รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
สถานที่

ณ ห้องประชุมสำนักงำนใหญ่ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 2/1-9 หมู่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 30280

วันที่และเวลา

วันพฤหัสที่ 22 ตุลำคม 2563 เวลำ 13.00 น.

เริ่มการประชุม
นำงลัดดำวัลย์ นันทศรี ผู้ดำเนินกำรประชุม (“ผู้ดำเนินกำรประชุม”) กล่ำวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้ำร่วมกำร
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) และแจ้งให้
ที่ประชุมทรำบถึงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนทุน และจำนวนหุ้นของบริษัท ดังนี้
ทุนจดทะเบียน

1,525,000,000

บำท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

1,525,000,000

บำท

หุ้นสำมัญที่จำหน่ำยแล้ว

1,525,000,000

หุ้น

มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ

1

บำท

บริษัทได้กำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 24 สิงหำคม 2563
ผู้ดำเนินกำรประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยกำร
มอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมรวม 95 รำย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 888,727,510 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 58.28 ของหุ้นที่
จำหน่ำยได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดไว้ว่ำ ต้องมีผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้นมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 รำย หรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้อง
มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมดของบริษัท
ผู้ดำเนินกำรประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทรำบถึงมำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติสำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี 2563 กรณีกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ดังนี้
1. ขอควำมร่วมมือผู้ถือหุ้นงดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) โดยเฉพำะท่ำนที่
1.1 เดินทำงไป/กลับ หรือผ่ำนทำง ณ เขตโรคติดต่ออันตรำยตำมประกำศของกระทรวงสำธำรณสุข หรือได้
สัมผัส หรืออยู่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำว และยังไม่พ้นระยะเฝ้ำดูอำกำรที่บ้ำน 14 วันปฏิทิน
1.2 มีไข้ (อุ ณ หภูมิ สูงกว่ำ 37.5 องศำเซลเซี ยส) หรือมีอำกำรที่น่ ำสงสัย เช่น ไอ จำม มี น้ำมูก มี อำกำร
เกี่ยวกับระบบทำงเดินหำยใจ หรือหำยใจลำบำก เป็นต้ น โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำร
อิสระของบริษัท เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยสำมำรถส่ง
หนังสือมอบฉันทะและหลักฐำนใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับซึ่งจัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมมำยังบริษัท
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2. กำรแจ้งช่องทำงกำรส่งคำถำมล่วงหน้ำ โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถำมล่วงหน้ำสำมำรถกระทำได้
ผ่ำนช่องทำง ดังนี้
2.1 ส่งมำพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ มำยังสำนักงำนใหญ่ เลขที่ 2/1-9 หมู่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอ
เมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 30280
2.2 จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@pcsgh.com หรือ
2.3 โทรสำร หมำยเลข 044-701 399
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้ำร่วมประชุมด้ว ยตนเอง บริษัทขอควำมร่วมมือให้กรอกแบบฟอร์มแจ้ง
ควำมประสงค์เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง ซึ่งได้นำส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ บริษัทขอ
ควำมร่วมมือและขอทำควำมเข้ำใจมำยังผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (“ผู้เข้ำร่วมประชุม”)
ถึงแนวทำงกำรดำเนินกำรจัดประชุมของบริษัท เพื่อป้องกันและลดโอกำสเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ดังนี้
3.1 บริษัทได้มีกำรจัดให้มีกำรตั้งจุดคัดกรองตำมแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคบริเวณด้ำนหน้ำอำคำร
สถำนที่ประชุม ในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่ำผู้เข้ำร่วมประชุมเป็นผู้ที่มีควำมเสี่ยงหรือผู้ที่มีอำกำร
เกี่ยวกับระบบทำงเดินหำยใจ (กล่ำวคือ มีไข้ อุณหภูมิสูงกว่ำ 37.5 องศำเซลเซียส หรือมีอำกำรที่
มีควำมเสี่ยง เช่น ไอ จำม มีน้ำมูก มีอำกำรเกี่ยวกับระบบทำงเดินหำยใจ หรือหำยใจลำบำก เป็น
ต้น) บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญำตให้ผู้เข้ำร่วมประชุมที่มีควำมเสี่ยงดังกล่ำวเข้ำไปในห้องประชุม
ทั้งนี้ กำรต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสำร และจุดลงทะเบียน บริษัทจะจัดให้มีกำรเว้น
ระยะห่ำงประมำณ 1 เมตร
3.2 ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมจะถูกเชิญให้นั่งโดยมีระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) ที่เหมำะสม
โดยเว้นระยะห่ำงระหว่ำงเก้ำอี้ประมำณอย่ำงน้อย 1 เมตร ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมที่
จะสำมำรถรองรับผู้เข้ำร่วมประชุมมีจำนวนจำกัดประมำณ 29 ที่นั่ง บริษัทจึงใคร่ขอควำมร่วมมือ
จำกผู้เข้ำร่วมประชุมให้นั่งตำมหมำยเลขที่นั่งเพื่อประโยชน์ในกำรติดตำมกรณีเกิดเหตุกำรณ์ใด ๆ
ขึ้นและเมื่อที่นั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ผู้เข้ำร่วมประชุมจะไม่สำมำรถเข้ำไปยังห้องประชุมได้ โดยในกรณี
ดังกล่ำว บริษัทขอควำมร่วมมือจำกผู้เข้ำร่วมประชุมในกำรมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัท
เพื่อให้เข้ำร่วมประชุมแทน
3.3 บริษัทได้จัดให้มีกำรดำเนินกำรทำควำมสะอำดสถำนที่จัดกำรประชุมด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเริ่มกำร
ประชุมและขอควำมร่วมมือผู้เข้ำร่วมประชุมจัดเตรียมและสวมใส่หน้ำกำกอนำมัยตลอดระยะเวลำ
ที่เข้ำร่วมกำรประชุม
3.4 เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรแพร่ระบำดไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) บริษัทของดกำรจัดเตรียม
ไมโครโฟนสำหรับกำรสอบถำม โดยผู้เ ข้ำร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถำมในที่ประชุมขอให้ส่ง
คำถำมให้แก่เจ้ำหน้ำที่บริษัท เพื่อจัดส่งคำถำมแก่ประธำนกรรมกำรต่อไป
3.5 บริษัทของดบริกำรอำหำร งดเสิร์ฟ ชำ กำแฟ และงดรับประทำนอำหำรในบริเวณจัดกำรประชุม
เพื่อลดควำมเสี่ยงของกำรแพร่กระจำยของไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)
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3.6 ผู้เข้ำร่วมประชุมจะต้องกรอกแบบสอบถำมเพื่อกำรคัดกรองโรคปอดอักเสบจำกเชื้อไวรัสโคโรนำ
สำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยผู้เข้ำร่วมประชุมจะต้องไม่ปกปิดข้อมูล ด้ำนสุขภำพหรือ
ประวัติกำรเดินทำงของท่ำนต่อบริษัท
ผู้ดำเนิ นกำรประชุมแจ้งให้ที่ ประชุมทรำบถึงหลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบั ติในกำรลงคะแนน และกำรนั บ
คะแนนเสียง เพื่อให้กำรประชุมเป็นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีในส่วนของกำรออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุม ดังนี้
1. ในกำรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้
นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณี ผู้ ถือหุ้ น มำประชุ ม ด้ วยตนเองและผู้ รับ มอบฉัน ทะตำมแบบที่ กฎหมำยกำหนด ให้ ป ฏิ บั ติ กำร
ลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 ก่อนกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลำยมือชื่อในบัตรลงคะแนน เพื่อให้เกิด
ควำมโปร่งใสในกำรลงคะแนน
 ในกำรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวำระ ยกเว้นในวำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำร
แทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ ซึ่งจะได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบในภำยหลัง หำกไม่มีผู้ถือหุ้น
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่ำผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตำมจำนวนเสียงของผู้ถือ
หุ้นต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ พร้อมลงลำยมือชื่อ และยกมือให้เจ้ำหน้ำที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
 ในกำรรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจำก
คะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนคะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่ำเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับ
ผู้ถือหุ้ น ที่ออกเสีย งเห็น ด้ วยในวำระเหล่ ำนี้ ขอให้ เก็บ บั ตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่ งคืนแก่
เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม ทั้งนี้ กำรลงมติในกำรประชุมครั้งนี้ เป็นกำรลงมติ
แบบเปิดเผย ไม่ใช่กำรลงมติแบบลับ และมีกำรเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด
เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส
 กำรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่ำกำรลงคะแนนดังกล่ำวเป็นโมฆะ
1) บัตรลงคะแนนที่มีกำรทำเครื่องหมำยเกินกว่ำหนึ่งช่อง
2) บัตรลงคะแนนที่มีกำรออกเสียงโดยแสดงเจตนำขัดกัน
3) บัตรลงคะแนนที่มีกำรขีดฆ่ำและไม่มีลำยมือชื่อกำกับ
4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่ำเสียงที่มีอยู่
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องกำรแก้ไขกำรออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่ำของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุก
ครั้ง
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้ำร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระออก
เสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ
บริษัทจะลงคะแนนเสียงตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ กรณีของผู้ถือหุ้นต่ำงประเทศ ซึ่ง
แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น สำมำรถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงครำวเดียวกันในแต่ละวำระ โดยแยกเสียงที่จะทำกำรลงคะแนนเท่ำกับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
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4. สำหรับกำรลงคะแนนในวำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ
บริษัทจะเสนอให้พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนลงคะแนนเสียง เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจำกผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสี ยง ส ำหรับกำรพิ จำรณำเลื อกตั้งกรรมกำรแต่ ละคนก่อนและเก็ บบั ตรลงคะแนนจำกผู้ถือหุ้ น
ทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภำยหลังจำกเก็บบัตรลงคะแนนจำกผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออก
เสียงแล้ว
5. ภำยใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดว่ำ “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มำประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขำด”
ดังนั้น ในกำรพิจำรณำคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นว่ำเห็นด้วยในวำระนั้นๆ หรือไม่ จะนับเฉพำะ
คะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสีย งลงคะแนนเท่ำนั้น
โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีกำรออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นับกำรออกเสียงดังกล่ำวเป็น
ฐำนในกำรนับคะแนนเสียง
6. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวำระใด ผู้ถือหุ้นสำมำรถใช้สิทธิได้ โดยส่ง
บัตรลงคะแนนล่วงหน้ำให้กับเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทก่อนออกจำกห้องประชุม
7. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวำระอำจไม่เท่ำกัน เนื่องจำกกำรทยอยเข้ำห้องประชุมของผู้ถือ
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมแต่ละวำระอำจไม่เท่ำกัน
ในกำรนับคะแนนเสียงครั้งนี้ บริษัทมีตัวแทนจำกบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพำร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษำ
กฎหมำย ได้แก่ คุณวิจิตร สุทธิศรีปก เป็นพยำนในกำรนับคะแนน และก่อนลงมติในแต่ละวำระ ประธำนจะเปิดโอกำส
ให้ผู้ถือหุ้นซักถำมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนั้น ๆ ตำมควำมเหมำะสม โดยขอควำมร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถำม
ผ่ำนกระดำษที่แจกให้ และขอให้ระบุชื่อ -นำมสกุลและระบุว่ำเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้กำรบันทึก
รำยงำนกำรประชุมเป็นไปอย่ำงถูกต้องครบถ้วนและยื่นให้กับเจ้ำหน้ำที่ ของบริษัท โดยขอให้ส่งคำถำมล่วงหน้ำเพื่อ
ควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรรวบรวม ซึ่งทำงบริษัทจะตอบคำถำมที่เกี่ยวข้องกับวำระที่กำลังพิจำรณำอยู่ โดยหำก
เป็นคำถำมที่อยู่นอกเหนือจำกวำระที่กำลังพิจำรณำอยู่ดังกล่ำว บริษัทจะตอบคำถำมนั้นในวำระอื่น ๆ ในช่วงท้ำยของ
กำรประชุม
ทั้งนี้ กรรมกำร และที่ปรึกษำที่เข้ำร่วมประชุมในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้
กรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม
1. นำยจักรมณฑ์ ผำสุกวนิช
2. นำยศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ
3. นำยภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
4. นำยจักร บุญ-หลง
5. นำยรำชัย วัฒนเกษม

