้จะต้องได้การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
มติที่ลง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรเพื่อเป็นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
ประธานฯ มอบหมายให้ นายกรวุฒิฯ เป็นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้
นายกรวุฒิฯ ชี้แจงว่า ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 และข้อ 47 กาหนดให้
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงิน
ประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล อนึ่ง บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี)
จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหัก
ภาษีและหลังหักสารองตามกฎหมาย นอกจากนี้ ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทจะพิจารณาการ
จ่ายเงินปันผลโดยคานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดาเนินการและฐานะการเงินของ
บริษัท แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรหรือเห็นว่ามีความเหมาะสม และการจ่ายเงิน
ปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
โดยในปี 2561 บริษัทมีกาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 349.44 ล้านบาท คณะกรรมการ
บริษัทจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2561 ไว้เป็นทุนสารองตาม
กฎหมายจานวน 17,471,979 บาท และพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งได้จ่ายไป
แล้วในปี 2561 จานวน 2 ครั้ง ในอัตรารวมหุ้นละ 0.27 บาท รวมเป็นเงิน 411.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 124.03 ของกาไร
สุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลังหักสารองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล สาหรับ
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้ว มีดังนี้
- ครั้งที่ 1 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่
1 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท รวมเป็นเงิน 259.25 ล้านบาท และได้
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
- ครั้งที่ 2 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 จากผลการดาเนินงาน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้ งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ซึ่งที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.10
บาท รวมเป็นเงิน 152.5 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อ
วันที่ 7 กันยายน 2561
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอการจ่ายเงิน ปันผลระหว่างกาล ปี 2562 จากผลการ
ดาเนินงานสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 จากการรับรู้เงินปันผลที่
ได้รับจากบริษัทย่อยในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นรายได้ ซึ่งเมื่อรวมกับกาไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรของบริษัท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 บริษัทจึงมีกาไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรประมาณ 632.22 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ จึงเห็นควร
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท
จากจานวนหุ้นทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 152.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.69 ของกาไรสุทธิ ซึ่ง
อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่ถึงร้อยละ 50 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีแผนในการสารองเงินไว้เพื่อ
การลงทุนภายหลังจากการปรับโครงสร้างภายในของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทได้กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 22 เมษายน 2562
และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรเป็นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 17,471,979
บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งได้จ่ายไปแล้วในปี 2561 จานวน 2 ครั้ง ในอัตรา
รวมหุ้นละ 0.27 บาท รวมเป็นเงิน 411.75 ล้านบาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562 จากผลการดาเนินงาน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นไม่เกิน 152.5 ล้านบาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติ การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2561 เป็นทุนสารองตามกฎหมาย และ
รับทราบการจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2561 จานวน 2 ครั้ง รวมเป็นเงินปันผลในอัตรา 0.27 บาท
ต่อหุ้น รวมทั้งอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
1,173,252,081
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
รวมจานวนผู้ถือหุ้น 174 ราย
1,173,252,081
100.0000
หมายเหตุ
มติในวาระนี้จะต้องได้การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
มติที่ลง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประธานฯ มอบหมายให้ นายภควัต โกวิ ทวั ฒนพงศ์ กรรมการอิส ระและประธานกรรมการตรวจสอบ
(“นายภควัตฯ”) เป็นเป็นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้
นายภควัตฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ
17 กาหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการในขณะนั้น
ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจาก
ตาแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดารงตาแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้
นอกจากนี้ ตามมาตรา 75 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 21 กาหนดว่า
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุ คคลซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดย
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
จานวน 3 ราย และกรรมการที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างลง จานวน 1 ราย ดังนี้
1. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นางวรรณา เรามานะชัย
กรรมการ
3. นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ
กรรมการ
4. นายราชัย วัฒนเกษม
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ดารงตาแหน่งกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบแทนตาแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากนาง
ศรีไทย เหมโสรัจ ขอลาออก)
ในการนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกากับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเข้า

รับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ถึง 15 มกราคม 2562 โดยเมื่อครบกาหนดเวลาแล้ว
ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัท
คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณา
คุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ ของกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2562 ทั้ ง 3 ท่ าน ตามนโยบาย หลั ก เกณฑ์ และวิธี การสรรหาคณะกรรมการบริษั ท ปรากฏตาม สิ่ งที่ส่ งมาด้ ว ย 3 แล้ ว
คณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตาแหน่งตามวาระในครั้งนี้) เห็นว่าบุคคลทั้ง 3
ท่า น ได้ แ ก่ นายจั ก รมณฑ์ ผาสุ ก วนิช นางวรรณา เรามานะชั ย และนายอั งกฤษ รุ่งโรจน์ กิ ติ ยศ เป็ น ผู้ มี ความรู้ และมี
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัท อนึ่ง นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ที่ได้รับการ
เสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
แต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ราย กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
อนึ่ง เนื่องด้วยนายราชัย วัฒนเกษม เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบแทนที่นางศรีไทย เหมโสรัจ ที่ขอลาออก จึงอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของนางศรีไทย เหมโสรัจ ซึ่ง
วาระการดารงตาแหน่งเหลือน้อยกว่าสองเดือน ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้นาย
ราชัย วัฒนเกษม เข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ นายราชัย วัฒนเกษม เป็นผู้มีความรู้ และมีประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทางาน ของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตาม
วาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดารง
ตาแหน่งแทนตาแหน่งที่ว่างลง ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระและการแต่งตั้ง
กรรมการแทนที่ตาแหน่งที่ว่างลงเป็นรายบุคคล
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจานวน 3 ราย คือ (1) นายจักร
มณฑ์ ผาสุกวนิช (2) นางวรรณา เรามานะชัย และ (3) นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ กลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ตาแหน่ งที่ว่างลง คือนายราชัย วัฒนเกษม ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้
(1) นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจานวนผู้ถือหุ้น 175 ราย

จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และออกเสียงลงคะแนน
1,173,252,091
100.0000
0
0.0000
0
0
1,173,252,091
100.0000

(2) นางวรรณา เรามานะชัย
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจานวนผู้ถือหุ้น 175 ราย

จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และออกเสียงลงคะแนน
1,058,034,391
90.1796
115,217,700
9.8204
0
0
1,173,252,091
100.0000

(3) นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจานวนผู้ถือหุ้น 175 ราย

จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และออกเสียงลงคะแนน
1,173,252,091
100.0000
0
0.0000
0
0
1,173,252,091
100.0000

(4) นายราชัย วัฒนเกษม
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
1,173,252,091
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
รวมจานวนผู้ถือหุ้น 175 ราย
1,173,252,091
100.0000
หมายเหตุ
มติในวาระนี้จะต้องได้การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
มติที่ลง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรอง
อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการจากผลการดาเนินงานของ
บริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยคานึงถึงความ
เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท)
2561
2562

เบี้ยประชุม/ครั้ง
(บาท)
2561
2562

25,000
17,500

25,000
17,500

40,000
30,000

40,000
30,000

คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธาน
- กรรมการ

-

-

37,500
25,000

37,500
25,000

-

-

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
- ประธาน
- กรรมการ

-

-

37,500
25,000

37,500
25,000

-

-

คณะกรรมการบริหาร
- ประธาน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

-

-

37,500
25,000

37,500
25,000

-

-

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ
คณะกรรมการบริษัท
- ประธาน
- กรรมการ

บาเหน็จกรรมการ/ปี
(บาท)
2561
2562
จ่ายให้เฉพาะ จ่ายให้เฉพาะ
กรรมการที่ไม่ กรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหาร เป็นผู้บริหาร
วงเงินไม่เกิน วงเงินไม่เกิน
2,000,000
2,000,000
บาท
บาท

- สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย
1,173,252,091
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวมจานวนผู้ถือหุ้น 175 ราย
1,173,252,091
100.0000
หมายเหตุ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
มติที่ลง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ นายภควัตฯ เป็นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายภควัตฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสาหรับปี 2562 และเสนอ
คณะกรรมการบริ ษัทพิจ ารณาและเสนอให้ที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น พิจ ารณาแต่งตั้ ง บริ ษัทส านักงานอีว าย จ ากัด (“EY”) เป็ น
สานักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให้
1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 แห่ง EY และ/หรือ
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 แห่ง EY และ/หรือ
3. นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 แห่ง EY
เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทางานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมา
ด้วย 4
นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562 เป็นจานวนเงินไม่เกิน
1,100,000 บาท ลดลงจากปี 2561 (KPMG Auditor) จานวน 160,000 บาท ตามที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้
ประเภทค่าตอบแทน

ปี 2562 (ปีที่เสนอ)

ปี 2561

ค่าสอบบัญชี

1,100,000 บาท

1,260,000 บาท
(ไม่รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีสาหรับ
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในประเทศเยอรมนี
และฮังการีจานวนไม่เกิน 500,000 บาท)

ค่าบริการอื่นๆ

-

-

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสานักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือ
ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว อนึ่ง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และการกาหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้
ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 ตามที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
1,173,252,091
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 175 รำย
1,173,252,091
100.0000
หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
มติที่ลง

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อ 31
เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกรวุฒฯิ เป็นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายกรวุฒิฯ ชี้แจงว่า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 (“ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ”) กาหนดให้การประชุมที่กฎหมายบัญญัติ
ให้ต้ องมี การประชุมนอกจากจะดาเนิน การตามวิธีที่ บัญญั ติไว้ ในกฎหมายแต่ละฉบับ แล้ว จะจัดให้มีก ารประชุ มผ่า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และคาชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 (“คาชี้แจงกรมพัฒนาธุร กิจ
การค้า”) กาหนดว่า กรณีบริษัทมหาชนจากัด หากประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการกาหนดเรื่องการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับของบริษัทมหาชนจากัด
นอกจากนี้ ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ฉบับที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่ มเติ ม
กฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 (“คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่
21/2560”) ได้กาหนดให้ยกเลิกความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และให้ใช้ข้อความ
ใหม่ซึ่งให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ
ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 และ
ข้อ 31 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคาชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และคาสั่งคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ฉบับที่ 21/2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อบังคับปัจจุบัน
ข้อ 29

ข้อบังคับแก้ไขใหม่
ข้อ 29

คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อ คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือน
ครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสานักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัด ต่อ ครั้ ง ณ จั งหวั ดอั นเป็ นที่ ตั้งส านั กงานใหญ่ ข องบริ ษั ท
หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกาหนด

ข้อบังคับปัจจุบัน

ข้อบังคับแก้ไขใหม่

ใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกาหนดวัน เวลา และ วั น เวลา และสถานที่ เป็ น ไปตามดุ ล พิ นิ จ ของประธาน
สถานที่ เป็นไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการ
กรรมการ
ในการประชุ ม คณะกรรมการแต่ ล ะครั้ ง ประธานในที่
ประชุมจะกาหนดให้กรรมการประชุมและดาเนินการใดๆ
ในการประชุ ม ดั ง กล่ า วผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก็ ไ ด้ โดย
กรรมการอย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง ในสาม (1/3) ขององค์ ป ระชุ ม
จะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่
เข้ า ร่ ว มประชุ ม จะต้ อ งอยู่ ใ นประเทศไทยขณะที่ มี ก าร
ประชุม
การประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามวรรคแรกต้ อ งมี
กระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
โดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี
ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการ
ประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการ
บั น ทึ ก ดั ง กล่ า วและมี ร ะบบควบคุ ม การประชุ ม ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมา
ข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์
ประชุ มได้ และถื อ ว่ าการประชุ ม คณะกรรมการผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตาม
วิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้
ข้อ 31

ข้อ 31

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม คณะกรรมการต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น การ
สามัญประจาปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี ประชุมสามัญประจาปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุด
บัญชีของบริษัท
ของรอบปีบัญชีของบริษทั
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการ การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า
ประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น การประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือ
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อบังคับปัจจุบัน

