
 

 

 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2563 
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วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. 
ณ ห�องประชุมสํานักงานใหญ�  บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ ป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)  
เลขที่ 2/1-9 หมู� 3 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 

 
 

เป9ดรับลงทะเบียนเวลา 11.00 น. 
เพ่ือความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนําแบบแจ�งการประชุมซ่ึงพิมพ=บาร=โค�ด  

มาแสดงต�อเจ�าหน�าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด�วย 

 
 
 
 
 

 

แนวทางปฏิบัติในการเข�าร9วมประชุม  

กรณีการแพร9ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย=และตลาดหลักทรัพย= กรมพัฒนาธุรกิจการค�า กระทรวงพาณิชย= 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตลาดหลักทรัพย=แห�งประเทศไทย ได�หารือและรับทราบข�อจํากัดของ

บริษัทจดทะเบียนในการจัดประชุมผู�ถือหุ�น ดังนั้น เพื่อการระมัดระวังและปEองกันการแพร�ระบาดของไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID–19) ประกอบกับมาตรการของจังหวัดนครราชสีมาที่มีความสอดคล�องกัน จึงขอความร�วมมือจากผู�

ถือหุ�นพิจารณามอบฉันทะให�กรรมการอิสระแทนการเข�าร�วมประชุมด�วยตนเอง บริษัทจึงขอแจ�งให�ทราบถึง

แนวทางปฏิบัติในการประชุม และวิธีการมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส�งมาด�วย 7 

 



 

 

 

สารบัญ 

   หน�า 

หนังสือเชญิประชุมสามัญผู�ถอืหุ�น ประจําปO 2563                               1 

เอกสารประกอบวาระการประชุม 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย 1  รายงานการประชุมสามัญผู�ถอืหุ�น ประจําปO 2562                       (เอกสารประกอบวาระท่ี 1)        13 
สิ่งท่ีส�งมาด�วย 2 แบบฟอร=มลงทะเบียนโปรดนํามาแสดงในวันประชุม      

และรายงานประจําปO 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร= (QR Code)       (เอกสารประกอบวาระท่ี 2)                            
สิ่งท่ีส�งมาด�วย 3  รายนามและประวัติของกรรมการท่ีพ�นจากตําแหน�งตามวาระ  

และได�รับการเสนอชือ่ให�ได�รับการเลือกต้ังเปXนกรรมการอีกวาระหน่ึง  (เอกสารประกอบวาระท่ี 5)        35 
สิ่งท่ีส�งมาด�วย 4  นโยบาย หลักเกณฑ=และวิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษัท             (เอกสารประกอบวาระท่ี 5)         41 
สิ่งท่ีส�งมาด�วย 5  ข�อมูลเก่ียวกับประวัติและประสบการณ=การทํางานของผู�สอบบัญช ี    (เอกสารประกอบวาระท่ี 7)         42 

เอกสารประกอบการประชุม        

สิ่งท่ีส�งมาด�วย 6    ข�อบังคับของบริษัทท่ีเกี่ยวข�องกับการประชุมผู�ถอืหุ�น                                                              43 
สิ่งท่ีส�งมาด�วย 7  คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารท่ีผู�เข�าร�วมประชุมต�องนํามาแสดงในวันประชุม       45 
สิ่งท่ีส�งมาด�วย 8  รายชื่อและรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการอิสระท่ีได�รับการเสนอชื่อให�เปXนผู�รับมอบฉันทะของผู�ถือหุ�น          47 
สิ่งท่ีส�งมาด�วย 9  แบบแสดงความจาํนงขอรับรายงานประจําปO 2562 ในแบบรูปเล�ม                                             48 
สิ่งท่ีส�งมาด�วย 10 แผนท่ีแสดงสถานท่ีจัดการประชุม                                                                                    49 

แบบฟอรDมเอกสารท่ีเก่ียวข�อง 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย 11 หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.                                                                               - 
สิ่งท่ีส�งมาด�วย 12 แบบแจ�งความประสงค=เข�าร�วมประชุมสามัญผู�ถอืหุ�นปะจําปO 2563                                                - 
สิ่งท่ีส�งมาด�วย 13 แบบคัดกรองความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)                                               - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติสําหรับผู�เข�าร9วมประชุมสามญัผู�ถือหุ�นประจําป� 2563 
กรณีการแพร9ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

 

ตามท่ีสถานการณ=การแพร�ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในประเทศไทยยังคงดําเนินอยู� บริษัท พี.ซี.เอส. 
แมชีน กรุ ป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  มีความห�วงใยต�อสถานการณ=ดังกล�าว บริษัทจึงขอแจ�งให�ผู�เข�าร�วมประชุมทราบถึง
แนวปฏิบัติในการเข�าร�วมประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปO 2563 ดังน้ี 

1. ขอความร9วมมือผู�ถือหุ�นงดการเข�าร9วมประชุมด�วยตนเอง เพ่ือลดความเสี่ยงจากการแพร�ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) โดยเฉพาะท�านท่ี 

• เดินทางไป/กลับ หรือผ9านทาง ณ เขตโรคติดต9ออันตรายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือได�สัมผัส 
หรืออยู9ใกล�ชิดกับบุคคลดังกล9าว และยังไม9พ�นระยะเฝOาดูอาการท่ีบ�าน 14 วันปฏิทิน  

• มีไข� (อุณหภูมิสูงกว9า 37.5 องศาเซลเซียส) หรือมีอาการท่ีน9าสงสัย เช9น ไอ จาม มีน้ํามูก มีอาการเก่ียวกับ
ระบบทางเดินหายใจ หรือหายใจลําบาก เปSนต�น 

โดยท9านสามารถมอบฉันทะให�กรรมการอิสระของบริษัท เข�าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข�าร�วมประชุม
ด�วยตนเอง โดยสามารถส�งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานใส�ซองไปรษณีย=ตอบรับซ่ึงจัดส�งไปพร�อมหนังสือเชิญประชุม
มายังบริษัท ณ สํานักงานใหญ9 เลขท่ี 2/1-9 หมู9 3 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 ภายใน
วันท่ี 12 ตุลาคม 2563 

2. ขอแจ�งช9องทางการส9งคําถามล9วงหน�า โดยผู�ถือหุ�นท่ีประสงค=จะส�งคําถามล�วงหน�าสามารถกระทําได�ผ�านช�องทางดังน้ี 

• ส�งมาพร�อมกับหนังสือมอบฉันทะ มายังสํานักงานใหญ9 เลขท่ี 2/1-9 หมู9 3 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30280 

• จดหมายอิเล็กทรอนิกส=ท่ี ir@pcsgh.com 

• โทรสาร หมายเลข 044-701 399 
3. กรณีท่ีผู�ถือหุ�นยังคงประสงคDเข�าร9วมประชุมด�วยตนเอง บริษัทขอความร�วมมือให�ท�านกรอกแบบฟอรDมแจ�งความ