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร, กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ และประธำนกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน
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6. นำงวรรณำ เรำมำนะชัย
7. นำยอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ
8. นำยกุญชร เรำมำนะชัย
9. นำยพลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ
กรรมกำรที่ไม่ได้เข้ำร่วมประชุม

กรรมกำร
กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
กรรมกำร
กรรมกำร

-ไม่มีประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน
นำยกรวุฒิ ชิวปรีชำ
ผู้สอบบัญชี จำกบริษัท สำนักงำนอีวำย จำกัด
1. นำยณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
2. นำยเสริม บริสุทธิคุณ
ที่ปรึกษำกฎหมำยที่เข้ำร่วมประชุม จำกบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และ พำร์ทเนอร์ส จำกัด
นำยชำญวิทย์ ปรำชญำพิพัฒน์
นำยจักรมณฑ์ ผำสุกวนิช ประธำนกรรมกำรทำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุม (“ประธำนฯ”) ประธำนฯ กล่ำว
ต้อนรับผู้ ถือหุ้ นและผู้ ร่วมประชุ ม กล่ ำวเปิ ดกำรประชุมสำมั ญ ผู้ถือหุ้ นประจำปี 2563 และดำเนิ นกำรประชุ มตำม
ระเบียบวำระกำรประชุมต่ำง ๆ ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

ประธำนฯ มอบหมำยให้นำงสำวบุษรำ บั วเผื่อน เลขำนุ กำรบริษัท ทำหน้ำที่เลขำนุกำรที่ ประชุ ม
(“เลขำนุกำรที่ประชุม”) เป็นผู้นำเสนอรำยละเอียดให้ที่ประชุมทรำบ
เลขำนุกำรที่ ประชุมชี้ แจงว่ำ บริษัท ได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2562 โดยคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้ว เห็นว่ำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวได้มีกำร
บันทึกไว้อย่ำงถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ภำยใน 14
วัน นับแต่วันประชุม ตำมที่กฎหมำยกำหนด รวมทั้งเผยแพร่รำยงำนดังกล่ำวผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้
รับทรำบรำยงำนกำรประชุม และสำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องได้ภำยในเวลำที่เหมำะสม ซึ่งไม่ปรำกฏว่ำมีผู้ใด
คัดค้ำนหรือขอแก้ไขแต่อย่ำงใด จึง เสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2562 ทั้งนี้ สำเนำรำยงำนกำรประชุม สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีกำร
จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
ประธำนฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบเพิ่มเติมว่ำ ในส่วนกำรพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้
ถือหุ้ น ของปี 2563 นี้ บริษั ท จะเปลี่ย นวิธีกำรรับ รองรำยงำนกำรประชุ มสำมัญ ผู้ถือหุ้ น โดยจะรับ รองผ่ ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระยะเวลำให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำ ซึ่งหำกไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดให้ค วำมเห็นหรือมีข้อเสนอแนะใน
ระยะเวลำที่กำหนด จะถือว่ำเป็นกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
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เป็นแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น ในกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งต่อไปจะไม่มีวำระกำรพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นอีก
ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวำระ
นี้ ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำน
กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตำมที่เสนอด้วย
คะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 107 รำย
หมำยเหตุ

วาระที่ 2

จำนวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,195,416,110
0
0
0
1,195,416,110

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100
0
100.0000

มติในวำระนี้จะต้องได้กำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้ นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2562

ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยกรวุฒิ ชิวปรีชำ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน (“นำยกรวุฒิฯ”) เป็น
ผู้รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมรับทรำบ โดยสำมำรถสรุปได้ ดังนี้
นำยกรวุฒิฯ ชี้แจงว่ำ รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัท ในรอบปี 2562 ปรำกฏอยู่ในรำยงำน
ประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรำกฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุม โดยสำระสำคัญของผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในปี 2562 สรุปได้ดังนี้
สำหรับภำพรวมอุตสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศไทย ข้อมูลจำกกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ สภำ
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ระบุว่ำในปี 2562 อุตสำหกรรมยำนยนต์ไทยมีควำมผันผวนเป็นอย่ำงมำก โดยในช่วง
ต้นปี 2562 อุตสำหกรรมยำนยนต์ยังคงมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องจำกปลำยปี 2561 แต่หลังจำกนั้นตั้งแต่ช่วงกลำงปี
2562 อุ ต สำหกรรมยำนยนต์ ในประเทศได้ รั บ ผลกระทบมำจำกสงครำมทำงกำรค้ ำ ระหว่ ำ งประเทศจี น และ
สหรัฐอเมริกำโดยเฉพำะกำรส่งออกต่ำงประเทศ รวมถึงกำรแข็งค่ำของเงินบำทอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้ยอดกำรผลิต
รถยนต์โดยรวมของประเทศได้ชะลอตัวลงอย่ำงต่อเนื่อ งจนถึงสิ้นปี 2562 ทั้งนี้ กลุ่มยำนยนต์ สภำอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลภำพรวมอุตสำหกรรมยำนยนต์ปี 2562 มียอดรถยนต์ในประเทศทั้งสิ้น 1,007,552 คัน
ลดลงร้อยละ 3.3 เมื่ อเทียบกับ ปี 2561 ที่ มีจำนวน 1,041,739 คัน และมี ยอดกำรส่งออกจำนวน 1,054,103 คั น
ลดลงร้อยละ 7.6 จำกปี 2561 ที่มีจำนวน 1,140,640 คัน โดยยอดกำรผลิตรถกระบะ 1 ตัน รวมรถกระบะดังแปลง
จำนวน 1,178,026 คัน ลดลงร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีจำนวน 1,250,483 คัน โดยในปี 2563 ณ ปัจจุบัน
จำนวนยอดกำรผลิตรถยนต์โดยรวมของประเทศไทยได้ลดลงต่ำกว่ำในปี 2562 ในช่วงเดียวกันโดยมีสำเหตุมำจำกกำร
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แพร่ะบำดไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและหลำยประเทศทั่วโลกเป็น
อย่ำงมำก
ทั้งนี้ บริษัทมีบริษัทย่อยในประเทศเยอรมนีและฮังกำรีรวม 5 บริษัท โดยผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
และบริษัทย่อย สำหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 โดยบริษัท และบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำย
และกำรให้บริกำรรวมทั้งสิ้น 5,231.7 ล้ำนบำท ในปี 2562 ลดลงร้อยละ 6.3 จำก 5,586.0 ล้ำนบำท ในปี 2561 โดย
เป็นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้จำกธุรกิจในประเทศและต่ำงประเทศ ดังนี้
ธุรกิจในประเทศ มีรำยได้จำกกำรขำยรวม 3,570.3 ล้ำนบำท ในปี 2562 ลดลงร้อยละ 18.0
จำก 4,354.4 ล้ำนบำท ในปี 2561 เป็นไปตำมกำรชะลอตัวลงของอุตสำหกรรมผลิตรถยนต์ภำยในประเทศในปี
2562
-

ธุรกิจต่ำงประเทศ มีรำยได้จำกกำรขำยรวม 1,661.4 ล้ำนบำท ในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.9
จำก 1,231.7 ล้ำนบำท ในปี 2561 อันเป็นผลจำกจำกกำรดำเนินงำนเต็มปี 2562 ในขณะที่ปี 2561 เกิดจำกกำร
ดำเนินกำรเป็นระยะเวลำเก้ำเดือน เนื่องจำกกำรเริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศเยอรมันและฮังกำรีตั้งแต่เดือนเมษำยน
2561
-

ต้นทุนขาย
ในปี 2562 บริษั ท และบริษั ท ย่ อ ยมี ต้ น ทุ น ขำยรวม 4,478.7 ล้ ำ นบำท ลดลงร้อ ยละ 5.3 จำก
4,728.0 ล้ำนบำท ในปี 2561 โดยมีสัดส่วนต้ นทุน ขำยต่ อรำยได้จำกกำรขำยร้อยละ 85.6 จำกร้อยละ 84.6 ในปี
2561 โดยเป็นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของต้นทุนขำยจำกธุรกิจในประเทศและต่ำงประเทศ ดังนี้
ธุรกิจในประเทศ มีต้นทุนขำยรวม 2,868.7 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 18.9 จำก 3,538.0 ล้ำน
บำท ในปี 2561 เป็นไปตำมกำรชะลอตัวลงของรำยได้จำกกำรขำยในประเทศในปี 2562 โดยมีสัดส่วนต้นทุนขำยต่อ
รำยได้จำกกำรขำยอยู่ที่ร้อยละ 80.3 ลดลงจำกปี 2561 ที่อัตรำร้อยละ 81.3 เป็นผลจำกกำรปรับปรุงกระบวนกำร
ผลิตและกิจกรรมกำรลดต้นทุ น อย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนค่ำเสื่อมรำคำที่ลดลง เนื่องจำกเครื่องจักรบำงส่วนซึ่งยัง
สำมำรถใช้งำนได้ดี เริ่มครบกำหนดกำรใช้งำน
-

ธุรกิจต่ำงประเทศ มีต้นทุนขำยรวม 1,610.1 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.3 จำก 1,190.0 ล้ำน
บำท ในปี 2561 โดยมีสัดส่วนต้นทุนขำยต่อรำยได้จำกกำรขำยในอัตรำร้อยละ 96.9 จำกปี 2561 ที่อัตรำร้อยละ
96.6 ซึ่งสูงกว่ำธุรกิจในประเทศ โดยเฉพำะต้นทุนที่เกี่ยวกับวัตถุดิบ พนักงำน ค่ำสำธำรณูปโภค และค่ำเสื่อมรำคำ
-

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2562 บริษัท และบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรรวม 509.7 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 11.1 จำก 458.7 ล้ำนบำท ในปี 2561 มีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อรำยได้ คิดเป็น ร้อยละ 9.7
โดยเป็นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรจำกธุรกิจในประเทศและต่ำงประเทศ ดังนี้
ธุรกิจในประเทศ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรรวม 181.4 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำก
181.0 ล้ำนบำท ในปี 2561 โดยมีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อรำยได้รวมร้อยละ 5.1
-