ข้อบังคับแก้ไขใหม่

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจานวนไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
(1/10) ของจ านวนหุ้ น ที่ จ าหน่ า ยได้ ทั้ งหมดจะเข้ า ชื่ อ กั น ท า
หนั ง สื อ ขอให้ ค ณะกรรมการเรี ย กประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น การ
ประชุมวิ สามั ญเมื่ อใดก็ได้ แต่ ต้องระบุ เหตุ ผลในการที่ข อให้
เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1)
เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ งมี หุ้ น นั บ รวมกั น ได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละสิ บ (10)
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิส ามั ญ เมื่ อใดก็ ไ ด้ แต่ ต้อ งระบุ เ รื่อ งและเหตุผ ลในการที่
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ใน
กรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้
ถือหุ้นดังกล่าว
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการไม่ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ภายใน
กาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อ
กันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุ้นตามที่บังคับไว้
นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่
วันครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้
ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม
โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็นที่เกิดจาก
การจัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เ ป็ น การเรี ย ก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จานวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่ ว มประชุ ม ไม่ ค รบเป็ น องค์ ป ระชุ ม ที่ ก าหนดไว้ ใ น
ข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น
ให้แก่บริษัท

ทั้ งนี้ ในการด าเนิ น การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ บั งคั บ ของบริ ษั ท ที่ ก รมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า กระทรวงพาณิ ชย์
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย มี
อานาจดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็นเพื่อให้การดาเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งให้มีอานาจในการดาเนินการ
แก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาในเอกสารจดทะเบียนกรณีที่นายทะเบียนมีคาสั่ง และ/หรือคาแนะนาให้แก้ไขถ้อยคาบางประการใน
เอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคาสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสาคัญของการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และข้อ 31 เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดประชุมผู้ถือหุ้น
มติที่ประชุม

ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารแก้ ไ ขข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ข้ อ 29 เกี่ ย วกั บ การประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ และข้อ 31 เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้
ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้
มติที่ลง
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
1,173,252,091
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 175 รำย
1,173,252,091
100.0000
หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จากัด, บริษัท พี.ซี.เอส. ได
คาสติ้ง จากัด และบริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร์จจิ้ง จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทยมายัง
บริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ กรรมการ และกรรมการบริหาร (“นายอังกฤษฯ”) เป็น
ผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายอังกฤษฯ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทมีโครงสร้างแบบโฮลดิ้ง ซึ่งจะมีรายได้หลักจากการรับเงินปันผลจาก
บริษัทย่อย ซึ่งโครงสร้างกลุ่ มบริษั ททาให้เกิดข้อจากัดหลายด้าน และเกิดความสิ้นเปลืองในการดาเนิ นการ และการใช้
ทรัพยากรขององค์กร ตัวอย่างเช่น การย้ายทรัพยากรระหว่างกิจการในเครือต้องผ่านการซื้อขาย สินค้าที่ผลิตต่อเนื่องในสาย
อุปทานต้องทาการซื้อขายกันระหว่างกิจการ การโยกย้ายเงินทุนระหว่างกิจการต้องทาการกู้ยืมและจ่ายดอกเบี้ย ไม่สามารถใช้
สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุนฯ ได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนินงานของบริษัท
ทั้งด้านธุรกิจและด้านกฎหมายในส่วนการขออนุมัติการดาเนินการต่างๆ จากทั้งคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อ
ลดความซ้าซ้อนในการทางานและลดขั้นตอนการทางานที่ไม่จาเป็นลง โดยเฉพาะในส่วนที่เกิดจากรายการระหว่างกันของ
บริษัทในกลุ่ม และเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของกิจการ พร้อมทั้งทาให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ง่ายขึ้น บริษัทจะ
ดาเนินธุรกิจในประเทศเพียงบริษัทเดียว โดยจะรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จากัด , บริษัท พี.ซี.
เอส. ได คาสติ้ง จากัด และบริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร์จจิ้ง จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทย (รวมเรียกว่า “บริษัท
ย่อยในประเทศภายในกลุ่ม”) โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนมายังบริษัท ทั้งนี้ บริษัท
ยังคงถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศเช่นเดิม และไม่มีการปรับโครงสร้างสาหรับบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ
ซึ่งการรับโอนกิจการจะสร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างความมั่นใจให้แก่คู่ค้า ผู้ร่วมลงทุน และสามารถนาความรู้ของพนักงาน
ของแต่ละบริษัทย่อยในประเทศภายในกลุ่มรวมกันปรับใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการได้ นอกจากนี้ หากบริษัทดาเนินการ
รับโอนกิจการทั้งหมดตามหลักการและเงื่อนไขที่ประมวลรัษฎากรกาหนด บริษัทจะได้รับการยกเว้นภาระภาษีต่างๆ เช่น ภาษี

เงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าอากรแสตมป์ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
เป็นต้น
ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถประกอบธุรกิจภายใต้กรอบธุรกิจของบริษัทย่อยในประเทศภายในกลุ่มที่บริษัทรับ
โอนมาได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้
“ข้อ 13 ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกาเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบ
น้า เครื่องบาบัดน้าเสีย และเครื่องกาจัดขยะ ซึ่งรวมถึงการประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้
13.1 ประกอบกิ จ การโรงงานผลิ ต และจ าหน่ า ยชิ้ น ส่ ว นเหล็ ก ทุ บ (FORGING) ชิ้ น ส่ ว นอลู มิ เ นี ย ม (ALUMINIUM
FORGING) แม่พิมพ์ ตลอดจนการแปรรูปหรือแปรสภาพโลหะ ผลิตภัณฑ์โลหะ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ระบบส่งกาลัง
ระบบเบรค ระบบกันสะเทือน ชิ้นส่วนโลหะสาหรับยานยนต์ และชิ้นส่วนโลหะสาหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
รวมถึงชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์โลหะ ชิ้นส่วนสาหรับยานยนต์ และชิ้นส่วนโลหะสาหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
13.2 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทุกประเภท ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงาน
จากการเผาไหม้ วัสดุจากการเกษตร พลังงานขยะ พลังงานน้า เป็นต้น
13.3 ประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้า โรงงานผลิตพลังงานทดแทน โรงงานผลิตพลังงานทางเลือก เพื่อประโยชน์
และ/หรือส่งเสริมวัตถุที่ประสงค์ของบริษัท
13.4 ให้บริการรับจ้างเหมาออกแบบ ก่อสร้าง จาหน่าย ติดตั้ง ควบคุม ทดสอบระบบ ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน
ทุกประเภท โดยรวมถึงเครื่องจักร อุปกรณ์ทุกประเภทที่ใช้ในการผลิตระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
13.5 ให้บริการจัดการด้านพลังงาน หมายถึง การออกแบบ สร้าง บริการ จัดการ และบารุงรักษาโรงงานไฟฟ้าด้วย
พลังงานทดแทนทุกประเภท
13.6 ให้บริการเป็นที่ปรึกษา วิจัย พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนทุกประเภท
นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เป็นดังนี้
“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจานวน 33 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”
ทั้งนี้ ในการดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอานาจ
ดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็นเพื่อให้การดาเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งให้มีอานาจในการดาเนินการแก้ไข
และเพิ่มเติมถ้อยคาในเอกสารจดทะเบียนกรณีที่นายทะเบียนมีคาสั่ง และ/หรือคาแนะนาให้แก้ไขถ้อยคาบางประการใน
เอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคาสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสาคัญของการ
แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
อนึ่ง ในการปรับโครงสร้างกิจการนั้น บริษัทจะดาเนินการรับโอนการส่งเสริมการลงทุนจากบริษัทย่อยใน
ประเทศภายในกลุ่มด้วย ซึ่งขั้นตอนหลักในการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทมีดังต่อไปนี้