ประสงคDเข�าร9วมประชุมด�วยตนเองซ่ึงจัดส9งไปพร�อมกับหนังสือเชิญประชุม ท้ังนี้ บริษัท ขอความร�วมมือและขอทํา
ความเข�าใจมายังผู�ถือหุ�นและผู�รับมอบฉันทะของผู�ถือหุ�น (“ผู�เข�าร9วมประชุม”) ถึงแนวทางการดําเนินการจัดประชุมของ
บริษัท เพ่ือปEองกันและลดโอกาสเสี่ยงต�อการแพร�ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดังน้ี 

• บริษัทจะจัดให�มีการต้ังจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคบริเวณด�านหน�าอาคารสถานท่ีประชุม โดย
ในกรณีท่ีบริษัท ตรวจพบว�าผู�เข�าร�วมประชุมเปXนผู�ท่ีมีความเสี่ยงหรือผู�ท่ีมีอาการเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ (มี
ไข� อุณหภูมิสูงกว�า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการท่ีน�าสงสัย เช�น ไอ จาม มีนํ้ามูก มีอาการเก่ียวกับระบบ
ทางเดินหายใจ หรือหายใจลําบาก เปXนต�น) บริษัท ขอสงวนสิทธิไม�อนุญาตให�ผู�เข�าร�วมประชุมท่ีมีความเสี่ยง
ดังกล�าวเข�าไปในห�องประชุม (ในกรณีท่ีผู�ถือหุ�นมาประชุมด�วยตนเองท�านสามารถมอบฉันทะให�ผู�อื่นหรือกรรมการ
อิสระของบริษัท เข�าร�วมประชุมแทนได�) ท้ังน้ี การต�อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน 
บริษัทจะจัดให�มีการเว�นระยะห�างประมาณ 1 เมตร  

• ผู�เข�าร�วมการประชุมจะถูกเชิญให�น่ังโดยมีระยะห�างทางสังคม (Social Distancing) ท่ีเหมาะสม โดยเว�นระยะห�าง
ระหว�างเก�าอี้ประมาณอย�างน�อย 1 เมตร ซ่ึงจะทําให�จํานวนท่ีน่ังในห�องประชุมท่ีจะสามารถรองรับผู�เข�าร�วม
ประชุมมีจํานวนจํากัดประมาณ 29 ท่ีน่ัง บริษัทจึงใคร�ขอความร�วมมือจากผู�เข�าร�วมประชุมให�น่ังตามหมายเลขท่ี
น่ังเพ่ือประโยชน=ในการติดตามกรณีเกิดเหตุการณ=ใด ๆ ขึ้นและเม่ือท่ีน่ังท่ีจัดให�เต็มแล�ว ผู�เข�าร�วมประชุมจะไม�
สามารถเข�าไปยังห�องประชุมได� โดยในกรณีดังกล�าวบริษัทขอความร�วมมือจากผู�เข�าร�วมประชุมในการมอบฉันทะ
ให�กรรมการอิสระของบริษัท เพ่ือให�เข�าร�วมประชุมแทน 



 

 

 

• บริษัทจะจัดให�มีการดําเนินการทําความสะอาดสถานท่ีจัดการประชุมด�วยแอลกอฮอล=ก�อนเร่ิมการประชุมและขอ
ความร�วมมือผู�เข�าร�วมประชุมจัดเตรียมและสวมใส�หน�ากากอนามัยตลอดระยะเวลาท่ีเข�าร�วมการประชุม 

• เพ่ือลดความเสี่ยงจากการแพร�ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  บริษัทของดการจัดเตรียมไมโครโฟน
สําหรับการสอบถาม โดยผู�เข�าร�วมประชุมท่ีประสงค=จะสอบถามในท่ีประชุมขอให�ส�งคําถามให�แก�เจ�าหน�าท่ีบริษัท 
เพ่ือจัดส�งคําถามแก�ประธานกรรมการต�อไป 

• บริษัท ของดบริการอาหาร งดเสิร=ฟ ชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพ่ือ
ลดความเสี่ยงของการแพร�กระจายของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)   

• บริษัท ของดแจกรายงานประจําปO 2562 และรายงานความย่ังยืน ประจําปO 2562 ในแบบรูปเล�มในวันประชุมเพ่ือ
ลดการสัมผัสสิ่งของร�วมกับผู�อื่นและเพ่ือความปลอดภัยสุขอนามัยของผู�เข�าร�วมงานทุกท�าน โดยท�านสามารถ 
กรอกในแบบแสดงความจํานงขอรับรายงานประจําปO 2562 ในแบบรูปเล�ม ตามรายละเอียดใน สิ่งท่ีส�งมาด�วย 9 

• ผู�เข�าร�วมประชุมจะต�องกรอกแบบสอบถามเพ่ือการคัดกรองโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ=ใหม� 
2019 (COVID-19) โดยผู�เข�าร�วมประชุมจะต�องไม�ปกป9ดข�อมูลด�านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท�านต�อ
บริษัท ตามรายละเอียดใน สิ่งท่ีส�งมาด�วย 13 

• หากสถานการณ=มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีข�อกําหนดจากหน�วยงานราชการเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดประชุมผู�ถือหุ�น 
บริษัท จะแจ�งให�ท�านทราบทางเว็บไซต=ของบริษัท ( www.pcsgh.com ) ต�อไป 
 
ท้ังน้ี หากมีผู�เข�าร�วมประชุมมาพร�อมกันหลายท�านอาจทําให�เกิดความล�าช�าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข�า

ร�วมประชุม บริษัท ต�องขออภัยในความไม�สะดวกมา ณ โอกาสน้ี 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
           บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ ป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 

 

  



 

1 

 

 

วันท่ี 30 กันยายน 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปO 2563 
เรียน ท�านผู�ถือหุ�น 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย  
1. รายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปO 2562  
2. แบบฟอร=มลงทะเบียน (โปรดนํามาแสดงในวันประชุม) และรายงานประจําปO 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร= 

(QR Code)   
3. รายนามและประวัติของกรรมการท่ีพ�นจากตําแหน�งตามวาระ และได�รับการเสนอชื่อให�ได�รับการเลือกต้ังเปXน

กรรมการอีกวาระหน่ึง  
4. นโยบาย หลักเกณฑ=และวิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 
5. ข�อมูลเก่ียวกับประวัติและประสบการณ=การทํางานของผู�สอบบัญชี  
6. ข�อบังคับของบริษัทในส�วนท่ีเกี่ยวข�องกับการประชุมผู�ถือหุ�น 
7. คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานท่ีผู�เข�าร�วมประชุมต�องนํามาแสดงในวัน