ธุรกิจต่ำงประเทศ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรรวม 328.4 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.3
จำก 277.7 ล้ำนบำท ในปี 2561 อัน เป็ นผลจำกจำกกำรดำเนิน งำนเต็มปี 2562 ในขณะที่ปี 2561 เกิดจำกกำร
-
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ดำเนินกำรเป็นระยะเวลำเก้ำเดือน เนื่องจำกกำรเริ่มธุรกิจในประเทศเยอรมันและฮังกำรีตั้งแต่เดือนเมษำยน 2561
อย่ำงไรก็ตำมหำกพิจำรณำจำกสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อรำยได้รวมในปี 2562 เท่ำกับ ร้อยละ 19.8
ลดลงจำกร้อยละ 22.5 ในปี 2561
สารองหนี้สงสัยจะสูญ
ตำมที่บริษัท ได้มีกำรลงทุนเข้ำซื้อกิจกำรในต่ำงประเทศที่ประเทศเยอรมันและประเทศฮังกำรีในปี
2561 ซึ่งเป็นกำรลงทุนทั้งในส่วนของกำรซื้อทรัพย์สินและกำรให้กู้ยืมเงินสำหรับกลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทในกลุ่มของ
ผู้ขำย (Kuepper Group) ซึ่งเป็นเงื่อนไขในกำรซื้อกิจกำรภำยใต้กฎหมำยล้มละลำยของประเทศเยอรมัน ทั้งนี้ บริษัท
ได้พิจำรณำคัดเลือกบริษัทในกลุ่ม Kuepper Group ที่สำมำรถประสำนประโยชน์ร่วมกันได้กับกิจกำรภำยในประเทศ
ที่มีอยู่มำเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ส่วนบริษัทอื่นในกลุ่มเป็นกำรให้เ งินกู้ยืมเพื่อเป็นไปตำมเงื่อนไขของกำรเข้ำซื้อ
กิจกำรในจำนวนเงินรวม 12 ล้ำนยูโร อัตรำดอกเบี้ ยเงิน กู้ร้อยละ 2 ต่อปี ซึ่งคณะกรรมกำรบริษั ท ณ ขณะนั้น ได้
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีควำมคุ้มค่ำทำงธุรกิจในระยะยำวแม้ว่ำจะมีควำมเสี่ยงจำกกำรให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทอื่นดังกล่ำว
ต่อมำ เนื่องจำกบริษัทดังกล่ำวประสบภำวะกำรขำดสภำพคล่องจนเข้ำสู่ขั้นตอนกำรฟื้นฟูกิจกำรที่
ประเทศเยอรมัน ทำให้เงินให้กู้ยืมส่วนนี้มีควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ได้ชำระคืน ดังนั้น ในไตรมำสที่ 4 ปี 2561 บริษัท จึงมี
กำรตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญส่วนแรกไปจำนวน 220.5 ล้ำนบำท และในไตรมำส 2 ปี 2562 บริษัท ได้มีกำรตั้งสำรอง
หนี้สงสัยจะสูญส่วนที่เหลืออีกจำนวน 185.1 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นกำรบันทึกผลขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำรด้อยค่ำ
ของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นในต่ำงประเทศและดอกเบี้ยค้ำงรับในส่วนสุดท้ำยครบถ้วนแล้ว โดยในอนำคตจะไม่มีภำระ
กำรตั้งสำรองหนี้สูญในส่วน 12 ล้ำนยูโรนี้ในงบกำรเงินของบริษัท และบริษัทย่อยอีกต่อไป
การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำรบั นทึกผลขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจำนวน 102.4
ล้ำนบำท จำกกำรลงทุนและกำรให้กู้ยืมเงินสำหรับบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ อันเป็นผลจำกกำรที่บริษัทฯ เข้ำซื้อ
กิจกำรในประเทศเยอรมันและฮังกำรีในปี 2561
กาไรสุทธิ
จำกรำยได้จำกกำรขำย ต้นทุนขำย และค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรข้ำงต้น ทำให้ในปี 2562 บริษัท
และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 75.2 ล้ำนบำท กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนอยู่ที่ 0.05 บำทต่อหุ้น ลดลงร้อยละ 79.1 เมื่อเทียบ
กับ กำไรสุ ทธิ จ ำนวน 358.8 ล้ ำนบำท ในปี 2561 ทั้ งนี้ สำมำรถแยกผลประกอบกำรส ำหรับ ธุรกิจในประเทศและ
ต่ำงประเทศได้ ดังนี้
ธุรกิจในประเทศ มีกำไรสุทธิจำนวน 290.0 ล้ำนบำท ในปี 2562 ลดลงจำกกำไรสุทธิ 533.3
ล้ ำ นบำทในปี 2561 ในอั ต รำร้ อ ยละ 45.6 อั น เป็ น ผลจำกรำยได้ จ ำกกำรขำยและให้ บ ริ ก ำรที่ ช ะลอตั ว ตำม
อุตสำหกรรมยำนยนต์ภำยในประเทศ ในขณะที่กำรควบคุมต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยยังคงเป็นไปอย่ำงรัดกุม อัตรำส่วน
กำไรสุทธิต่อรำยได้รวมสำหรับปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 8.1
-

ธุรกิจต่ำงประเทศ มีผลขำดทุนสุทธิ 214.8 ล้ำนบำท ขำดทุนเพิ่มขึ้นจำก 174.6 ล้ำนบำท ในปี
2561 เนื่องมำจำกกำรตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้กำรค้ำของบริษัทในกลุ่ม Kuepper
Group และค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเพื่อกระตุ้นยอดขำยในปี 2562
-
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อย่ำงไรก็ตำมหำกพิจำรณำกำไรสุทธิจำกกำรดำเนินงำนตำมปกติสำหรับธุรกิจในประเทศ โดยไม่รวม
กำรตั้งสำรองหนี้สูญและขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน บริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิจำนวน 577.5 ล้ำนบำท ในปี 2562
ลดลงร้อยละ 29.7 จำกกำไรสุทธิ 821.3 ล้ำนบำทในปี 2561
สิ น ทรัพ ย์ รวม ณ วั น ที่ 31 ธั น วำคม 2562 มี จ ำนวน 5,437.2 ล้ ำ นบำท โดยสิ น ทรัพ ย์ หมุ น เวีย น
เพิ่มขึ้น 432.5 ล้ำนบำท จำก 2,276.0 ล้ำนบำท ณ 31 ธันวำคม 2561 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น
651.2 ล้ำนบำท จำกกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำน ลูกหนี้กำรค้ำลดลง 200.6 ล้ำนบำท ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลดลง 636.4 ล้ำนบำท จำกอำคำรและอุปกรณ์ลดลง 407.9 ล้ำนบำท อันเป็นผลจำกค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี และเงิน
ให้กู้ยืมระยะยำวแก่บริษัทอื่นลดลง 220.6 ล้ำนบำทจำกกำรตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญแก่เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บริษัท
อื่นตำมที่ได้กล่ำวไปแล้วข้ำงต้น
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจำนวน 658.3 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 80.4 ล้ำนบำท จำกยอด
ณ 31 ธั น วำคม 2561 ที่ 577.9 ล้ ำ นบำท เป็ น ผลมำจำกหนี้ สิ น หมุ น เวี ย นเพิ่ ม ขึ้ น 36.9 ล้ ำ นบำทจำกกิ จ กรรม
ดำเนินงำนตำมปกติ หนี้สินไม่หมุนเวียนจำกสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพิ่มขึ้น 54.7 ล้ำนบำท
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจำนวน 4,778.9 ล้ำนบำท ลดลง 284.3 ล้ำนบำท
จำกวันที่ 31 ธันวำคม 2561 อันเนื่องจำกกำไรเงินปันผลจ่ำยระหว่ำงปี 2562 จำนวน 305 ล้ำนบำท
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ทั้งสิ้น 1,153.4 ล้ำนบำท โดยมีกระแสเงิน
สดจำกกำรดำเนินงำนทั้งสิ้น 1,156.3 ล้ำนบำท ใช้ไปในกิจกรรมกำรลงทุนจำนวนทั้งสิ้น 229.3 ล้ำนบำท สำหรับกำร
ลงทุน ในที่ ดิน อำคำรและอุป กรณ์ และใช้ไปในกิจกรรมกำรจัดหำเงินจำนวนทั้งสิ้น 301.3 ล้ำนบำท สำหรับ กำร
จ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2562
นอกจำกนี้ ในส่วนของโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ 2 โครงกำร คือ โครงกำรที่ติดตั้ง
บนหลังคำอำคำรโรงงำน และบนหลังคำลำนจอดรถของบริษัท ซึง่ บริษัทสำมำรถผลิตกระแสไฟฟ้ำได้รวม 8 เมกะวัตต์
โดยโครงกำรที่ 2 เริ่มผลิตไฟฟ้ำเต็มกำลังในปี 2562 และลดค่ำไฟฟ้ำได้จริงรวม 10.8 ล้ำนกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี รวม
ประหยัดค่ำไฟฟ้ำได้ทั้งสิ้น 117.9 ล้ำนบำท (ระยะเวลำ 4 ปี) ทำให้สำมำรถประหยัดค่ำไฟฟ้ำได้ 44.4 ล้ำนบำทต่อปี
และยังช่วยลดกำรปล่อยก๊ำชเรืองกระจกได้ 6,074 ตันคำร์บอนไดออกไซด์ต่อปี
ในส่วนของกำรดำเนินงำนด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทยึดมั่นปฏิบัติตำมนโยบำยกำร
ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น โดยประชำสัมพันธ์นโยบำยไปยังคู่ค้ำ ผู้ส่งมอบอย่ำงต่อเนื่อง และบรรจุหลักสูตรกำรอบรมเรื่อง
ดังกล่ำวให้แก่พนักงำนและจัดให้มีกำรปฐมนิเทศเรื่องดังกล่ำวแก่พนักงำนใหม่ ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทได้ยื่นขอขยำย
กำรรับรองตำมโครงกำรแนวร่วมต่อต้ำนกำรทุจริต ( CAC ) ในไตรมำสที่ 1 และได้รับกำรอนุมัติกำรต่ออำยุกำรรับรอง
เป็นสมำชิก แนวร่วมต่อต้ำนคอร์รัปชั่นของภำคเอกชนไทย โดยกำรรับรองมีอำยุ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนำยน 2563
ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2566
ในด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงควำมยั่งยืน โดยดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ
โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และยึดมั่นกำรปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี บริษัท มุ่งมั่นที่จะ
พัฒนำส่งเสริมและยกระดับคุณภำพชีวิตของสังคมและชุมชน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งชุมชนใกล้เคียงให้มีคุณภำพดีขึ้น
พร้อมๆ ไปกับกำรเติบโตของบริษัท ส่งผลให้บริษัทได้รับกำรพิจำรณำจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้นำ
บริษัทเข้ำเป็นส่วนหนึ่งใน 98 รำยชื่อ หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2562 และติดต่อกันเป็นปีที่ 4
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ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบำยและกำรดำเนินงำน โดยรวบรวมไว้ในรำยงำนควำมยั่งยืน ตำมแนวทำง
และข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไว้อย่ำงครบถ้วน
สำหรับเหตุกำรณ์สำคัญในปี 2562 โดยสรุป มีดังนี้
- เมื่ อวัน ที่ 1 กรกฎำคม 2562 บริษั ท ได้ ด ำเนิ น กำรรับ โอนกิจกำรของบริษั ท ย่ อยในประเทศ
ภำยในกลุ่ ม ฯ ภำยใต้ ก ระบวนกำรรับ โอนกิ จ กำรทั้ ง หมด (Entire Business Transfer) มู ล ค่ ำ กำรโอนประมำณ
1,794.5 ล้ำนบำท
- บริษั ท ได้ เปลี่ย นแปลงที่ อยู่ จำก 2/1-4 หมู่ 3 ต.โคกกรวด อ.เมื อง จ. นครรำชสีม ำ 30280
เปลี่ยนเป็น 2/1-9 หมู่ 3 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 30280
- บริษัทย่อย 3 บริษัท ในประเทศ ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีต่อกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎำคม 2562
ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น ที่เกี่ยวข้องกับวำระ
นี้ ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น
ในวำระนี้ เป็นกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบ จึง
ไม่มีกำรลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี 2562 สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยกรวุฒิฯ เป็นผู้นำเสนอรำยละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