(1) สาหรับการโอนบัตรส่งเสริมการลงทุนเกี่ยวกับกิจการที่โอนจากบริษัทย่อยในประเทศภายในกลุ่มมายังบริษัท
นั้น บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศภายในกลุ่ม จะเริ่มดาเนินการจัดเตรียมและยื่นเอกสารคาขอที่เกี่ยวข้อง
ก่อนวันโอนกิจการทั้งหมด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศ
กาหนด เพื่อให้บัตรส่งเสริมการลงทุนโอนมายังบริษัทได้ ณ วันโอนกิจการทั้งหมด หรือโดยเร็วที่สุดภายหลังวัน
โอนกิจการทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อมิให้การโอนบัตรส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวกระทบต่อการใช้สิทธิประโยชน์ใดๆ
ภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุน
(2) ในวันโอนกิจการทั้งหมด บริษัทย่อยในประเทศภายในกลุ่มจะต้องโอนทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ และหน้าที่ทั้งหมด
ที่เกี่ยวข้องและจาเป็ นในการประกอบกิจการให้แ ก่บริษัท ด้วย โดยใช้ราคาตามมูลค่าตลาดยุ ติธรรม (Fair
Market Value) ณ วันที่โอนกิจการทั้งหมดซึ่งเป็นมูลค่าที่ได้รับการประเมินจากผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ถือราคาโอนและรับโอนเป็น
ราคาที่ซื้อสินทรัพย์นั้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ประมวลรัษฎากรกาหนด
(3) บริ ษัท ย่อ ยในประเทศภายในกลุ่ ม จะต้อ งด าเนิ นการเปลี่ ยนตัว คู่สั ญ ญาหรื อแปลงหนี้ ใหม่ภ ายใต้สั ญญาที่
เกี่ยวข้องและจะต้องดาเนินการโอนใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) และดาเนินการจดทะเบียนโอน
ทรัพย์สิน หนี้สิน และสิทธิต่างๆ ให้เป็นชื่อของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทย่อยในประเทศภายกลุ่มจะต้องส่งมอบ
เอกสารและทรัพย์สินที่จะโอนภายใต้การโอนกิจการทั้งหมดมาให้แก่บริษัท
(4) บริษัทย่อยในกลุ่มจะต้องดาเนินการโอนพนักงานและลูกจ้างที่อยู่ภายใต้สัญญาจ้างของบริษัทย่อยในประเทศ
ภายในกลุ่มให้เป็นของบริษัท ตามเงื่อนไขที่ข้อบังคับการทางานและกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
(5) บริษัทย่อยในประเทศภายในกลุ่มจะต้องดาเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทและเริ่มชาระบัญชีตามขั้นตอน
ระยะเวลา และหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกาหนด ภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับรอบระยะเวลาบัญชีที่
มีการโอนกิจการทั้งหมด ตามเงื่อนไขการโอนกิจการทั้งหมดที่ประมวลรัษฎากรกาหนด เพื่อให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีจากการโอนกิจการทั้งหมด
ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะดาเนินการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมดแล้วเสร็จภายในปี 2562
อนึ่ง กิจกรรมภายในองค์กรที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อยในประเทศภายใน
กลุ่ม มีดังต่อไปนี้
(1) คัดเลือกที่ปรึกษาภาษี และที่ปรึกษากฎหมายเพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการรับโอนกิจการทั้งหมด
(2) การเตรียมความพร้อม และการจัดทาบัญชีของบริษัทใน 2 รูปแบบ คือ ก่อนการรับโอนกิจการและหลัง
การรับโอนกิจการ
(3) รับการตรวจสอบกิจการจากกรมสรรพากรเพื่อดาเนินการชาระบัญชีและเลิกกิจการบริษัทย่อยในประเทศ
ภายในกลุ่ม
(4) การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากร (ERP) ให้เข้ากับโครงสร้างองค์กรใหม่ภายหลังการรับโอนกิจการ
(5) การโยกย้ายสัญญาการซื้อขายสินค้ากับคู่ค้าและลูกค้าจากบริษัทย่อยในประเทศภายในกลุ่มให้ไปอยู่ที่
บริษัท
(6) งานอื่น ๆ เช่น ประกันสังคม กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ใบอนุญาตต่างๆ จากแต่ละหน่วยงานราชการ การขอ
ใช้สาธารณูปโภค ฯลฯ
นอกจากนี้ เพื่อให้การรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อยในประเทศภายในกลุ่มสาเร็จลุล่วง คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น มอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้
เจรจา ทาความตกลง กาหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข และดาเนินการใดๆ ที่จาเป็นเกี่ยวกับการการรับโอน