ประชุม 
8. รายชื่อและรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการอิสระท่ีได�รับการเสนอชื่อให�เปXนผู�รับมอบฉันทะของผู�ถือหุ�น           
9. แบบแสดงความจํานงขอรับรายงานประจําปO 2562 ในแบบรูปเล�ม 
10. แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม 
11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. 
12. แบบแจ�งความประสงค=เข�าร�วมประชุมสามัญผู�ถือหุ�นปะจําปO 2563 
13. แบบคัดกรองความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 

 

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ ป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ�งให�ท�านทราบว�า ด�วยคณะกรรมการบริษัทได�มีมติให�เรียก
ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปO 2563 ในวันพฤหัสบดีท่ี 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห�องประชุมสํานักงานใหญ9 บริษัท 
พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ'ป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 2/1-9 หมู9 3 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 
เพ่ือพิจารณาเร่ืองต�าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต�อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2562 

 วัตถุประสงคDและเหตุผล  บริษัทได�จัดประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปO 2562 เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2562 โดยมีสําเนา
รายงานการประชุมปรากฏตาม สิ่งท่ีส�งมาด�วย 1 ท่ีได�จัดส�งให�ผู�ถือหุ�นพร�อมหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปO 
2562 ประชุมเม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2562 

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

วาระท่ี 2  รับทราบรายงานผลการดําเนนิงานของบริษัทประจําป� 2562 

 วัตถุประสงคDและเหตุผล  รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในปO 2562 ปรากฏอยู�ในรายงานประจําปO 2562 (ใน
รูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู�ในแบบฟอร=มลงทะเบียน) ท่ีได�จัดส�งให�ผู�ถือหุ�นพร�อมหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ี  



 

2 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในปO 2562 ให�ท่ีประชุมผู�ถอืหุ�นรับทราบ  

 หมายเหตุ  วาระน้ีเปXนวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม�มีการลงคะแนนเสียง 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจําป� 2562 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

สิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

วัตถุประสงคDและเหตุผล  งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปO 2562  สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏอยู�ในรายงานประจําปO 2562 (ในรูปแบบ QR Code ซ่ึงปรากฏอยู�ใน
แบบฟอร=มลงทะเบียน) ท่ีได�จัดส�งให�ผู�ถือหุ�นพร�อมหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ี โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปO 2562 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ดังกล�าว ได�ผ�านการ
ตรวจสอบโดยผู�สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสํานักงานอีวาย จํากัด (“EY”) ผ�านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล�ว 

สรุปสาระสําคัญงบการเงิน สําหรับป� สิ้นสดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562                          

หน�วย: ล�านบาท 

รายการ ปO 2562 ปO 2561 
เปลี่ยนแปลง 
ร�อยละ +/(-) 

สัดส�วนต�อ
รายได�ปO 2562 

สัดส�วนต�อ
รายได�ปO 2561 

รายได�จากการขาย 5,231.7 5,586.0 (6.3%)     

   - ธุรกิจในประเทศ 3,570.3 4,354.4 (18.0%)     

    - ธุรกิจต�างประเทศ 1,661.4 1,231.7 34.9%     

รายได�รวม 5,340.0 5,813.3 (8.1%)     

ต�นทุนขาย 4,478.7 4,728.0 (5.3%) 85.6% 84.6% 

  - ธุรกิจในประเทศ 2,868.7 3,538.0 (18.9%) 80.3% 81.3% 

  - ธุรกิจต�างประเทศ 1,610.1 1,190.0 35.3% 96.9% 96.6% 

กําไรขั้นต�น 753.0 851.8 (11.6%) 14.4% 15.2% 

ค�าใช�จ�ายในการขายและบริหาร 509.7 458.7 11.1% 9.7% 8.2% 

  - ธุรกิจในประเทศ 181.4 181.0 0.2% 5.1% 4.2% 

  - ธุรกิจต�างประเทศ 328.4 277.7 18.3% 19.8% 22.5% 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 102.4 67.4 51.8% n.a. n.a. 

สํารองหน้ีสงสัยจะสูญ 185.1 220.5 (16.1%) n.a. n.a. 

กําไรสุทธิสําหรับปO 75.2 358.8 (79.1%) 1.4% 6.2% 

  - ธุรกิจในประเทศ 290.0 533.3 (45.6%) 8.1% 12.2% 

  - ธุรกิจต�างประเทศ (214.9) (174.6) (23.1%) (12.9%) (14.2%) 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให� ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาอนุมั ติ งบแสดงฐานะการเงิน                     
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปO 2562 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได�ผ�าน
การตรวจสอบโดยผู�สอบบัญชีรับอนุญาตจาก EY และผ�านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได�รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล�ว 
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หมายเหตุ  มติในวาระน้ีจะต�องได�รับการอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรเพ่ือเปSนทุนสํารองตามกฎหมาย รับทราบการจ9ายเงินปdนผลระหว9างกาล และ

เสนองดจ9ายเงินปdนผลประจําป� 2562 

วัตถุประสงคDและเหตุผล  ในปO 2562 บริษัทมีกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 946.1 ล�านบาท และ
ข�อบังคับของบริษัท ข�อ 47 กําหนดให� บริษัทต�องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปOส�วนหน่ึงไว�เปXนทุนสํารองไม�น�อยกว�าร�อย
ละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปO หักด�วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ�ามี) จนกว�าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม�น�อยกว�าร�อยละ 
10 ของทุนจดทะเบียน 

 บริษัทมีนโยบายจ�ายเงินปrนผลในอัตราไม�ต่ํากว�าร�อยละ 50 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี
และหลังหักสํารองตามกฎหมาย ท้ังน้ี การจ�ายเงินปrนผลดังกล�าวจะขึ้นอยู�กับการดํารงเงินไว�เพ่ือลงทุนในอนาคต หรือ
เพ่ือชําระคืนเงินกู�ยืม หรือเปXนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท รวมถึงความจําเปXนและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

1. อนุมัติให�นําเสนอต�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท 
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เปXนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 16,604,633 
บาท ส�งผลให�บริษัท มีทุนสํารองจํานวนท้ังสิ้น 152,500,000 บาท ซ่ึงครบถ�วนตามกฎหมายกําหนดท่ีอัตรา
ร�อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท 