นำยกรวุ ฒิ ฯ ชี้ แ จงว่ ำ ภำยใต้ ม ำตรำ 112 ของพระรำชบั ญ ญั ติ บ ริษั ท มหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจำกัด ”) กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญ ชีกำไร
ขำดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีแล้ ว ต้องนำเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้
ถือหุ้ น อนุ มั ติ บริษั ท ได้ จั ด ท ำงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุ น เบ็ ด เสร็จ ประจ ำปี 2562 ส ำหรับ รอบ
ระยะเวลำบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรำกฏ
อยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน ที่ได้ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยงบดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรตรวจสอบโดย
ผู้ ส อบบั ญ ชี รับ อนุ ญ ำตของบริษั ท จำกบริษั ท ส ำนั กงำนอี วำย จ ำกัด และผ่ ำนกำรพิ จ ำรณำจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ รวมถึงได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญำตได้ให้ควำมเห็ นว่ำงบ
กำรเงินดังกล่ำวแสดงผลกำรดำเนินงำนถูกต้องตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป สรุปได้ดังนี้
สรุปสาระสาคัญงบการเงิน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
รำยกำร
รำยได้จำกกำรขำย
- ธุรกิจในประเทศ
- ธุรกิจต่ำงประเทศ
รำยได้รวม

ปี 2562
5,231.7
3,570.3
1,661.4
5,340.0

ปี 2561
5,586.0
4,354.4
1,231.7
5,813.3

เปลี่ ย นแปลง
ร้อยละ +/(-)

สัดส่วนต่อ
รำยได้ปี
2562

สัดส่วนต่อ
รำยได้ปี 2561

(6.3%)
(18.0%)
34.9%
(8.1%)
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รำยกำร

ปี 2562

ต้นทุนขำย
- ธุรกิจในประเทศ
- ธุรกิจต่ำงประเทศ
กำไรขั้นต้น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
- ธุรกิจในประเทศ
- ธุรกิจต่ำงประเทศ
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
สำรองหนี้สงสัยจะสูญ
กำไรสุทธิสำหรับปี
- ธุรกิจในประเทศ
- ธุรกิจต่ำงประเทศ

4,478.7
2,868.7
1,610.1
753.0
509.7
181.4
328.4
102.4
185.1
75.2
290.0
(214.9)

ปี 2561
4,728.0
3,538.0
1,190.0
851.8
458.7
181.0
277.7
67.4
220.5
358.8
533.3
(174.6)

เปลี่ ย นแปลง
ร้อยละ +/(-)
(5.3%)
(18.9%)
35.3%
(11.6%)
11.1%
0.2%
18.3%
51.8%
(16.1%)
(79.1%)
(45.6%)
(23.1%)

สัดส่วนต่อ
สัดส่วนต่อ
รำยได้ปี
รำยได้ปี 2561
2562
85.6%
84.6%
80.3%
81.3%
96.9%
96.6%
14.4%
15.2%
9.7%
8.2%
5.1%
4.2%
19.8%
22.5%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
1.4%
6.2%
8.1%
12.2%
(12.9%)
(14.2%)
(หน่วย: ล้ำนบำท)

ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวำระ
นี้ ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิ จำรณำแล้ว มีมติอนุ มัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบกำไรขำดทุน เบ็ ดเสร็จ ประจำปี
2562 สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้ำง
มำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 108 รำย
หมำยเหตุ

จำนวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,195,416,151
0
0
0
1,195,416,151

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100
0
100.0000

มติในวำระนี้จะต้องได้กำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 4

พิ จ ารณาอนุมั ติ ก ารจั ด สรรก าไรเพื่ อเป็ น ทุ นส ารองตามกฎหมายรับ ทราบการจ่ ายเงิน ปั น ผล
ระหว่างกาล และเสนองดจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562
ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยกรวุฒิฯ เป็นผู้นำเสนอรำยละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

นำยกรวุฒิฯ ชี้แจงว่ำ ตำมพ.ร.บ. บริษัทมหำชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 และข้อ 47
กำหนดให้ กำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และห้ำมมิให้บริษัทจ่ำยเงิน
ปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขำดทุนสะสมอยู่ห้ำมมิให้จ่ำยเงินปันผล อนึ่ง
บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วย
ยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจำกงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรหลังหักภำษีและหลังหักสำรองตำมกฎหมำย นอกจำกนี้ ในกำรพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลในแต่ละครำว
บริษัทจะพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่ำง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลกำร
ดำเนินกำรและฐำนะกำรเงินของบริษัท แผนกำรลงทุนในแต่ละช่วงเวลำ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรหรือ
เห็นว่ำมีควำมเหมำะสม และกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนปกติของบริษัทอย่ำงมี
นัยสำคัญ
โดยในปี 2562 บริ ษั ท มี ก ำไรสุ ท ธิ จ ำกงบกำรเงิ น เฉพำะกิ จ กำร จ ำนวน 946.1 ล้ ำ นบำท
คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำดังต่อไปนี้
1. อนุ มัติ กำรจัดสรรกำไรจำกผลกำรดำเนิ นงำนปี 2562 ไว้เป็ น ทุ นส ำรองตำมกฎหมำยจำนวน
16,604,633 บำท ส่งผลให้บริษัทมีทุนสำรองจำนวนทั้งสิ้น 152,500,000 บำท ซึ่งครบถ้วนตำมกฎหมำยกำหนดที่
อัตรำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
2. รับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งได้จ่ำยไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง
ดังนี้
ครั้งที่ 1 จำกผลกำรดำเนินงำน สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีตั้งแต่วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2562 ถึง วันที่
30 มิถุนำยน 2562 ของบริษัท เป็นจำนวน 0.10 บำทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจำกหุ้นสำมัญทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น
คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 152,500,000 บำท ทั้งนี้ บริษัท ได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อ
วันที่ 6 กันยำยน 2562
ครั้งที่ 2 จำกผลกำรดำเนินงำนครึ่งปีหลังของปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2562 ถึง วันที่ 31
ธั น วำคม 2562 ในอั ต รำหุ้ น ละ 0.20 บำท จำกจ ำนวนหุ้ น ทั้ ง หมด 1,525,000,000 หุ้ น รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
305,000,000 บำท โดยเป็นกำรจ่ำยจำกกำไรสุทธิจำกกิจกำรที่ ได้รับกำรส่ งเสริม กำรลงทุ น (BOI) ในอัตรำหุ้ นละ
0.152 บำท จำกจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 231,800,000 บำท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับ
เงินปันผลจำนวนนี้จะไม่ถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำย และจ่ำยจำกกำไรสุทธิจำกกิจกำรที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน (NON
BOI) ในอัตรำหุ้นละ 0.048 บำท จำกจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 73,200,000 บำท
ทั้งนี้ บริษัท ได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2563
ทั้งนี้ เนื่องจำกคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลแทนกำรจ่ำยเงินปันผล
ประจำปี เพื่อลดผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจำกกำรเลื่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไปโดยไม่มี
กำหนด ซึ่งกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลในอัตรำหุ้นละ 0.20 บำท จำกจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น รวม
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เป็นเงินทั้งสิ้น 305,000,000 บำท ในครั้งนี้ เมื่อรวมกับกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลสำหรับรอบระยะเวลำบัญ ชี
ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 ที่ได้จ่ำยให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยำยน 2562 ใน
อั ต รำหุ้ น ละ 0.10 บำทต่ อ หุ้ น ซึ่ ง ค ำนวณจำกหุ้ น สำมั ญ ทั้ ง หมด 1,525,000,000 หุ้ น คิ ด เป็ น จ ำนวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น
152,500,000 บำทนั้น บริษัทได้จ่ำยเงินปันผลประจำปีสำหรับผลกำรดำเนินงำนตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2562 ถึงวันที่
31 ธั น วำคม 2562 ในอั ต รำหุ้ น ละ 0.30 บำท รวมเป็ น เงิ น ปั น ผลจ่ ำ ยทั้ ง สิ้ น จ ำนวน 457,500,000 บำท ดั ง นั้ น
คณะกรรมกำรบริษัทจะไม่มีกำรเสนอกำรจ่ำยเงินปันผลประจำปี 2562 อีก
ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้
ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรกำไร
เพื่อเป็นทุนสำรองตำมกฎหมำยรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล และเสนองดจ่ำยเงินปันผลประจำปี 2562
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติกำรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตำมกฎหมำย
และรับทรำบกำรจ่ำยเป็นเงินปันผลระหว่ำงกำลในปี 2562 จำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นเงินปันผลในอัตรำ
ในอัตรำหุ้นละ 0.30 บำท รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยทั้งสิ้นจำนวน 457,500,000 บำท และกำรงดจ่ำยเงิน
ปันผลประจำปี 2562 ตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 108 รำย
หมำยเหตุ

วาระที่ 5

จำนวนเสียงทีล่ งมติ
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และออกเสียงลงคะแนน
1,086,277,851
90.87
109,138,300
9.13
0
0
1,195,416,151
100.00