กิจการทั้งหมดดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการรับโอนบัตรส่งเสริมการลงทุน การลงนามในสัญญา บันทึกข้อตกลง และเอกสารต่างๆ ที่
จาเป็นการติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดาเนินการต่างๆ ตามที่จาเป็นและ
สมควร เพื่อให้การรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อยในประเทศภายในกลุ่มมายังบริษัทสาเร็จสมบูรณ์
ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า วาระนี้เป็นวาระการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อยในประเทศไทย ซึ่งจาเป็นต้องมี
การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท เพื่อที่จะให้บริษัทสามารถประกอบธุรกิจที่รับโอนมา
จากบริษัทย่อยได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนั้น จึงต้องมีการลงมติอนุมัติ การรับโอนกิจการทั้งหมด และการแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง และผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า หากจะต้องมีการลง
มติในสองเรื่อง เหตุใดบริษัทจึงไม่แก้ไขเนื้อหาในหนังสือเชิญประชุมให้ถูกต้อง
ประธานฯ ชี้แจงว่า เนื่องด้วยหนังสือเชิญประชุมนั้นได้มีการจัดพิมพ์ไปเรียบร้อยแล้ว และการแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติไปในคราวเดียวกัน ในการนี้ ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล ที่ปรึกษากฎหมายจาก
บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และ พาร์ทเนอร์ส จากัด เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม
นางสาวธิตะวันฯ ชี้แจงว่า การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท เป็นเรื่อง
ที่เกี่ยวเนื่องและจาเป็นสาหรับการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อยมายังบริษัท เนื่องจากเป็นการรองรับการประกอบ
ธุรกิจที่บริษัทจะรับโอนมาจากบริษัทย่อยและทาให้การรับโอนกิจการทั้งหมดครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนั้น หากบริษัทไม่ดาเนินการ
แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท ย่อมส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทใน
อนาคต
นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า การปรับโครงสร้างของบริษัทจาก
Holding Company เป็น Operating Company มีเหตุผล และมีข้อดีข้อเสียอย่างไร
นายอังกฤษฯ ชี้แจงว่า โครงสร้างบริษัทแบบโฮลดิ้งนั้น ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการทาธุรกรรมระหว่าง
บริษัทและบริษัทย่อย ทั้งในด้านบัญชี ภาษีอากร ทรัพยากรบุคคล และการจัดสรรเงิน โดยการทาธุรกรรมระหว่างบริษัทและ
บริษัทย่อย จะต้องมีการดาเนินกระบวนการทางด้านบัญชีและภาษีต่างๆ โดยไม่จาเป็น ซึ่งยุ่งยาก และเป็นการใช้ทรัพยากร
อย่างไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ หากบริษัทใดบริษัทหนึ่งประสงค์จะใช้เครื่องจักรของอีกบริษัทหนึ่ง ก็จะต้ องมีการทา
รายการขายเครื่องจักรไปให้แก่อีกบริษัทหนึ่งก่อน อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทย่อยประสงค์จะใช้เงินทุนหรือทรัพยากรทางด้าน
การเงินของบริษัท บริษัทย่อยก็จะต้องทาการกู้ยืมเงินจากบริษัท ซึ่งส่งผลให้ต้องทาสัญญากู้ยืมเงิน มีการชาระดอกเบี้ย และมี
ค่าใช้จ่า ยอื่นๆ อี ก มากมาย ซึ่งการรับโอนกิจการทั้ งหมดจาดบริษัทย่ อยมาเป็ นของบริ ษัท จะท าให้ อุปสรรคเรื่อ งการใช้
ทรัพยากรต่างๆ ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยหมดไป ซึ่งส่งผลดีต่อบริษัท นอกจากนี้ หากบริษัทรับโอนกิจการทั้งหมดมาจาก
บริษัทย่อย บริษัทจะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ ต่างๆ จากบัตรส่งเสริมการลงทุนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นได้รับ
ประโยชน์สูงสุด
นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า บัตรส่งเสริมการลงทุนของแต่ละบริษัทเหลือ
ระยะเวลาเท่าใด
นางสาวอิสราภรณ์ แหยมตั้ง ผู้จัดการแผนกบัญชีทั่วไป ของบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทที่ได้รับบัตรส่งเสริมการ
ลงทุนมีทั้งหมด 3 บริษัท โดยบางบริษัทเหลือ 1 ปี และบางบริษัทเหลือ 3 ปี

นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ รองประธานกรรมการ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร (“นายศิริพงษ์ฯ”) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจาก
การรับโอนกิจการ มีดังนี้ (1) สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีจากการส่งเสริมการลงทุน เนื่องจากผู้ถือหุ้นจะได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ปันผล (2) ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทาธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อ ย เช่น การกู้ยืมเงิน การใช้ทรัพยากรระหว่าง
กัน เช่น เครื่องจักร เป็นต้น
นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้น มาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามในสองประเด็น ดังนี้ (1) เมื่อบริษัทเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทเลือกประกอบกิจการในรูปแบบ Holding Company แต่เพราะเหตุใดจึงประสงค์จะปรับ
โครงสร้างการดาเนินธุรกิจเป็น Operating Company และ (2) ค่าใช้จ่ายในการรับโอนกิจการในครั้งนี้ มีจานวนเท่าใด
ประธานฯ ชี้แ จงว่า เมื่อ บริ ษัท เข้า จดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรัพ ย์ บริ ษัท เห็ นว่ าโครงสร้า งแบบ Holding
Company มีความสะดวกรวดเร็ ว อย่างไรก็ดี เมื่อประกอบธุรกิจต่อมาจึงพบว่าโครงสร้างแบบ Holding Company นั้นมี
ความยุ่งยากและซับซ้อน ก่อให้เกิดอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยในด้านต่างๆ ซึ่ง ณ ขณะนี้ บริษัท
กาลังมุ่งหน้าสู่ความเป็นสากล คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควรให้มีการปรับโครงสร้างการดาเนินธุรกิจของบริษัท
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและพร้อมที่จะขยายธุรกิจสู่ระดับนานาชาติ
นายกรวุฒิฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หากบริษัทดาเนินการรับโอนกิจการทั้งหมดตามหลักของประมวลรัษฎากร บริษัท
จะได้รับยกเว้นภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับ โอน เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมการโอนร้อยละ 2 ของราคาโอนซึ่งขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาของกรมธนารักษ์ ตลอดจนค่าที่ปรึกษา และค่าประเมินสินทรัพย์ ซึ่งบริษัทคาดว่าค่าใช้จ่ายในการรับโอนกิจการ
ทั้งหมดจะไม่เกิน 5 ล้านบาท
นายนรา ศรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมว่า การรับโอนกิจการนั้น เข้าใจว่าเป็นการรับโอนทั้ง
ทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทย่อยมาเป็นของบริษัท ดังนั้น บริษัทควรมีงบเสมือนให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเพื่อจะได้เห็นภาพของ
องค์กรภายหลังจากการรับโอนกิจการ นอกจากนี้ เมื่อการรับโอนกิจการเสร็จสิ้นลงแล้ว บริษัทจะมีการเปลี่ยนชื่อหรือไม่
ประธานฯ ชี้แจงว่า ภายหลังจากการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทเสร็จ สิ้นลง บริษัทอาจมีการพิจารณาใน
เรื่องชื่อบริษัทอีกครั้งหนึ่ง
นอกจากนี้ ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวธีรนุช งามเลิศกุล ที่ปรึกษาด้านบัญชีของบริษัท ชี้แจงข้อมูลเรื่อง
งบการเงินแก่ผู้ถือหุ้น
นางสาวธีรนุชฯ ชี้แจงว่า ในด้านของงบการเงิน บริษัทจะมีการรับโอนทั้งสินทรัพย์และหนี้สินจากบริษัทย่อยใน
ประเทศไทย ดังนั้น งบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทที่แต่เดิมจะมีเฉพาะผลการดาเนินงานของบริษัท ก็จะเปลี่ยนไปเป็น
หน้าตาเหมือนงบการเงินรวมในสมัยก่อนซึ่งจะมีการรวมผลการดาเนินงานของบริษัทย่อยในประเทศไทยไว้ด้วย แต่จะอยู่ใน
รูปแบบของงบเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทยังมีบริษัทย่อยในต่างประเทศอยู่ บริษัทจึงจะยังคงมีงบการเงินรวม
ซึ่งจะประกอบด้วยผลการดาเนินงานของบริษัทในประเทศไทยภายหลังการรับโอนกิจการแล้ว และผลการดาเนินงานของ
บริษัทย่อยในต่างประเทศ จึงสรุปได้ว่า บริษัทจะมีทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในด้านของการบัญชี จะใช้หลักการบัญชีในเรื่องของการการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ซึ่งงบที่ยกมา
นั้นจะยกมาด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิม ทั้งนี้ เนื่องจากมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ของบริษัทย่อย ณ วันโอนกิจการ และ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ณ วันโอนกิจการจะมีส่วนต่างเกิดขึ้น ผลต่างดังกล่าวจะถูกระบุไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยจะมีการ
แสดงยอดต่างหากภายใต้ชื่อรายการว่า ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ซึ่งไม่มีผลกระทบกับงบกาไร
ขาดทุนของงบการเงินของบริษัท
นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า การรับโอนกิจการนั้น จะทาให้
บริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายได้เท่าใด

ประธานฯ ชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัทได้วางแผนงานต่างๆ ภายหลังจากการรับโอนกิจการไว้แล้ว อย่างไรก็ดี บริษัท
ยังไม่สามารถประเมินค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนแล้ว และเชื่อมั่นว่าการ
รับโอนกิจการจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายลดลง และมีกาไรเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน
นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงหรือไม่
ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัททุกท่านจะพิจารณาความเสี่ยงเป็นหลักในการบริหารงานของบริษัท
โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเช้าใจเกี่ยวกับเรื่องการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างดี
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จากัด,
บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จากัด และบริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร์จจิ้ง จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทยมายั ง
บริษัท ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างภายในของกลุ่มบริษัท ซึ่งเข้าข่ายเป็นการรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
ตามมาตรา 107 (2)(ข) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด ซึ่งรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้รองรับการประกอบธุรกิจที่รับโอนได้อย่างครบถ้วน รวมทั้งการมอบอานาจให้
คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้ดาเนินการใดๆ ที่จาเป็นเกี่ยวกับการการรับโอนกิจการ
ทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค
จากัด, บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จากัด และบริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร์จจิ้ง จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทย
มายังบริษัท ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างภายในของกลุ่มบริษัท ซึ่งเข้าข่ายเป็นการรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของ
บริษัท ตามมาตรา 107 (2)(ข) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด ซึ่งรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้รองรับการประกอบธุรกิจที่รับโอนได้อย่างครบถ้วน รวมทั้งการมอบอานาจ
ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้ดาเนินการใดๆ ที่จาเป็นเกี่ยวกับการการรับโอน
กิจการทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้
มติที่ลง
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
1,173,252,091
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 175 รำย
1,173,252,091
100.0000
หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