2. อนุมัติให�นําเสนอต�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นเพ่ือพิจารณารับทราบการจ�ายเงินปrนผลระหว�างกาลจํานวน 2 คร้ัง
ดังต�อไปน้ี 
คร้ังท่ี 1 จากผลการดําเนินงาน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต�วันท่ี 23 กุมภาพันธ= 2562 ถึง วันท่ี 30 
มิถุนายน 2562 ของบริษัท เปXนจํานวน 0.10 บาทต�อหุ�น ซ่ึงคํานวณจากหุ�นสามัญท้ังหมด 1,525,000,000 หุ�น 
คิดเปXนจํานวนเงินท้ังสิ้น 152,500,000 บาท ท้ังน้ี บริษัท ได�จ�ายเงินปrนผลระหว�างกาลดังกล�าวให�แก�ผู�ถือหุ�น
แล�วเม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2562 
คร้ังท่ี 2 จากผลการดําเนินงานคร่ึงปOหลังของปO 2562 ต้ังแต�วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 
2562 ในอัตราหุ�นละ 0.20 บาท จากจํานวนหุ�นท้ังหมด 1,525,000,000 หุ�น รวมเปXนเงินท้ังสิ้น 305,000,000 
บาท โดยเปXนการจ�ายจากกําไรสุทธิจากกิจการท่ีได�รับการส�งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ�นละ 0.152 บาท 
จากจํานวนหุ�นท้ังหมด 1,525,000,000 หุ�น รวมเปXนเงินท้ังสิ้น 231,800,000 บาท ท้ังน้ี ผู�ถือหุ�นท่ีได�รับเงินปrน
ผลจํานวนน้ีจะไม�ถูกหักภาษี ณ ท่ีจ�าย และจ�ายจากกําไรสุทธิจากกิจการท่ีไม�ได�รับการส�งเสริมการลงทุน (NON 
BOI)  ในอัตราหุ�นละ 0.048 บาท จากจํานวนหุ�นท้ังหมด 1,525,000,000 หุ�น รวมเปXนเงินท้ังสิ้น 73,200,000 
บาท ท้ังน้ี บริษัท ได�จ�ายเงินปrนผลระหว�างกาลดังกล�าวให�แก�ผู�ถือหุ�นแล�วเม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2563 

ท้ังน้ี เม่ือรวมการจ�ายเงินปrนผลระหว�างกาลท้ังสองคร้ังข�างต�น บริษัท ได�จ�ายเงินปrนผลประจําปOสําหรับผลการ
ดําเนินงานตั้งแต�วันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ�นละ 0.30 บาท รวมเปXนเงินปrน
ผลจ�ายท้ังสิ้นจํานวน 457,500,000 บาท  

3. อนุมัติให�นําเสนอต�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นในการงดจ�ายเงินปrนผลประจําปO 2562 เน่ืองจากบริษัทได�จ�ายเงินปrนผล
ระหว�างกาลจํานวน 2 คร้ัง สําหรับผลการดําเนินงาน ต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 
ครบถ�วนแล�ว 

         



 

4 

 

ท้ังน้ี เปรียบเทียบอัตราการจ�ายเงินปrนผลประจําปO 2562  กับปOท่ีผ�านมาได� ดังน้ี 

รายละเอียดการจ9ายเงินปdนผล ป�บัญชี 2562 ป�บัญชี 2561 
1. กําไรสุทธิสําหรับปOตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหัก

ภาษีและหลังหักสํารองตามกฎหมาย (ล�านบาท) 
929.51 331.97 

2. จํานวนหุ�น (ล�านหุ�น) 1,525 1,525 

3. เงินปrนผลประจําปO (บาท/หุ�น) 0.30 0.20 

4. เงินปrนผลจ�ายท้ังสิ้น (ล�านบาท) 457.50 305.5 

5. อัตราส�วนการจ�ายเงินปrนผลเทียบกับกําไรสุทธิจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลังหักสํารอง
ตามกฎหมาย 

49.21 % 92.02 % 

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

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการแต9งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต�องออกตามวาระ 

 วัตถุประสงคDและเหตุผล  ตามมาตรา 71 แห�งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแก�ไข
เพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด”) และข�อบังคับของบริษัทข�อ 17 กําหนดไว�ว�า ในการประชุมสามัญประจําปO
ทุกคร้ัง ให�กรรมการออกจากตําแหน�ง 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะน้ัน ถ�าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ�งออกให�
ตรงเปXนสามส�วนไม�ได� ก็ให�ออกโดยจํานวนท่ีใกล�ท่ีสุดกับส�วน 1 ใน 3 ท้ังน้ีกรรมการท่ีออกจากตําแหน�งตามวาระน้ัน 
อาจได�รับเลือกตั้งเข�ามาดํารงตําแหน�งเปXนกรรมการใหม�ก็ได� 

 สําหรับการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปO 2563 มีกรรมการท่ีครบวาระการดํารงตําแหน�งคร้ังน้ีจํานวน 3 ท�าน ดังน้ี 

1. นายภควัต โกวิทวฒันพงศ= กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายกุญชร เรามานะชัย  กรรมการ 
3. นายพลเอก รุ�งโรจน=กิติยศ กรรมการ 

ในการน้ี บริษัทได�ประกาศในเว็บไซต=ของบริษัทเรียนเชิญให�ผู�ถือหุ�นเสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามพ.ร.บ. 
บริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย=และตลาดหลักทรัพย= และหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เพ่ือ
เข�ารับการสรรหาเปXนกรรมการบริษัทต้ังแต�วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 ถึง 15 มกราคม 2563 โดยเม่ือครบ
กําหนดเวลาแล�ว ปรากฏว�าไม�มีผู�ถือหุ�นรายใดเสนอชื่อผู�ทรงคุณวุฒิเข�ามายังบริษัท  

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทนได�พิจารณากลั่นกรองแล�วให�ความเห็นว�า กรรมการท้ัง 3 ราย ได�แก� 
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ= นายกุญชร เรามานะชัย และนายพลเอก รุ�งโรจน=กิติยศ เปXนผู� มีความรู�และมี
ประสบการณ= ประกอบกับเพ่ือความต�อเน่ืองในการบริหารจัดการอันจะเปXนประโยชน=ต�อการดําเนินงานตามแผน
ธุรกิจของบริษัทในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให�ความเห็นชอบแต�งต้ังให�
กรรมการท้ัง 3 ท�าน กลับเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการอีกวาระหน่ึง  

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ=การทํางาน ของกรรมการท่ีพ�นจากตําแหน�งตามวาระ และ
ได�รับการเสนอชื่อเพ่ือกลับเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการอีกวาระหน่ึง ปรากฏตาม สิ่งท่ีส�งมาด�วย 3 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการได�พิจารณาคุณสมบัติ ความรู� และประสบการณ= ตามนโยบาย
หลักเกณฑ=และวิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งท่ีส�งมาด�วย 4 คณะกรรมการ (โดยมติเสียงข�างมาก
และไม�รวมกรรมการท่ีต�องพ�นจากตําแหน�งตามวาระในคร้ังน้ี) เห็นว�าบุคคลท่ีได�รับการเสนอชื่อให�ดํารงตําแหน�งกรรม
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การอิสระสามารถให�ความเห็นได�อย�างเปXนอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นอนุมัติแต�งต้ังให�กรรมการท่ี
จะต�องออกจากตําแหน�งตามวาระ ท้ัง 3 ราย กลับเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยมีรายชื่อดังน้ี 

1. นายภควัต โกวิทวฒันพงศ= กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายกุญชร เรามานะชัย  กรรมการ 
3. นายพลเอก รุ�งโรจน=กิติยศ กรรมการ 