มติในวำระนี้จะต้องได้กำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ก่อนเข้ำสู่ระเบียบวำระนี้ ประธำนฯ ขอให้กรรมกำรที่ครบวำระออกจำกที่ป ระชุม เพื่อให้เป็นไปตำม
หลักกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส ตลอดจนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถลงคะแนนได้อย่ำงเป็นอิสระ
โดยขอให้กรรมกำรที่ครบวำระทุกท่ำนกลับเข้ำห้องประชุมอีกครั้งหลังจำกกำรลงมติในวำระนี้แล้วเสร็จ
ประธำนฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำ ตำมมำตรำ 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหำชนจำกัด และข้อบังคับของ
บริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่ำ ในกำรประชุมสำมัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวน
กรรมกำรในขณะนั้น ถ้ำจำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน
1 ใน 3 กรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่งตำมวำระนั้น อำจได้รับเลือกตั้งเข้ำมำดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำรใหม่ก็ได้
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท มีกรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่งตำม
วำระ จำนวน 3 รำย ดังนี้
1. นำยภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2. นำยกุญชร เรำมำนะชัย
กรรมกำร
3. นำยพลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ
กรรมกำร
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ในกำรนี้ บริษัทได้ประกำศในเว็บไซต์ของบริษัท เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรำยชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตำม พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจำกัด กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรของ
บริษัท เพื่อเข้ำรับกำรสรรหำเป็นกรรมกำรบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกำยน 2562 ถึง 15 มกรำคม 2563 โดยเมื่อ
ครบกำหนดเวลำแล้ว ปรำกฏว่ำ ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ำมำยังบริษัท
คณะกรรมกำรบริษั ท โดยกำรพิ จ ำรณำของคณะกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำค่ำ ตอบแทน ได้
พิจำรณำคุณสมบัติ ควำมรู้ และประสบกำรณ์ของกรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่งตำมวำระในกำรประชุมสำมัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2563 ทั้ง 3 ท่ำน ตำมนโยบำย หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำคณะกรรมกำรบริษัท ปรำกฏตำมที่ได้มี
กำรจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว แล้ว คณะกรรมกำรบริษัท (โดยมติเสียงข้ำงมำกและ
ไม่รวมกรรมกำรที่ต้องพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระในครั้งนี้) เห็นว่ำบุคคลทั้ง 3 ท่ำน ได้แก่ นำยภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
นำยกุญชร เรำมำนะชัย และนำยพลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ เป็นผู้มีควำมรู้ และมีประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญอัน
เป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำนของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมกำรที่จะต้อง
ออกจำกตำแหน่งตำมวำระ ทั้ง 3 รำย กลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง
ทั้งนี้ รำยละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ทำงำน ของกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่ง
ตำมวำระ และได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อกลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง และกรรมกำรที่ได้รับกำรเสนอชื่อ
ให้ดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่ำงลง ได้มีกำรจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวำระ
นี้ ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวำระนี้
ประธำนฯ ชี้แจงว่ำเพื่อควำมเหมำะสมและโปร่งใสตำมหลักกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจึงเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระและกำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนที่ตำแหน่งที่
ว่ำงลงเป็นรำยบุคคล
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระจำนวน 3 รำย คือ (1) นำย
ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ (2) นำยกุญชร เรำมำนะชัย และ (3) นำยพลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ กลับเข้ำดำรง
ตำแหน่ งกรรมกำรอี กวำระหนึ่ ง ด้ วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้ นซึ่ งมำประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน ดังนี้
(1)

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
ตรวจสอบ
มติที่ลง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 108 รำย

ด ารงต าแหน่ ง กรรมการอิ ส ระและประธานกรรมการ
จำนวนเสียงทีล่ งมติ
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1,195,416,151
100
0
0
0
0
1,195,416,151
100.0000
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(2)

นายกุญชร เรามานะชัย ดารงตาแหน่งกรรมการ
มติที่ลง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 108 รำย
(3)

นายพลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ ดารงตาแหน่งกรรมการ
มติที่ลง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 108 รำย
หมำยเหตุ
วาระที่ 6

จำนวนเสียงทีล่ งมติ
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1,195,416,151
100
0
0
0
0
1,195,416,151
100.0000
จำนวนเสียงทีล่ งมติ
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1,195,416,151
100
0
0
0
0
1,195,416,151
100.0000

มติในวำระนี้จะต้องได้กำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563

ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยจั ก ร บุ ญ -หลง กรรมกำรอิ ส ระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
(“นำยจักรฯ”) เป็นเป็นผู้นำเสนอรำยละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้
นำยจั ก รฯ ชี้ แ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ ำ ตำมมำตรำ 90 แห่ ง พ.ร.บ. บริษั ท มหำชนจ ำกั ด กำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำร จะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ซึ่งแต่เดิมกำหนดให้จัดกำรประชุมสำมัญผู้
ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 23 เมษำยน 2563 แต่ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
(Covid-19) บริษัทจำเป็นต้องเลื่อนกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปีออกไป จนได้กำหนดให้จัดกำรประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อีกครั้งในวันนี้ ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมอัตรำค่ำตอบแทนประจำปี 2562
ให้แก่กรรมกำรไปก่อนในระหว่ำงที่ยังไม่ได้จัดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยภำยหลังที่ประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2563 บริษัทจะดำเนินกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
กรรมกำรตำมอัตรำดังที่จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป
ในกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้พิจำรณำ
ค่ำตอบแทนกรรมกำร โดยกลั่นกรองอย่ำงละเอียดถึงควำมเหมำะสมประกำรต่ำง ๆ กล่ำวคือ ได้พิจำรณำค่ำตอบแทน
ของกรรมกำรจำกผลกำรดำเนินงำนของบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุ ตสำหกรรมเดียวกันและ
บริษัทที่มีขนำดใกล้เคียงกัน โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสม และสอดคล้องกับภำระหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรบริษัท โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
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คณะกรรมการชุดต่าง ๆ

ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท)
2562

คณะกรรมกำรบริษัท
- ประธำน
- กรรมกำร

25,000
17,500

2563
25,000
17,500

เบี้ยประชุม/ครั้ง
(บาท)
2562
40,000
30,000

2563
40,000
30,000

บาเหน็จกรรมการ/ปี
(บาท)
2562

2563

จ่ำยให้เฉพำะ จ่ำยให้เฉพำะกรรมกำรที่
กรรมกำรที่ไม่
ไม่เป็นผู้บริหำร โดย
เป็นผู้บริหำร
จำนวนเงินให้สอดคล้อง
วงเงินไม่เกิน กับกำรทำกำไรของบริษัท
2,000,000 บำท
เงินปันผล และโบนัส
พนักงำน โดยมีวงเงิน
ไม่เกิน 4,000,000 บำท

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
- ประธำน
- กรรมกำร

-

-

37,500
25,000

37,500
25,000

-

-

คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน
- ประธำน
- กรรมกำร

-

-

37,500
25,000

37,500
25,000

-

-

ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวำระ
นี้ ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจำปี 2563
มติที่ประชุม ที่ ประชุ มพิ จำรณำแล้ ว มี มติ อนุ มั ติ กำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจำปี 2563 ในวงเงินไม่ เกิน
9 ล้ำนบำท ตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มำประชุม ดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 108 รำย
หมำยเหตุ

จำนวนเสียงทีล่ งมติ ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
1,195,416,151
100
0
0
0
0
0
0
1,195,416,151
100.0000

มติ ในวำระนี้ จ ะต้ องได้ รับ กำรอนุ มัติ ด้ วยคะแนนเสีย งไม่ น้ อยกว่ำสองในสำมของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563

ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยภควัต โกวิท วัฒ นพงศ์ กรรมกำรอิสระและประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ (“นำยภควัตฯ”) เป็นผู้นำเสนอรำยละเอียดต่อที่ประชุม
นำยภควัตฯ ชี้แจงว่ำ ตำมมำตรำ 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหำชนจำกัด กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เดิมกำหนดให้จัดกำรประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 23 เมษำยน 2563 แต่ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรั สโคโรนำ 2019
(Covid-19) บริษัทจำเป็นต้องเลื่อนกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปีออกไป ซึ่งตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุนที่ ทจ. 35/2563 เรื่อง กำรจัดทำและส่งงบกำรเงินที่ครบกำหนดส่งภำยในปี 2563 ของบริษัทที่ไม่สำมำรถ
จัดประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด
19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (“ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนฯ) กำหนดให้บริษัทสำมำรถ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีไปก่อนได้แล้วจึงนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้ น คณะกรรมกำร
บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตำมรำยชื่อและค่ำสอบบัญชี
ประจำปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนฯ ดังกล่ำว
ในกำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กผู้ ส อบบั ญ ชี และกำรพิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทนของผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ เหมำะสม
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจำรณำจำกควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์
ตลอดจนควำมเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และพิจำรณำค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้เหมำะสมกับหน้ำที่ภำระควำม
รับผิดชอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 และเสนอคณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้ง บริษัทสำนักงำนอีวำย จำกัด (“EY”) เป็นสำนักงำนสอบบัญชี
ของบริษัท โดยอนุมัติให้
1. นำยศุภชัย ปัญญำวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 3930 แห่ง EY และ/หรือ
2. นำยณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 5730 แห่ง EY และ/หรือ
3. นำงสำวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 5874 แห่ง EY
เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่อ
งบกำรเงินของบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบกำรณ์กำรทำงำนของผู้สอบบัญชีแต่ละท่ำน ตำมที่ได้มี
กำรจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
นอกจำกนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำกำหนดค่ำสอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่
เกิน 3,100,000 บำท (สำมล้ำนหนึ่งแสนบำทถ้วน) เนื่องจำกกำรโอนกิจกำรของบริษัทย่อยทั้งหมดในประเทศไทย
มำยังบริษัท ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยในต่ำงประเทศมีผู้สอบบัญชีรำยเดียวกัน (กำรอนุมัติไม่รวมค่ำสอบบัญชีของ
บริษัทย่อยในต่ำงประเทศ) ตำมที่ปรำกฏในตำรำงดังต่อไปนี้
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ค่ำตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ค่ำสอบบัญชี บมจ.พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิง้
ค่ำสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย 3 บริษัท ดังนี้
1) บริษัท พี.ซี.เอส.พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด
2) บริษัท พี.ซี.เอส.ได คำสติ้ง จำกัด
3) บริษัท พี.ซี.เอส.ฟอร์จจิ้ง จำกัด

ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
ไม่เกิน 3,100,000

ค่ำบริกำรอื่น
รวม

3,100,000

ปี 2562
1,100,000
3,870,000
1,840,000
1,300,000
730,000
4,970,000

ทั้งนี้ หำกพิ จำรณำค่ำสอบบัญ ชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมบริษั ทย่อยในประเทศ ในปี 2562 จะอยู่ที่
จำนวนรวมทั้งสิ้น 4,970,000 บำท ในขณะที่ค่ำสอบบัญชีของปี 2563 อยู่ที่จำนวนรวมไม่เกิน 3,100,000 บำท หรือ
ลดลง 1,870,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 37.62
ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวำระ
นี้ ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น ประธำนฯ จึง เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2563
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญ ชีประจำปี 2563
ตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 108 รำย
หมำยเหตุ

วาระที่ 8

จำนวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,195,416,151
0
0
0
1,195,416,151

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100
0
100.0000

มติในวำระนี้จะต้องได้กำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุม คณะกรรมการและการประชุมผู้ถือ
หุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยกรวุฒิฯ เป็นผู้นำเสนอรำยละเอียดต่อที่ประชุม