วาระที่ 10

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่อง
อื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่
ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการ
ประชุมหรือไม่
ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์เสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุม
นายอังกฤษฯ แจ้งข้ อมูล สถานการณ์ ของการผลิ ตยานยนต์แ ละการดาเนินงานของบริษั ทเพิ่มเติม โดย
สาระสาคัญสามารถสรุปได้ดังนี้
ในปี 2561 ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตรถยนต์รวมมากเป็นอันดับที่ 13 ของโลก คิดเป็นร้อยละ 2.6 โดยหาก
พิจารณายอดการผลิตรถยนต์เชิงพาณิชย์ ประเทศไทยจะอยู่ที่อันดับ 5 ของโลก คิดเป็นร้อยละ 7.3 ในขณะที่ยอดการผลิต
รถยนต์นั่งจะอยู่ที่อันดับที่ 17 ของโลก คิดเป็นร้อยละ 1.3
หากพิจารณาเฉพาะประเทศในกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน จะพบว่าประเทศไทยมีการ
ผลิตรถยนต์รวมเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 53.6 ยอดการผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อยู่ในอันดับ 1 คิดเป็นร้อย
ละประมาณ 80 ส่วนยอดการผลิตรถยนต์นั่ง อยู่ในอันดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 43.4
จากข้อมูลของสถาบันวิจัยต่างๆ อาทิ สถาบันวิจัยกสิกรของธนาคารกสิกรไทย หรือสมาคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย พบว่าในปี 2562 ประเทศไทยตั้งเป้า หมายการผลิตรถยนต์รวมอยู่ที่ประมาณ 2.15 ล้านคัน ลดลงประมาณสอง
หมื่นคัน เป้าหมายการผลิตรถยนต์เพื่อการส่งออกในปีนี้ คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.15 ล้านคัน และเป้าหมายการผลิตรถยนต์
เพื่อขายในประเทศจะอยู่ที่ ประมาณ 1 ล้า นคัน ซึ่ง สรุป ได้ว่ าปีนี้ ยอดขายและการผลิตของรถยนต์ในประเทศไทยน่าจะ
ทรงตัว
ในส่วนของทิศทางยานยนต์ไฟฟ้า (EVs) ของแต่ละประเทศในปีนี้ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงมากนัก โดย
ประเทศนอร์เ วย์และประเทศเนเธอร์แลนด์นั้น ในปี 2568 จะไม่อ นุญาตให้จาหน่ ายรถยนต์ ที่ใช้ เครื่องยนต์ สัน ดาปและ
เครื่องยนต์ดีเซล ภายในปี 2573 ประเทศเยอรมนีจะผลิตรถยนต์ที่เกี่ยวเนื่องกับความเป็นรถไฟฟ้าเท่านั้น ในขณะที่ประเทศจีน
จะพยายามลดการจาหน่ายรถยนต์ที่ก่อให้เกิดมลพิษสูง สหรัฐอเมริกาจะยกเลิกการจาหน่ายรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปใน
รัฐแคลิฟอร์เนีย นอกจากนี้ ประเทศอินเดียจะพยายามจาหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ไฮบริด (Hybrid) ให้ได้
ทั้งหมด ประเทศสกอตแลนด์ จะปิดโรงงานทั้งหมดที่ผลิตเครื่องยนต์สันดาปและเครื่องยนต์ดีเซล ภายในปี 2593 ประเทศ
เยอรมนีตั้งเป้าหมายว่าจะลดปริมารคาร์บอนจากปัจจุบันให้ได้ร้อยละ 90 ประเทศสวีเดนจะพยายามทาให้คาร์บอนเป็นกลาง
(neutral) ส่วนสหรัฐอเมริกา ตั้งเป้าหมายว่าจะลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 80 จากระดับการปล่อย
คาร์บอนในปี 2533
นอกจากนี้ ผู้ผลิตรถยนต์ในหลายๆ ประเทศก็ได้ตั้งเป้าหมายในการผลิตรถยนต์ EVs อาทิ ในปี 2568 ก่อนที่
ประเทศเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส จะเริ่มบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ EVs ผู้ผลิตรายใหญ่จะเป็น Volkswagen GM และผู้ผลิต
รถยนต์ในค่ายยุโรป ส่วนในฝั่งญี่ปุ่น จะมีผู้ผลิตรายเล็กคือ Subaru และผู้ผลิตรายใหญ่คือ Toyota ซึ่งจะเน้นดาเนินธุรกิจ EVs
อย่างจริงจังในปี 2573 ทั้งนี้ แนวโน้มการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบ Hybrid จะอยู่ที่ตลาดรถยนต์ในยุโรป
จากประมาณการขององค์การพลังงานระหว่ างประเทศ (International Energy Association : IEA) ในปี
2020 ปริมาณการขายรถแบตเตอรี่อี วี (Battery Electric Vehicles: BEV) และรถยนต์ปลั๊กอิน ไฮบริด (Plug-in Hybrid
Vehicles : PHEV) อยู่ที่ประมาณ 2 ล้านคัน แต่จะก้าวกระโดดจริงๆ อยู่ที่ช่วงประมาณปี 2025 เป็นต้ นไปที่ประมาณ 5 ล้าน
คัน และในปี 2030 ซึ่งเป็นปีแรกของประเทศในกลุ่มยุโรปและประเทศที่พัฒนาแล้วประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการ
ปล่อยควันเสีย (emission) และ EVs ยอดขายจะพุ่งสูงขึ้นไปอีกประมาณหลัก 10 ล้านคัน