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

 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดค9าตอบแทนกรรมการ ประจําป� 2563 

 วัตถุประสงคDและเหตุผล  คณะกรรมการบริษัทได�กําหนดนโยบายการจ�ายค�าตอบแทนกรรมการโดยมอบหมายให�
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน เปXนผู�เสนอค�าตอบแทนของกรรมการจากผลการดําเนินงานของ
บริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทท่ีมีขนาดใกล�เคียงกัน โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสม และสอดคล�องกับภาระหน�าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาอนุมัติค�าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม�เกิน 
9 ล�านบาท โดยมีรายละเอียดค�าตอบแทนกรรมการ ดังต�อไปน้ี 

คณะกรรมการชุดต9าง ๆ 

ค9าตอบแทนรายเดือน 
(บาท) 

เบ้ียประชุม/คร้ัง  

(บาท) 

บําเหน็จกรรมการ/ป�  

(บาท) 

2562 2563 2562 2563 2562 2563 

คณะกรรมการบริษัท 
- ประธาน 
- กรรมการ 

 
25,000 
17,500 

 
25,000 
17,500 

 
40,000 
30,000 

 
40,000 
30,000 

จ�ายให�เฉพาะ
กรรมการท่ีไม�
เปXนผู�บริหาร 
วงเงินไม�เกิน 

2,000,000 บาท 

จ�ายให�เฉพาะกรรมการที่

ไม�เปXนผู�บริหาร โดย

จํานวนเงินให�สอดคล�อง

กับการทํากําไรของบริษัท 

เงินปrนผล และโบนัส

พนักงาน โดยมีวงเงนิ    

ไม�เกิน 4,000,000 บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธาน 
- กรรมการ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
37,500 
25,000 

 
37,500 
25,000 

 
- 
 

 
- 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค�าตอบแทน 

- ประธาน 
- กรรมการ 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

37,500 
25,000 

 
 

37,500 
25,000 

 
 
- 

 
 
- 

 - สิทธิประโยชนDอื่นๆ   ไม�มี 

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีจะต�องได�รับการอนุมัติด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�
ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม 
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(หน�วย : บาท) 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแต9งตั้งผู�สอบบัญชีและกําหนดค9าสอบบัญชีประจําป� 2563  
 วัตถุประสงคDและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห�งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด กําหนด ให�ท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�น

ประจําปOแต�งตั้งผู�สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค�าสอบบัญชีของบริษัททุกปO ในการแต�งต้ังผู�สอบบัญชีจะแต�งต้ัง
ผู�สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได� ประกอบกับข�อบังคับของบริษัท ข�อ 36 ท่ีกําหนดให�ท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปOแต�งต้ัง
ผู�สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค�าสอบบัญชีของบริษัททุกปO ดังน้ัน บริษัทจึงต�องเสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณา
แต�งต้ังผู�สอบบัญชีและกําหนดค�าสอบบัญชีของบริษัททุกปO  

 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได�พิจารณาคัดเลือกผู�สอบบัญชีของบริษัท โดย
พิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ= ตลอดจนความเปXนอิสระของผู�สอบบัญชี และพิจารณาค�าตอบแทนการ
สอบบัญชีให�เหมาะสมกับหน�าท่ี ภาระความรับผิดชอบ โดยได�เสนอต�อคณะกรรมการบริษัทให�พิจารณาแต�งต้ังผู�สอบ
บัญชีจาก EY เปXนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติ  

    นายศุภชัย ปrญญาวัฒโน     ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3930 และ/หรือ  
    นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร     ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5730 และ/หรือ  
    นางสาวกรองแก�ว ลิมปwกิตติกุล  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5874 แห�ง EY  
 เปXนผู�สอบบัญชีบริษัท โดยให�ผู�สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงเปXนผู�ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต�องบการเงินของ

บริษัท และขอเสนอให�กําหนดค�าสอบบัญชีประจําปO 2562 เปXนจํานวนเงินไม�เกิน 3,100,000 บาท เน่ืองจากการโอน
กิจการของบริษัทย�อยท้ังหมดในประเทศไทยมายังบริษัท ท้ังน้ี บริษัทและบริษัทย�อยในต�างประเทศมีผู�สอบบัญชีราย
เดียวกัน (การอนุมัติไม�รวมค�าสอบบัญชีของบริษัทย�อย)   

ท้ังน้ี หากพิจารณาค�าสอบบัญชีท่ีเกี่ยวข�องท้ังหมดรวมบริษัทย�อยในประเทศ ในปO 2562 จะอยู�ท่ีจํานวนรวมท้ังสิ้น 
4,970,000 บาท ในขณะท่ีค�าสอบบัญชีของปO 2563 อยู�ท่ีจํานวนรวมไม�เกิน 3,100,000 บาท หรือลดลง 1,870,000 
บาท คิดเปXนร�อยละ 37.62 เน่ืองจากบริษัทได�มีการโอนกิจการของบริษัทย�อยท้ังหมดของธุรกิจในประเทศมายัง
บริษัทตั้งแต�วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอต�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นอนุมัติแต�งต้ังผู�สอบบัญชีจาก EY เปXนสํานักงาน
สอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให� นายศุภชัย  ปrญญาวัฒโน ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3930 และ/หรือ 
นายณัฐวุฒิ  สันติเพ็ชร ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5730 และ/หรือ นางสาวกรองแก�ว  ลิมปwกิตติกุล ผู�สอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5874 แห�ง EY เปXนผู�สอบบัญชีบริษัท โดยให�ผู�สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงเปXนผู�ทําการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต�องบการเงินของบริษัท ท้ังน้ี ข�อมูลเก่ียวกับประวัติและประสบการณ=การทํางานของ
ผู�สอบบัญชีแต�ละท�าน ปรากฏตาม สิ่งท่ีส�งมาด�วย 5 

และเห็นสมควรเสนอต�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นเพ่ือพิจารณาอนุมัติค�าสอบบัญชีประจําปO 2563 ตามปรากฏในตาราง
ดังต�อไปน้ี 

 ค�าตอบแทนของผู�สอบบัญช ี ปO 2563 (ปOท่ีเสนอ) ปO 2562 

ค�าสอบบัญช ีบมจ.พี.ซ.ีเอส. แมชนี กรุ ป โฮลด้ิง  ไม�เกิน   3,100,000 1,100,000 

ค�าสอบบัญชีสาํหรับบริษัทย�อย 3 บริษัท ดังน้ี 
1) บริษัท พี.ซี.เอส.พรีซิชั่น เวิร=ค จํากัด 
2) บริษัท พี.ซ.ีเอส.ได คาสต้ิง จํากัด 
3) บริษัท พี.ซ.ีเอส.ฟอร=จจ้ิง จํากัด 

 
 