นำยกรวุฒิฯ ชี้แจงว่ำ ตำมประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องกำรประชุม
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2557 (“ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ”) กำหนดให้กำรประชุมที่
กฎหมำยบัญญัติให้ต้องมีกำรประชุมนอกจำกจะดำเนินกำรตำมวิธีที่บั ญญัติไว้ในกฎหมำยแต่ละฉบับแล้ว จะจัดให้มี
กำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และคำชี้แจงกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ลงวันที่ 23 กันยำยน 2559 เรื่องกำร
ประชุ มผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ของห้ ำงหุ้นส่ วนจดทะเบียน บริษั ทจำกัด บริษั ทมหำชนจำกัด สมำคมกำรค้ำ และ
หอกำรค้ำ ตำมประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่
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27 มิถุนำยน 2557 (“คำชี้แจงกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ”) กำหนดว่ำ กรณีบริษัทมหำชนจำกัด หำกประสงค์จะประชุม
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีกำรกำหนดเรื่องกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับของบริษัทมหำชนจำกัด
นอกจำกนี้ ตำมพระรำชก ำหนดว่ ำด้ ว ยกำรประชุ ม ผ่ ำนสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2563 เมื่ อวั น ที่
19 เมษำยน 2563 (“พ.ร.ก. ว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์”) ได้มีผลใช้บังคับ เพื่อผ่อนคลำยหลักเกณฑ์ในกำร
จัดกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์มำกขึ้นโดยกำหนดให้ผู้เข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่จำเป็นต้องอยู่ใน
สถำนที่ เดี ยวกั น อย่ ำงน้ อยหนึ่ งในสำมขององค์ ป ระชุ ม และผู้ เข้ ำร่ วมประชุ ม ดั งกล่ ำวทั้ งหมดไม่ จ ำเป็ นต้ องอยู่ ใน
รำชอำณำจักร ทั้งนี้ เพื่ อเป็นกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกำรประชุ มมำกขึ้น รวมทั้ งยั งกำหนดให้มีกำรยกเลิ ก
ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติอีกด้วย
ในกำรนี้ จึงเห็น สมควรเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ อพิจำรณำแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดเรื่องกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มี
ควำมชัดเจนเพิ่มเติมและปรับปรุงเนื้อหำให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่แก้ไขใหม่ตำม
พ.ร.ก. ว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ข้ำงต้น โดยมีรำยละเอียดตำมที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่ง
ให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งสำมำรถสรุปได้ ดังนี้
ข้อบังคับปัจจุบัน
ข้อ 24

ข้อบังคับแก้ไขใหม่
ข้อ 24

ในกำรประชุ ม คณะกรรมกำร ต้ อ งมี ก รรมกำรมำ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมในที่
ป ระชุ ม ไม่ น้ อยกว่ ำ กึ่ ง หนึ่ ง (1/2) ของจ ำน วน ประชุ ม แห่ ง เดี ย วกั น หรื อ เป็ น กำรประชุ ม ผ่ ำ นสื่ อ
กรรมกำรทั้ ง หมดจึ ง จะครบองค์ ป ระชุ ม และให้ อิเล็กทรอนิกส์ ต้ องมีกรรมกำรมำประชุ มไม่น้ อยกว่ำกึ่ง
ประธำนกรรมกำรทำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุม หนึ่ ง (1/2) ของจำนวนกรรมกำรทั้ งหมดจึ งจะครบองค์
คณะกรรมกำรในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ ประชุม และให้ประธำนกรรมกำรทำหน้ำที่เป็นประธำนใน
ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ในกรณีที่มีรอง ที่ประชุมคณะกรรมกำรในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่
ประธำนกรรมกำรอยู่ ให้รองประธำนกรรมกำรเป็ น ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ในกรณีที่มีรอง
ประธำนที่ป ระชุม แต่ถ้ำไม่มี รองประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรอยู่ ให้ ร องประธำนกรรมกำรเป็ น
ประธำนที่ประชุม แต่ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำรหรือมี
หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สำมำรถปฏิบัติ
แต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ ได้ ให้
หน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรซึ่งมำประชุมเลือกกรรมกำรคน
กรรมกำรซึ่งมำประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำน
หนึ่งเป็นประธำนที่ประชุม
ที่ประชุม
ข้อ 25

ข้อ 25

ในกำรเรี ย กประชุ ม คณะกรรมกำร ให้ ป ระธำน ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร ให้ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรหรื อ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมำยส่ ง หนั ง สื อ นั ด หรื อ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมำยส่ ง หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ไปยั ง
ประชุมไปยังกรรมกำรไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวัน กรรมกำรไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษำสิทธิ กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษำสิทธิและประโยชน์ของบริษัท
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และประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งกำรนัดประชุมโดย จะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้
วิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่ำนั้นก็ได้

เร็วกว่ำนั้นก็ได้
ทั้งนี้ ในกรณีที่กำรประชุมคณะกรรมกำรครำวใดเป็นกำร
ประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำรจัดส่งหนังสือนัดประชุม
และเอกสำรประกอบกำรประชุมสำมำรถดำเนินกำรโดย
จดหมำยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก็ ไ ด้ ซึ่ ง จะต้ อ งจั ด ส่ ง ภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนดไว้ในวรรคแรกและจะต้องจัดให้มีกำร
จัดเก็บสำเนำหนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำร
ประชุ ม ไว้ เป็ น หลั ก ฐำนด้ ว ย โดยอำจจั ด เก็ บ ในรูป แบบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 29

ข้อ 29

คณะกรรมกำรจะต้องประชุมกันอย่ ำงน้อยสำม (3) คณะกรรมกำรจะต้องประชุมกันอย่ำงน้อยสำม (3) เดือน
เดือ นต่ อครั้ง ณ จังหวัด อั น เป็ น ที่ ตั้ งส ำนั กงำนใหญ่ ต่อครั้ง ณ จังหวัด อันเป็ นที่ ตั้งสำนั กงำนใหญ่ ของบริษั ท
ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถำนที่อื่นใด หรื อ จั ง หวั ด ใกล้ เคี ย ง หรื อ ณ สถำนที่ อื่ น ใด โดยกำร
โดยกำรกำหนดวั น เวลำ และสถำนที่ เป็ น ไปตำม กำหนดวั น เวลำ และสถำนที่ เป็ น ไปตำมดุ ล พิ นิ จ ของ
ดุลพินิจของประธำนกรรมกำร

ประธำนกรรมกำร

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรแต่ละครั้ง ประธำนในที่ ในกำรประชุ ม คณะกรรมกำรแต่ ล ะครั้ ง ประธำนในที่
ประชุมจะกำหนดให้กรรมกำรประชุมและดำเนินกำร ประชุมจะกำหนดให้กรรมกำรประชุมและดำเนินกำรใดๆ
ใดๆ ในกำรประชุมดังกล่ำวผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกำรประชุมดังกล่ำวผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยกำร
โดยกรรมกำรอย่ำงน้ อยหนึ่ งในสำม (1/3) ขององค์ จัดกำรประชุมด้วยวิธีดังกล่ำวต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือ
ประชุ ม จะต้ อ งอยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม แห่ ง เดี ย วกั น และ กฎเกณฑ์ ที่ ใช้บั งคับ ในขณะนั้ น และให้ ถือว่ำกำรประชุ ม
กรรมกำรทั้ ง หมดที่ เข้ ำ ร่ ว มประชุ ม จะต้ อ งอยู่ ใ น คณะกรรมกำรผ่ ำ นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ดั ง กล่ ำ วมี ผ ล
ประเทศไทยขณะที่มีกำรประชุม

เช่ นเดีย วกับ กำรประชุ มคณะกรรมกำรที่ มำประชุม ในที่

กำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตำมวรรคแรกต้องมี ประชุ มแห่งเดียวกัน ตำมวิธีกำรที่ บัญ ญั ติ ไว้ในกฎหมำย
กระบวนกำรรั ก ษ ำควำมมั่ น คงปลอดภั ย ด้ ำ น และข้อบังคับนี้
สำรสนเทศโดยให้มีกำรบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและ
ภำพแล้วแต่กรณี ของกรรมกำรทุกรำยในที่ ป ระชุ ม
ตลอดระยะเวลำที่มีกำรประชุม รวมทั้งข้อมูลจรำจร
ทำงคอมพิวเตอร์ที่เกิดจำกกำรบันทึกดังกล่ำวและมี
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ระบบควบคุมกำรประชุมตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กรรมกำรบริษัทซึ่งเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรผ่ำน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีกำรและเป็นไปตำมเงื่อนไขที่
กล่ ำ วมำข้ ำ งต้ น ถื อ ว่ ำ เป็ น กำรเข้ ำ ร่ ว มประชุ ม อั น
สำมำรถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่ำกำรประชุม
คณะกรรมกำรผ่ ำ นสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ ดั งกล่ ำวมี ผ ล
เช่ น เดี ย วกั บ กำรประชุ ม ตำมวิ ธี ก ำรที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใน
กฎหมำยและข้อบังคับนี้อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำวมีผล
เช่ น เดี ย วกั บ กำรประชุ ม ตำมวิ ธี ก ำรที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใน
กฎหมำยและข้อบังคับนี้
ข้อ 31