สัดส่วนของการจาหน่ายรถไฟฟ้าจากปีนี้ จนถึงปี 2568 จะไม่มี การเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยจะเห็นการ
เปลี่ยนแปลงชัดเจนในปี 2573 เนื่องจากประเทศในยุโรปและที่พัฒนาแล้วจะประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อย
ควันเสีย (emission) และ EVs อย่างเป็นรูปธรรม
สาหรับธุรกิจของบริษัทในประเทศไทย ในปี 2562 ตามที่บริษัทได้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยตั้งแต่เมื่อต้นปี 2560 ว่าบริษัทได้รับมอบหมายงานโครงการชิ้นส่วนใหม่จากลูกค้านั้น ขณะนี้กระบวนการพัฒนาสินค้า
เสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างดาเนินการผลิต โดยมีชิ้นส่วนจานวนรวมทั้งสิ้น 16 รายการ แบ่งเป็นชิ้นส่วนไฟฟ้าของ
รถยนต์ไฟฟ้า EVs 2 รายการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความพร้อมและมีประสิทธิภาพที่จะรองรับเทคโนโลยีในการผลิต EVs
ในอนาคต นอกจากนี้ มีชิ้นส่วนรถกระบะ (Pickup) 7 รายการ ชิ้นส่วนรถยนต์นั่ง 3 รายการ และชิ้นส่วนนอกกลุ่มยานยนต์ 4
รายการ ทั้งนี้ ระยะเวลาของโครงการนั้นอยู่ ที่ 4 – 6 ปี มีมูลค่าโครงการรวมอยู่ที่ 4,700 ล้านบาท โดยมีกาหนดเริ่ม ส่งมอบ
ชิ้นส่วนดังกล่าวในปี 2562 นี้
สาหรับธุ รกิ จของบริษัท ในต่างประเทศ ในปี 2562 บริษั ทประสบความสาเร็จ ในการเจรจากับ ลูกค้ าใน
ประเทศเยอรมนีและฮังการี จึงได้งานโครงการชิ้นส่วนใหม่ทั้งหมด 20 รายการ แบ่งเป็นของโรงงานในประเทศเยอรมนี ได้แก่
P.C.S. Precision Works Germany GmbH (PWG) ซึ่งจะผลิตชิ้นส่วนรถยนต์นั่ง (Passenger Car) 3 รายการ และโรงงาน
P.C.S. Precision Works Hennef GmbH (PWH) โดยจะผลิ ต ชิ้ น งาน Fixtures จ านวน 6 รายการ ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ นั่ ง
(Passenger Car) 10 รายการ ทั้งนี้ ปี 2562 นี้เป็นปีแรกที่บริษัทเริ่มเปิดดาเนินการผลิตที่โรงงานในประเทศฮังการีหลังจาก
เข้าซื้อกิจการ ดังนั้น โรงงาน P.C.S. Precision Works Kft. (PWK) จึงมีงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์นั่ง (Passenger Car) จานวน
1 รายการ ซึ่งเป็นงานใหญ่ที่บริษัทได้ขายชิ้นส่วนให้แก่ Volkswagen เป็นครั้งแรก ดังนั้น บริษัทจึงมั่นใจว่าจะสามารถสร้าง
เสถียรภาพทางการเงินให้แก่โรงงานและกิจการของบริษัทได้อย่างมั่นคง ทั้งนี้ มูลค่ารวมของโครงการอยู่ที่ 1,246 ล้านบาท
อนึ่ง ฐานลูกค้าของบริษัทที่ประเทศเยอรมนีและประเทศฮังการีเป็นฐานลูกค้าซึ่งไม่ซ้ากับฐานลูกค้าที่ประเทศไทย จึงมั่นใจได้
ว่าบริษัทจะสามารถสร้างเสถียรภาพทางการเงินให้แก่กิจการในต่างประเทศได้
นอกจากนี้ การทีบ่ ริษัทมีโอกาสได้ผลิตชิ้นส่วนให้แก่ประเทศเยอรมนีซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยีได้ก่อน เวลาที่
เทคโนโลยีดังกล่าวจะถูกถ่ายทอดกลับ มายังในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียนั้น บริษัทก็จะเป็นผู้ผลิตรายแรกที่มีสิทธิใน
การขายสินค้าตัวนั้นต่อไป นอกจากนี้ หากบริษัทสามารถสร้างความเกี่ยวเนื่องทางด้านการลงทุนระหว่างสองภูมิภาคได้ก็จะทา
ให้โครงสร้างต้นทุนการผลิตของบริษัทดียิ่งขึ้น และจะเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทากาไรให้แก่บริษัทในอนาคตด้วยเช่นกัน
ถ้ามองในแง่ของธุรกิจเดิมที่เป็นธุรกิจของเครื่องยนต์สันดาป ธุรกิจรถกระบะ บริษัทมี มุมมองว่าเมื่อถึงปี
2568 หรือ 2573 ที่ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ในยุโรปเริ่มที่จะปรับสายการผลิตให้เป็นรถ EVs หรือ BEV หรือเป็นรถยนต์ไฮบริด
(Hybrid) แล้ว รถเครื่องยนต์สันดาปซึ่งผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ในยุโรปไม่ได้ผลิตแล้วแต่ต้องจาหน่าย จะต้องมีสถานที่ผลิต
บริษัทจึงมองว่าจะเกิดการรวมศูนย์การผลิตรถยนต์ที่เป็นเทคโนโลยีสันดาปที่ประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีการผลิต
รถยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีสันดาปสาหรับรถกระบะเป็นจานวนมาก ซึ่งจะทาให้ธุรกิจ รถกระบะสามารถดาเนิน ต่อไปได้อีกระยะ
หนึ่ง ซึ่งบริษัทสามารถหาผลประโยชน์จากธุรกิจรถกระบะตรงนี้ได้ต่อเนื่องจนกว่าจะมีการเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฮบริด (Hybrid)
ในอนาคต ซึ่งอาจเป็นช่วงระหว่างปี 2583 ถึง 2593
ในส่วนของรถ EVs บริษัทกาลังจะเริ่มส่งมอบสินค้าที่เป็น BEV จานวน 2 ส่วน เบื้องต้นมียอดขายภายใน
ปลายปี 2562 แล้วก็จะเริ่มเป็นยอดขายจานวนที่มากขึ้นตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป นอกจากนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายว่าจะเพิ่ม
สัดส่วนยอดขายของธุรกิจ Non Pickup ธุรกิจ Non Auto ธุรกิจ Non Engine และธุรกิจ Non Japan ทั้งนี้ จากการที่บริษัท
เข้าซื้อสินทรัพย์เพื่อดาเนินกิจการในประเทศเยอรมัน บริษัทได้ประสบความสาเร็จในสองข้อแล้ว กล่าวคือ การเพิ่มสัดส่วน
สินค้าที่เป็น Non Pickup เพราะว่าที่ประเทศเยอรมันจะใช้รถยนต์นั่ง (Passenger car) เกือบทั้งหมด นอกจากนี้ สาหรับ

ลูกค้าที่เป็น Non japan บริษัทก็สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้แล้วเช่นกัน เนื่องจากบริษัทมีฐานลูกค้าที่เป็นรถยนต์ค่ายยุโรปแบ
รนด์ดังทั้งหมดเข้ามา ซึ่งต่อไปบริษัทจะดาเนินการให้บรรลุอีกสองเป้าหมายที่เหลือ กล่าวคือ ทาธุรกิจที่อาจจะไม่ใช่ธุรกิจ
ชิ้นส่วนยานยนต์ (Non Auto) และธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ต่างๆ (Non Engine)
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น มาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า ที่บริษัทได้งานโครงการใหม่จาก
ลูกค้าในประเทศไทยโดยมีมูลค่าโครงการ 4,700 ล้านบาทนั้น การชาระเงินนั้นจะเป็นสกุลเงินใด
นายอังกฤษฯ ชี้แจงว่า หากเป็นธุรกิจในประเทศไทย การชาระเงินจะเป็นสกุลเงินบาท และหากเป็นธุรกิจใน
ประเทศเยอรมันและประเทศฮังการี การชาระเงินจะเป็นสกุลเงินยูโรหรือสกุลเงินดอลล่าร์
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนที่มาประชุมในวันนี้ และกล่าว
ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัท และ
ฝ่ายบริ หารจะนาความคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาและประยุ กต์ใช้เพื่อให้ บริษั ท เจริญเติบโต และมี ผลการ
ดาเนินงานที่ก้าวหน้าต่อไป และกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา: 16.45 น.
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นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
ประธานในที่ประชุม