- 
- 
- 

3,870,000 
 

1,840,000 
1,300,000 

730,000 

   ค�าบริการอื่น - -  

รวม 3,100,000 4,970,000 



 

7 

 

ค�าสอบบัญชีเฉพาะกิจการเพ่ิมขึ้นจากปO 2562 เน่ืองจากการโอนกิจการของบริษัทย�อยท้ังหมดในประเทศไทยมายัง
บริษัท ท้ังน้ี บริษัทท่ีเปXนสํานักงานสอบบัญชีและผู�สอบบัญชีตามท่ีเสนอ มีความเปXนอิสระ ไม�มีความสัมพันธ=หรือส�วน
ได�เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย�อย ผู�บริหาร ผู�ถือหุ�นใหญ� หรือ ผู�ท่ีเกี่ยวข�องของบุคคลดังกล�าว  

นอกจากน้ี เพ่ือให�สอดคล�องกับ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 35/2563 เร่ือง การจัดทําและส�งงบ

การเงินท่ีครบกําหนดส�งภายในปO 2563 ของบริษัทท่ีไม�สามารถจัดประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําปO เน่ืองจาก

สถานการณ=การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-

19)) ซ่ึงกําหนดให�บริษัทท่ีออกหลักทรัพย=ท่ีไม�สามารถจัดประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําปOเพ่ือแต�งต้ังผู�สอบบัญชีได� 

เน่ืองจากสถานการณ=การแพร�ระบาดของ COVID-19 น้ันสามารถส�งงบการเงินรายไตรมาสท่ีผู�สอบบัญชีได�สอบทาน

แล�วจากผู�สอบบัญชีท่ีได�รับการแต�งต้ังจากบริษัทดังกล�าวต�อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย=และตลาด

หลักทรัพย= (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ได� โดยบริษัทต�องเสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นแต�งต้ังผู�สอบบัญชีรายดังกล�าวในการ

ประชุมคราวต�อไป ซ่ึงบริษัทได�มีการจัดส�งงบการเงินไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 ของปO 2563 ท่ีผ�านการสอบทาน

จากผู�สอบบัญชีท่ีบริษัทแต�งต้ังต�อสํานักงาน ก.ล.ต. แล�ว ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอให�ท่ีประชุมผู�

ถือหุ�นในคร้ังน้ีเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแต�งต้ังผู�สอบบัญชีตามรายชื่อและค�าสอบบัญชีประจําปO 2563 ตามรายละเอียด

ข�างต�นต�อไป 

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

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติแก�ไขข�อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู�ถือหุ�นผ9านสื่อ
อิเล็กทรอนิกสD 

 วัตถุประสงคDและเหตุผล  ตามท่ีได�มีการออกประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เร่ืองการ

ประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส= ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2557 (“ประกาศคณะรักษาความสงบแห9งชาติ”) กําหนดให�

การประชุมท่ีกฎหมายบัญญัติให�ต�องมีการประชุม นอกจากจะดําเนินการตามวิธีท่ีบัญญัติไว�ในกฎหมายแต�ละฉบับ

แล�ว จะจัดให�มีการประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส=ก็ได� โดยผู�ร�วมประชุมอย�างน�อยหนึ่งในสามขององค=ประชุม ต�อง

อยู�ในท่ีประชุมแห�งเดียวกันและผู�ร�วมประชุมท้ังหมดต�องอยู�ในราชอาณาจักรขณะท่ีมีการประชุม  

 อย�างไรก็ตาม ในวันท่ี 19 เมษายน 2563 พระราชกําหนดว�าด�วยการประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส= พ.ศ. 2563 

(“พ.ร.ก. ว9าด�วยการประชุมผ9านสื่ออิเล็กทรอนิกสD”) ได�มีผลใช�บังคับ เพ่ือผ�อนคลายหลักเกณฑ=ในการจัดการ

ประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส=มากขึ้นโดยกําหนดให�ผู�เข�าร�วมประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส=ไม�จําเปXนต�องอยู�ในสถานท่ี

เดียวกันอย�างน�อยหนึ่งในสามขององค=ประชุมและผู�เข�าร�วมประชุมดังกล�าวท้ังหมดไม�จําเปXนต�องอยู�ในราชอาณาจักร 

ท้ังน้ี เพ่ือเปXนการอํานวยความสะดวกในการจัดการประชุมมากขึ้น รวมท้ังยังกําหนดให�มีการยกเลิกประกาศคณะ

รักษาความสงบแห�งชาติอีกด�วย  

 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล�วเห็นว�าข�อบังคับของบริษัทในปrจจุบันได�มีการกําหนด

หลักเกณฑ=เร่ืองการประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส=ไว�แล�วตามหลักเกณฑ=ท่ีกําหนดในประกาศคณะรักษาความสงบ

แห�งชาติ อย�างไรก็ตาม เน่ืองจากประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติได�ถูกยกเลิกแล�วโดยผลของพ.ร.ก. ว�าด�วยการ

ประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส= ดังน้ัน จึงเห็นสมควรให�ต�องแก�ไขข�อบังคับของบริษัทในส�วนท่ีเก่ียวข�องกับการประชุม
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คณะกรรมการและการประชุมผู�ถือหุ�น เพ่ือกําหนดเร่ืองการประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส=ให�มีความชัดเจนเพ่ิมเติมและ

ปรับปรุงเน้ือหาให�สอดคล�องกับหลักเกณฑ=การประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส=ท่ีแก�ไขใหม�ตามพ.ร.ก. ว�าด�วยการประชุม

ผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส=ข�างต�น โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ตารางเปรียบเทียบข�อบังคับเดิมของบริษัทและส9วนท่ีขอแก�ไขเพ่ิมเติม 

ข�อบังคับปrจจุบัน ข�อบังคับแก�ไขใหม� 

ข�อ 24 

ในการประชุมคณะกรรมการ ต�องมีกรรมการมาประชุมไม�น�อย
กว�าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะครบองค=
ประชุม และให�ประธานกรรมการทําหน�าท่ีเปXนประธานในท่ี
ประชุมคณะกรรมการในกรณีท่ีประธานกรรมการไม�อยู�ในท่ี
ประชุมหรือไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ในกรณีท่ีมีรองประธาน
กรรมการอยู� ให�รองประธานกรรมการเปXนประธานท่ีประชุม 
แต�ถ�าไม�มีรองประธานกรรมการหรือมีแต�ไม�อยู�ในท่ีประชุมน้ัน
หรือไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ให�กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหน่ึงเปXนประธานท่ีประชุม 