ข้อ 31

คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำร คณะกรรมกำรต้ องจั ด ให้ มี ก ำรประชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น เป็ น กำร
ประชุมสำมัญประจำปีภำยในสี่เดือน(4)เดือน นับแต่ ประชุมสำมัญ ประจำปีภำยในสี่เดือน(4)เดือน นั บแต่วัน
สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
กำรประชุม ผู้ ถือหุ้ น ครำวอื่ น นอกจำกวรรคหนึ่ ง ให้ กำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวอื่นนอกจำกวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่ำ
เรีย กว่ ำ กำรประชุ ม วิ ส ำมั ญ โดยคณะกรรมกำรจะ กำรประชุมวิสำมัญ โดยคณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็
ผู้ถือหุ้ น ซึ่ งมี หุ้น นั บ รวมกัน ได้ไม่ น้ อยกว่ ำร้อยละสิ บ (10)
ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ จะเข้ำชื่อกันทำหนังสือขอให้
ผู้ถือหุ้ นซึ่ งมี หุ้น นั บรวมกัน ได้ ไม่ น้ อยกว่ำร้อยละสิ บ
คณะกรรมกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมัญ
(10) ของจ ำนวนหุ้ น ที่ จ ำหน่ ำ ยได้ จะเข้ ำ ชื่ อกั น ท ำ เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในกำรที่ขอให้เรียก
หนังสือขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่ำวด้วย ในกรณีเช่นนี้
กำรประชุมวิสำมัญ เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและ คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นภำยในสี่สิบ
เหตุ ผ ลในกำรที่ ข อให้ เรี ย กประชุ ม ไว้ ให้ ชั ด เจนใน ห้ ำ (45) วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ นั้ น จำกผู้ ถื อ หุ้ น
หนั งสื อ ดั งกล่ ำวด้ วย ในกรณี เช่ น นี้ คณะกรรมกำร ดังกล่ำว
ต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นภำยในสี่สิบห้ำ(45) วัน ในกรณี ที่ ค ณะกรรมกำรไม่ จั ด ให้ มี ก ำรประชุ ม ภำยใน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจำกผู้ถือหุ้นดังกล่ำว
ก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ผู้ ถื อ หุ้ น ทั้ ง หลำยซึ่ ง
ในกรณีที่คณะกรรมกำรไม่จัดให้มีกำรประชุมภำยใน เข้ำชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตำมที่
บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภำยในสี่สิบห้ำ (45) วัน
กำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ผู้ถือหุ้นทั้งหลำยซึ่ง
นั บ แต่วั น ครบกำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ในกรณี
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เข้ำชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่ นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้น เช่ น นี้ ให้ ถือว่ำเป็ น กำรประชุม ผู้ ถือหุ้ น ที่ คณะกรรมกำร
ตำมที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภำยในสี่สิบ เรีย กประชุ ม โดยบริษั ท จะต้ อ งรับ ผิ ด ชอบค่ำ ใช้ จ่ ำ ยอั น
ห้ ำ (45) วั น นั บ แต่ วั น ครบก ำหนดระยะเวลำตำม จำเป็นที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุมและอำนวยควำม
วรรคสำม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่ำเป็นกำรประชุมผู้ถือ สะดวกตำมสมควร
หุ้น ที่คณะกรรมกำรเรีย กประชุม โดยบริษัท จะต้อง ในกรณี ที่ ป รำกฏว่ ำ กำรประชุ ม ผู้ ถื อหุ้ น ที่ เป็ น กำรเรีย ก
รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยอันจำเป็นที่เกิดจำกกำรจัดให้มี ประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นตำมวรรคสำมครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำร่วมประชุ ม ไม่ ครบเป็ น องค์ป ระชุ ม ที่ กำหนดไว้ใน
กำรประชุมและอำนวยควำมสะดวกตำมสมควร
ข้ อ บั ง คั บ ฉบั บ นี้ ผู้ ถื อ หุ้ น ตำมวรรคสำมต้ อ งร่ ว มกั น
ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกำรเรียก
รับผิดชอบชดใช้ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุม
ประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นตำมวรรคสำมครั้งใด จำนวนผู้
ในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มำร่ ว มประชุ ม ไม่ ค รบเป็ น องค์ ป ระชุ ม ที่
ทั้งนี้ กำรจัดกำรประชุมผู้ถือหุ้นตำมวรรคแรกและวรรค
กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตำมวรรคสำม
สองนั้นสำมำรถจัดกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดจำกกำร
โดยกำรจั ด กำรประชุ ม ด้ ว ยวิ ธี ดั ง กล่ ำ วต้ อ งปฏิ บั ติ ต ำม
จัดให้มีกำรประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
วิธีกำรที่บัญญัติไว้ในกฎหมำยหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับใน
ขณะนั้นหรือนำกฎหมำย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นมำ
ใช้บังคับโดยอนุโลมและให้ถือว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำวมีผลเช่นเดียวกับกำรประชุมผู้
ถือหุ้นที่มำประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตำมวิธีกำรที่
บัญญัติไว้ในกฎหมำยและข้อบังคับนี้
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ในกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมกำรจัดทำ ในกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้ น ให้ คณะกรรมกำรจัดทำเป็ น
เป็ น หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม โดยระบุ ส ถำนที่ วั น เวลำ หนังสือนัดประชุมโดยระบุสถำนที่ วัน เวลำ ระเบียบวำระ
ระเบี ย บวำระกำรประชุ ม และเรื่องที่ จะเสนอต่ อที่ กำรประชุ ม และเรื่องที่ จะเสนอต่ อที่ ป ระชุ ม พร้อมด้ ว ย
ประชุมพร้อมด้วยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุให้ รำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่ำเป็นเรื่องที่จะ
ชั ด เจนว่ำ เป็ น เรื่องที่ จ ะเสนอเพื่ อทรำบ เพื่ ออนุ มั ติ เสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจำรณำ แล้วแต่กรณี
หรือเพื่อพิจำรณำ แล้วแต่กรณี รวมทั้งควำมเห็นของ รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเรื่องดังกล่ำว และ
คณะกรรมกำรในเรื่องดังกล่ำว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนำยทะเบียนทรำบไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7)
และนำยทะเบียนทรำบไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวัน วั น ก่ อ นวั น ประชุ ม ทั้ ง นี้ ให้ ล งโฆษณำค ำบอกกล่ ำ วนั ด
ประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณำคำบอกกล่ำวนัดประชุมใน ประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำสำม (3)
หนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำสำม (3) วัน วัน เป็ น เวลำติ ด ต่อกัน ไม่ น้ อยกว่ ำสำม (3) วัน โดยหำก
เป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำสำม (3) วัน

กำรประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ครำวใดเป็ น กำรประชุ ม ผ่ ำ นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ กำรจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสำร
ประกอบกำรประชุมสำมำรถดำเนิ นกำรโดยใช้จดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตำมระยะเวลำและลง
โฆษณำในหนั งสื อพิ ม พ์ ภำยในระยะเวลำที่ กำหนดไว้ใน
วรรคนี้และจะต้องจัดให้ มีกำรจัดเก็บ สำเนำหนังสื อเชิ ญ
ประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมไว้เป็นหลักฐำน
ด้วย โดยอำจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 33

ข้อ 33

ในกำรประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ต้ องมี ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ รับ มอบ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมในที่ประชุม
ฉันทะจำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) มำประชุมไม่น้อยกว่ำยี่สิบ แห่งเดียวกัน หรือกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมี
ห้ำ (25) คน หรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) มำประชุม
หุ้ น ทั้ งหมด และต้ องมี หุ้น นั บ รวมกัน ได้ ไม่ น้ อยกว่ ำ ไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำ (25) คน หรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
หนึ่ งในสำม (1/3) ของจำนวนหุ้ น ที่ จำหน่ ำยได้ แล้ ว จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

กว่ำ หนึ่ งในสำม (1/3) ของจ ำนวนหุ้ น ที่ จ ำหน่ ำยได้ แล้ ว
ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
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ให้ ประธำนกรรมกำรเป็ นประธำนที่ป ระชุ มผู้ถือหุ้ น ให้ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่ำ
ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่ จะเป็ น กำรประชุ ม ในที่ ป ระชุ ม แห่ ง เดี ย วกั น หรื อ กำร
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้รองประธำนกรรมกำรเป็น ประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ประธำนกรรมกำร
ประธำนในที่ ป ระชุม ถ้ำไม่มี รองประธำนกรรมกำร ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบั ติหน้ำที่ได้ ให้ รอง
หรื อ มี แ ต่ ไม่ อ ยู่ ในที่ ป ระชุ ม หรื อ ไม่ ส ำมำรถปฏิ บั ติ ประธำนกรรมกำรเป็ น ประธำนในที่ ป ระชุ ม ถ้ำไม่ มี รอง
หน้ำที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมคนใด ประธำนกรรมกำรหรื อ มี แ ต่ ไ ม่ อ ยู่ ในที่ ป ระชุ ม หรื อ ไม่
คนหนึ่งมำเป็นประธำนในที่ประชุมดังกล่ำว

สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ ที่ป ระชุม เลือกผู้ถือหุ้น ซึ่งมำ
ประชุมคนใดคนหนึ่งมำเป็นประธำนในที่ประชุมดังกล่ำว

ข้อ 35

ข้อ 35

ในกำรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือ ในกำรออกเสี ยงลงคะแนนในที่ ป ระชุม ผู้ถือหุ้น ไม่ว่ำจะ
ว่ำหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสีย เป็นกำรประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือกำรประชุม
เป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียง ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่ำหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ ง และผู้
ลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจำกกำรออกเสียงเลือกตั้ง ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคน
กรรมกำรและมติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น จะต้ อ ง นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจำกกำร
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ออกเสียงเลือกตั้งกรรมกำรและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ ในกำรดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติให้คณะกรรมกำร หรือบุคคลที่คณะกรรมกำร
มอบหมำย มีอำนำจดำเนินกำรต่ำง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้กำรดำเนินกำรจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งให้มี
อำนำจในกำรด ำเนิ น กำรแก้ ไขและเพิ่ ม เติ ม ถ้อยคำในเอกสำรจดทะเบี ย นกรณี ที่ น ำยทะเบี ย นมี คำสั่ ง และ/หรือ
คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบำงประกำรในเอกสำรดังกล่ำว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตำมคำสั่งของนำยทะเบียนบริษัทมหำชน
จำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสำระสำคัญของกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวำระ
นี้ ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น ประธำนฯ จึง เสนอให้ที่ป ระชุมพิจำรณำอนุมัติแก้ไข
ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับกำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติกำรแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับกำรประชุมคณะกรรมกำร
และกำรประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลง

จำนวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 108 รำย
หมำยเหตุ
วาระที่ 9

1,195,416,151
0
0
0
1,195,416,151

ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
100
0
0
0
100.0000

มติในวำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจำนวน
เสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจำรณำ

นำยอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริหำร (“นำยอังกฤษฯ”) ชี้แจงให้ ที่
ประชุมทรำบถึงแผนกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทในปี 2563 โดยสำระสำคัญสำมำรถสรุปได้ ดังนี้
ในปี 2563 – 2565 ประเทศไทยมีเป้ำหมำยในกำรผลิตรถยนต์ประมำณ 1.3 ล้ำนคัน ซึ่งเริ่มลดลงมำ
จำกปี 2562 จำกผลกระทบจำกปัจจัยหลำยประกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในปี 2563 ซึ่งอุตสำหกรรมยำนยนต์ได้รับ
ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) สงครำมกำรค้ำระหว่ำงประเทศจีนและประเทศ
สหรัฐอเมริกำ สภำวะทำงกำรเมืองของประเทศไทยที่ยังคงมีควำมไม่แน่นอน ตลอดจนควำมเชื่อมั่นในสภำพเศรษฐกิจ
ที่ยังอยู่ในสภำวะต่ำ อันส่งผลกระทบต่อควำมเชื่อมั่นของนักลงทุนและกำรบริโภค
นำยอังกฤษฯ ได้ชี้แจงต่อไปถึงยุทธศำสตร์ระยะกลำง สำหรับปี 2563 – 2567 ของบริษัท โดยบริษัท
มีแผนที่จะประกอบธุรกิจโดยมุ่งเน้นไปในแต่ละด้ำน ดังนี้
1. กำรผลิตชิ้นส่วนอุตสำหกรรมยำนยนต์สำหรับรถกระบะและรถไฟฟ้ำ (EV) โดยบริษัทมีแผนที่จะ
ผลิตชิ้นส่วนที่สำมำรถต่อยอดไปผลิตชิ้นส่วนรถไฟฟ้ำ (EV) รวมถึงบริษัทจะระมัดระวังในกำรขยำยกำรลงทุน โดยจะ
ประเมินสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่ำงรอบด้วน
ในส่วนกำรผลิตชิ้นส่วนสำหรับรถไฟฟ้ำ (EV) บริษัทมีโครงกำรผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมสำหรับยำนยนต์
ไฟฟ้ำ 2 โครงกำร นอกจำกนั้น บริษัทศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรร่วมมือกับ PCSGH Germany เพื่อพัฒนำโครงกำร
รถยนต์ไฟฟ้ำกับบริษัทในยุโรป
2. ในส่วนกำรประกอบธุรกิจต่ำงประเทศ บริษัทจะสร้ำงควำมร่วมมือและผลประโยชน์ร่วมระหว่ำง
ธุรกิจในประเทศไทยและในประเทศเยอรมันและฮังกำรีอย่ำงต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นกำรขยำยงำนในลักษณะ Hybrid
Business ระหว่ำงสองภูมิภำค
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3. บริษัทยังมีโครงกำรที่จะขยำยธุรกิจไปยังธุรกิจนอกอุตสำหกรรมยำนยนต์ โดยมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจ
Non-Pickup Non-Auto Non-Engine และ Non-Japan เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทมีควำมหลำกหลำยและสร้ำงโอกำส
ในกำรเพิ่มรำยได้ให้แก่บริษัทมำกขึ้น
ส ำหรับ โครงกำรที่ รับ รู้ รำยได้ ในระหว่ ำ งปี 2563 – 2569 บริ ษั ท มี มู ล ค่ ำ โครงกำรรวมประมำณ
9,332.83 ล้ำนบำท โดยมีจำนวน 23 รำยกำร ซึ่งจะเริ่มส่งมอบงำนระหว่ำงปี 2563 - 2565 ประกอบด้วย ชิ้นส่วน
รถยนต์ไฟฟ้ำจำนวน 2 รำยกำร ชิ้นส่วนยำนยนต์มำตรฐำน 17 รำยกำร และชิ้นส่วนนอกกลุ่มยำนยนต์อีก 6 รำยกำร
ซึ่งโครงกำรทั้งหมดนี้มีอำยุโครงกำรประมำณ 4 – 6 ปี
ในส่ ว นโครงกำรที่ มี ศัก ยภำพในปี 2563 บริษั ท มี ก ำรหำลู ก ค้ำ ใหม่ ๆ เพิ่ ม เติ ม โดยมี กลุ่ ม ลู ก ค้ ำ
ทั้งประเภทชิ้นส่วนยำนยนต์และนอกกลุ่มยำนยนต์ รวมจำนวนกว่ำ 18 โครงกำร โดยจะเริ่มทำกำรผลิตในปี 2564
เป็นต้นไป ซึ่งจะมีอำยุแต่ละโครงกำรประมำณ 7 ปี ซึ่งหำกบริษัทได้รับงำนทั้งหมด 18 โครงกำรนี้ จะสำมำรถสร้ำง
รำยได้กว่ำ 25,420 ล้ำนบำท ในช่วง 5 ปีถัดไป
เมื่ อพิ จ ำรณำธุรกิจ ในต่ ำงประเทศของบริษั ท ภำพรวมของอุ ต สำหกรรมกำรผลิ ต รถยนต์ ส ำหรับ
โดยสำรในประเทศเยอรมันมี ยอดต่ำสุดในรอบ 30 ปี โดยมีสำเหตุมำจำกปัจจัยหลำยประกำร ไม่ว่ำจะเป็นสงครำม
กำรค้ ำ กำรบั ง คั บ ใช้ ม ำตรฐำนมลพิ ษ ใหม่ หรื อ ที่ เ รี ย กว่ ำ Worldwide Harmonized Light Vehicle Test
Procedure (WLTP) ในสหภำพยุโรป ตลอดจนกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อสภำพเศรษฐกิจทั่วโลก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในปี 2563 ซึ่งในทวีปยุโรปในปัจจุบันมีกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ
2019 (Covid-19) อย่ำงต่อเนื่องในหลำยประเทศรวมถึงในประเทศเยอรมัน ซึ่ง ยังไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ว่ำรัฐบำล
ของประเทศเยอรมันจะมีกำรประกำศมำตรกำร เช่น กำร Lock Down กำร Shut Down รวมไปถึงกำรปิดพรมแดน
เพื่อสกัดกั้นกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ดังกล่ำว โดยหำกมีกำรบังคับใช้มำตรกำรเหล่ำนั้น
ยอมส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัทในประเทศเยอรมันอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้
ในส่วนภำพรวมของอุตสำหกรรมยำนยนต์ในทวีปยุโรปนั้นได้รับผลกระทบจำกปัจจัยต่ำง ๆ ที่กล่ำวมำ
เช่นกัน โดยมีกำรคำดกำรณ์ว่ำอุตสำหกรรมยำนยนต์จะใช้เวลำประมำณ 6 ปี เป็นอย่ำงต่ำในกำรฟื้นตัวกลับมำสู่ระดับ
ก่อนที่จะเกิดเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสภำวะอุตสำหกรรมยำนยนต์ดังกล่ำว
อย่ ำ งไรก็ ต ำม ยอดขำยรถไฟฟ้ ำ (EV) มี ก ำรปรับ ตั ว สู ง ขึ้ น ในทวี ป ยุ โรป เนื่ อ งจำกกำรบั งคั บ ใช้
มำตรกำรด้ำนมลพิษซึ่งมีควำมเข้มข้นขึ้น ตลอดจนกำรที่หลำยประเทศในทวีปยุโรปเริ่มมีกำรให้สิทธิประโยชน์เพื่อจูง
ใจให้มีกำรหันมำใช้รถไฟฟ้ำ (EV) เพิ่มขึ้น เช่น กำรให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีสำหรับผู้ใช้รถไฟฟ้ำ (EV) เป็นต้น โดย
บริษัทรถยนต์หลำยบริษัท เริ่มหันมำเน้นกำรผลิตรถไฟฟ้ำ (EV) มำกขึ้น ทั้งนี้ บริษัท Volkswagen อำจจะกลำยเป็น
ผู้ผลิตรถไฟฟ้ำ (EV) อันดับหนึ่งแทนบริษัท Tesla ในอีก 12 – 24 เดือนข้ำงหน้ำนับจำกนี้
นอกจำกนี้ กำรมีปัจจัยด้ำนต้นทุนกำรผลิตจำกบริษัท OEM สัญชำติเยอรมัน และบรรษัทข้ำมชำติ
ส่งผลให้มีกำรนำเครื่องจักรมำใช้ในกำรผลิตให้เต็มศักยภำพเพิ่มขึ้น รวมถึงมีกำรลดต้นทุนกำรผลิตโดยย้ำยฐำนกำร
ผลิ ต ไปยั งประเทศที่ ค่ ำแรงต่ ำมำกขึ้น ซึ่ งผลกระทบที่ เกิด ขึ้น จะท ำให้ มี กำรร่ว มมื อกั น ระหว่ ำงบริษั ท OEM กั บ
Supplier รำยใหญ่และมีควำมมั่นคงสูงมำกขึ้น ส่งผลให้ Supplier รำยเล็กจะถูกบีบให้ออกจำกธุรกิจ ซึ่งคำดว่ำจะทำ
ให้ธุรกิจเป็นจำนวนมำกมีกำรปิดตัวลง
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เมื่อพิจำรณำธุรกิจของบริษัทในทวีปยุโรป เนื่องจำกผลกระทบต่ำง ๆ ที่ได้กล่ำวมำแล้วนั้น อำจส่งผล
ให้ต้องมีกำรปรับโครงสร้ำงของบริษัทในช่วงต้นปี 2564 เพื่อให้บริษัทเกิดประสิทธิภำพยิ่งขึ้น โดยจะมีกำรดำเนินกำร
ในรูปแบบ Hybrid ในกำรผลิตและจัดหำชิ้นส่วนกำรผลิตจำกประเทศไทยและนำไปประกอบในประเทศเยอรมัน
รวมทั้งจะมีกำรเข้ำสู่ตลำดรถไฟฟ้ำ (EV) เพิ่มขึ้น และจะมีกำรใช้ประโยชน์จำกโรงงำนในประเทศเยอรมันและฮังกำรี
ให้เต็มประสิทธิภำพมำกขึ้นอีกด้วย
ในงำนด้ำนกำรทำ Digital Transformation บริษัทมีกำรนำแผนงำนด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มำใช้เพิ่มเติมเพื่อให้กำรประกอบธุรกิจมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น เช่น กำรปรับปรุงระบบ SAP ระบบ SCADA ระบบ SUBERP ระบบใบเบิกสิน ค้ำออนไลน์ ระบบใบลำงำนออนไลน์และระบบข้อมูล QA, QC เป็น ต้น ซึ่งในขณะนี้ บริษั ท
ดำเนินกำรเสร็จสิ้นไปแล้วบำงส่วน นอกจำกนั้น บริษัทยังมีกำรดำเนินโครงกำร Smart Factory โดยนำเทคโนโลยีมำ
ใช้ในโรงงำนมำกขึ้น เช่น Network Diagram กำรแจ้งข้อมูลสถำนะกำรผลิตอัตโนมัติในแบบ Real Time กำรน ำ
ระบบออโตเมชั่ น มำใช้ เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น ต้ น ในด้ ำ นกำรพั ฒ นำขี ด ควำมสำมำรถของบุ ค ลำกร ในช่ ว งระหว่ ำ งปี
2562 – 2563 บริษัทลดอัตรำกำรจ้ำงงำนลง 446 ตำแหน่ง โดยบริษัทมุ่งเน้นพัฒนำพนักงำนที่มีทักษะกำรปฏิบัติงำน
เป็ น หลั ก ซึ่ งบริษั ท จะมี กำรเพิ่ ม ทั กษะกำรปฏิ บั ติ งำนให้ พ นั กงำนมี ทั กษะที่ ห ลำกหลำย โดยจะมี ก ำรเปลี่ ย นจุ ด
ปฏิบัติงำนหรือหน่วยงำน ณ จุดที่ต้องกำรกำลังคน โดยใช้กำรวิเครำะห์งำน และภำระงำนที่เหมำะสม เพื่อพัฒนำให้
พนักงำนสำมำรถปฏิบัติงำนทดแทนกันได้ และไม่ก่อให้เกิดควำมเครียดในกำรทำงำน
นอกจำกนั้น บริษัท ผลักดันและกำรส่งเสริมกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของ
บริษัท โดยกำรกำหนดสัญลักษณ์ กำรจัดทำยูนิฟอร์ม กำรทำของที่ระลึกสำหรับลูกค้ำให้สอดคล้องกับสีสัญลักษณ์ของ
บริษัท รวมทั้งกำรส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรทำงำน โดยกำรใช้รูปแบบกำรดำเนินโครงกำร Kaisen ซึ่งในปี
2563 ดำเนินกำรไปแล้วกว่ำ 220 โครงกำร อีกทั้งยังมีกำรส่งเสริมกำรทำงำนเป็นทีม โดยจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เปิด
โอกำสให้พนักงำนได้ทำกิจกรรมร่วมกันและช่วยเหลือสังคม เช่น โครงกำรจิตอำสำปลูกป่ำ โครงกำรจิตอำสำปันน้ำใจ
ให้น้อง เป็นต้น
ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุม สอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีผู้
ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น เพิ่ มเติม ประธำนฯ จึงกล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้ น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้ำร่วม
ประชุมทุกคนที่มำประชุมในวันนี้ และกล่ำวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลำ: 15.00 น.
ลงนำม

ประธำนที่ประชุม
(นำยจักรมณฑ์ ผำสุกวนิช)

ลงนำม

เลขำนุกำรบริษัท/เลขำนุกำรที่ประชุม
(นำงสำวบุษรำ บัวเผื่อน)
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