ข�อ 24 

ในการประชุมคณะกรรมการไม�ว�าจะเปXนการประชุมในท่ี
ประชุมแห�งเดียวกัน หรือเปXนการประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส= 
ต�องมีกรรมการมาประชุมไม�น�อยกว�าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจํานวน
กรรมการท้ังหมดจึงจะครบองค=ประชุม และให�ประธาน
กรรมการทําหน�าท่ีเปXนประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการใน
กรณีท่ีประธานกรรมการไม�อยู�ในท่ีประชุมหรือไม�สามารถ
ปฏิบัติหน�าท่ีได� ในกรณีท่ีมีรองประธานกรรมการอยู� ให�รอง
ประธานกรรมการเปXนประธานท่ีประชุม แต�ถ�าไม�มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแต�ไม�อยู�ในท่ีประชุมน้ันหรือไม�สามารถปฏิบัติ
หน�าท่ีได� ให�กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปXน
ประธานท่ีประชุม 

ข�อ 25 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให�ประธานกรรมการหรือผู�
ซ่ึงได�รับมอบหมายส�งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม�น�อย
กว�าเจ็ด (7) วันก�อนวันประชุม เว�นแต�ในกรณีจําเปXนรีบด�วน
เพ่ือรักษาสิทธิและประโยชน=ของบริษัท จะแจ�งการนัดประชุม
โดยวิธีอื่น และกําหนดวันประชุมให�เร็วกว�าน้ันก็ได� 

ข�อ 25 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให�ประธานกรรมการหรือผู�
ซึ่งได�รับมอบหมายส�งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม�น�อย
กว�าเจ็ด (7) วันก�อนวันประชุม เว�นแต�ในกรณีจําเปXนรีบด�วน
เพ่ือรักษาสิทธิและประโยชน=ของบริษัท จะแจ�งการนัดประชุม
โดยวิธีอื่น และกําหนดวันประชุมให�เร็วกว�าน้ันก็ได�  

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีการประชุมคณะกรรมการคราวใดเปXนการ
ประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส= การจัดส�งหนังสือนัดประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมสามารถดําเนินการโดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส=ก็ได� ซ่ึงจะต�องจัดส�งภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว�
ในวรรคแรกและจะต�องจัดให�มีการจัดเก็บสําเนาหนังสือเชิญ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว�เปXนหลักฐานด�วย 
โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข�อมูลอิเล็กทรอนิกส=ก็ได� 

ข�อ 29 

คณะกรรมการจะต�องประชุมกันอย�างน�อยสาม (3) เดือนต�อคร้ัง 
ณ จังหวัดอันเปXนท่ีตั้งสํานักงานใหญ�ของบริษัทหรือจังหวัด
ใกล�เคียง หรือ ณ สถานท่ีอื่นใด โดยการกําหนดวัน เวลา และ
สถานท่ี เปXนไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการ 

ข�อ 29 

คณะกรรมการจะต�องประชุมกันอย�างน�อยสาม (3) เดือนต�อคร้ัง 
ณ จังหวัดอันเปXนท่ีตั้งสํานักงานใหญ�ของบริษัทหรือจังหวัด
ใกล�เคียง หรือ ณ สถานท่ีอื่นใด โดยการกําหนดวัน เวลา และ
สถานท่ี เปXนไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการ 
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ข�อบังคับปrจจุบัน ข�อบังคับแก�ไขใหม� 

ในการประชุมคณะกรรมการแต�ละคร้ัง ประธานในท่ีประชุมจะ
กําหนดให�กรรมการประชุมและดําเนินการใดๆ ในการประชุม
ดังกล�าวผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส=ก็ได� โดยกรรมการอย�างน�อยหน่ึง
ในสาม (1/3) ขององค=ประชุมจะต�องอยู�ในท่ีประชุมแห�ง
เดียวกัน และกรรมการท้ังหมดท่ีเข�าร�วมประชุมจะต�องอยู�ใน
ประเทศไทยขณะท่ีมีการประชุม 

การประชุมผ� านสื่ ออิ เล็ กทรอ นิกส=ตามวรรคแรกต�อง มี
กระบวนการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด�านสารสนเทศโดยให�มี
การบันทึกเสียง หรือท้ังเสียงและภาพแล�วแต�กรณี ของ
กรรมการทุกรายในท่ีประชุมตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุม 
รวมท้ังข�อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร=ท่ีเกิดจากการบันทึก
ดังกล�าวและมีระบบควบคุมการประชุมตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข�อง 

กรรมการบริษัทซ่ึงเข�าร�วมประชุมคณะกรรมการผ�านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส=ด�วยวิธีการและเปXนไปตามเง่ือนไขท่ีกล�าวมา
ข�างต�นถือว�าเปXนการเข�าร�วมประชุมอันสามารถนับเปXนองค=
ประชุมได�  และถือว�าการประชุมคณะกรรมการผ�านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส=ดังกล�าวมีผลเช�นเดียวกับการประชุมตามวิธีการท่ี
บัญญัติไว�ในกฎหมายและข�อบังคับน้ีอิเล็กทรอนิกส=ดังกล�าวมีผล
เช�นเดียวกับการประชุมตามวิธีการท่ีบัญญัติไว�ในกฎหมายและ
ข�อบังคับน้ี 

ในการประชุมคณะกรรมการแต�ละคร้ัง ประธานในท่ีประชุมจะ
กําหนดให�กรรมการประชุมและดําเนินการใดๆ ในการประชุม
ดังกล�าวผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส=ก็ได� โดยการจัดการประชุมด�วย
วิธีดังกล�าวต�องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ=ท่ีใช�บังคับใน
ขณะน้ันและให�ถือว�าการประชุมคณะกรรมการผ�านสื่ อ
อิ เ ล็ กทรอนิ กส= ดั งกล� า ว มีผล เช� น เดี ย ว กับการประชุ ม
คณะกรรมการท่ีมาประชุมในท่ีประชุมแห�งเดียวกัน ตามวิธีการ
ท่ีบัญญัติไว�ในกฎหมายและข�อบังคับน้ี 

 

ข�อ 31 

คณะกรรมการต�องจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นเปXนการประชุม
สามัญประจําปOภายในสี่เดือน(4)เดือน นับแต�วันสิ้นสุดของรอบ
ปOบัญชีของบริษัท 

การประชุมผู�ถือหุ�นคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ให�เรียกว�าการ
ประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู�ถือหุ�นเปXน
การประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได�สุดแต�จะเห็นสมควร 

ผู�ถือหุ�นซ่ึงมีหุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�าร�อยละสิบ(10) ของ
จํานวนหุ�น ท่ีจํ าหน� ายได�  จะเข� าชื่ อ กัน ทําหนังสือขอให�
คณะกรรมการเรียกประชุมผู�ถือหุ�นเปXนการประชุมวิสามัญ
เม่ือใดก็ได� แต�ต�องระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให�เรียก
ประชุมไว�ให�ชัดเจนในหนังสือดังกล�าวด�วย ในกรณีเช�นน้ี 
คณะกรรมการต�องจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นภายในสี่สิบห�า
(45) วัน นับแต�วันท่ีได�รับหนังสือน้ันจากผู�ถือหุ�นดังกล�าว 

ข�อ 31 

คณะกรรมการต�องจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นเปXนการประชุม
สามัญประจําปOภายในสี่เดือน(4)เดือน นับแต�วันสิ้นสุดของรอบ
ปOบัญชีของบริษัท 

การประชุมผู�ถือหุ�นคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ให�เรียกว�าการ
ประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู�ถือหุ�นเปXน
การประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได�สุดแต�จะเห็นสมควร 

ผู�ถือหุ�นซ่ึงมีหุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�าร�อยละสิบ(10) ของ
จํานวนหุ�น ท่ีจํ าหน� ายได�  จะเข� าชื่ อ กัน ทําหนังสือขอให�
คณะกรรมการเรียกประชุมผู�ถือหุ�นเปXนการประชุมวิสามัญ
เม่ือใดก็ได� แต�ต�องระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให�เรียก
ประชุมไว�ให�ชัดเจนในหนังสือดังกล�าวด�วย ในกรณีเช�นน้ี 
คณะกรรมการต�องจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นภายในสี่สิบห�า
(45) วัน นับแต�วันท่ีได�รับหนังสือนั้นจากผู�ถือหุ�นดังกล�าว 
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ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม�จัดให�มีการประชุมภายในกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ผู�ถือหุ�นท้ังหลายซึ่งเข�าชื่อกันหรือผู�ถือ
หุ�นคนอื่นๆ รวมกันได�จํานวนหุ�นตามท่ีบังคับไว�น้ันจะเรียก
ประชุมเองก็ได�ภายในสี่สิบห�า (45) วัน นับแต�วันครบกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช�นน้ี ให�ถือว�าเปXนการประชุม
ผู�ถือหุ�นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต�อง
รับผิดชอบค�าใช�จ�ายอันจําเปXนท่ีเกิดจากการจัดให�มีการประชุม
และอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว�าการประชุมผู�ถือหุ�นท่ีเปXนการเรียกประชุม
เพราะผู�ถือหุ�นตามวรรคสามคร้ังใด จํานวนผู�ถือหุ�นซ่ึงมาร�วม
ประชุมไม�ครบเปXนองค=ประชุมท่ีกําหนดไว�ในข�อบังคับฉบับน้ี ผู�
ถือหุ�นตามวรรคสามต�องร�วมกันรับผิดชอบชดใช�ค�าใช�จ�ายท่ีเกิด
จากการจัดให�มีการประชุมในคร้ังน้ันให�แก�บริษัท 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม�จัดให�มีการประชุมภายในกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ผู�ถือหุ�นท้ังหลายซึ่งเข�าชื่อกันหรือผู�ถือ
หุ�นคนอื่นๆ รวมกันได�จํานวนหุ�นตามท่ีบังคับไว�นั้นจะเรียก
ประชุมเองก็ได�ภายในสี่สิบห�า (45) วัน นับแต�วันครบกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช�นน้ี ให�ถือว�าเปXนการประชุม
ผู�ถือหุ�นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต�อง
รับผิดชอบค�าใช�จ�ายอันจําเปXนท่ีเกิดจากการจัดให�มีการประชุม
และอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว�าการประชุมผู�ถือหุ�นท่ีเปXนการเรียกประชุม
เพราะผู�ถือหุ�นตามวรรคสามคร้ังใด จํานวนผู�ถือหุ�นซ่ึงมาร�วม
ประชุมไม�ครบเปXนองค=ประชุมท่ีกําหนดไว�ในข�อบังคับฉบับน้ี ผู�
ถือหุ�นตามวรรคสามต�องร�วมกันรับผิดชอบชดใช�ค�าใช�จ�ายท่ีเกิด
จากการจัดให�มีการประชุมในคร้ังน้ันให�แก�บริษัท 

ท้ังน้ี การจัดการประชุมผู�ถือหุ�นตามวรรคแรกและวรรคสองน้ัน
สามารถจัดการประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส=ก็ได� โดยการ
จัดการประชุมด�วยวิธีดังกล�าวต�องปฏิบัติตามวิธีการท่ีบัญญัติไว�
ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ=ท่ีใช�บังคับในขณะน้ันหรือนํากฎหมาย 
หรือกฎเกณฑ=ท่ีเก่ียวข�องน้ันมาใช�บังคับโดยอนุโลมและให�ถือว�า
การประชุมผู�ถือหุ�นผ� านสื่ออิ เล็กทรอนิกส= ดังกล� าวมีผล
เช�นเดียวกับการประชุมผู�ถือหุ�นท่ีมาประชุมในท่ีประชุมแห�ง
เดียวกัน ตามวิธีการท่ีบัญญัติไว�ในกฎหมายและข�อบังคับน้ี 

ข�อ 32 

ในการเรียกประชุมผู�ถือหุ�น ให�คณะกรรมการจัดทําเปXนหนังสือ
นัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเร่ืองท่ีจะเสนอต�อท่ีประชุมพร�อมด�วยรายละเอียดตาม
สมควร โดยระบุให�ชัดเจนว�าเปXนเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ือ
อนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แล�วแต�กรณี รวมท้ังความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดังกล�าว และจัดส�งให�ผู�ถือหุ�นและนาย
ทะเบียนทราบไม�น�อยกว�าเจ็ด (7) วันก�อนวันประชุม ท้ังนี้ให�ลง
โฆษณาคําบอกกล�าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ=ก�อนวันประชุม
ไม�น�อยกว�าสาม (3) วัน เปXนเวลาติดต�อกันไม�น�อยกว�าสาม (3) 
วัน   

ข�อ 32 

ในการเรียกประชุมผู�ถือหุ�น ให�คณะกรรมการจัดทําเปXนหนังสือ
นัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเร่ืองท่ีจะเสนอต�อท่ีประชุมพร�อมด�วยรายละเอียดตาม
สมควร โดยระบุให�ชัดเจนว�าเปXนเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ือ
อนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แล�วแต�กรณี รวมท้ังความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดังกล�าว และจัดส�งให�ผู�ถือหุ�นและนาย
ทะเบียนทราบไม�น�อยกว�าเจ็ด (7) วันก�อนวันประชุม ท้ังน้ีให�ลง
โฆษณาคําบอกกล�าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ=ก�อนวันประชุม
ไม�น�อยกว�าสาม (3) วัน เปXนเวลาติดต�อกันไม�น�อยกว�าสาม (3) 
วัน โดยหากการประชุมผู�ถือหุ�นคราวใดเปXนการประชุมผ�านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส=  การจัดส�งหนังสือนัดประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมสามารถดําเนินการโดยใช�จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส=ก็ได� ซึ่งจะต�องจัดส�งตามระยะเวลาและลง
โฆษณาในหนังสือพิมพ=ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ในวรรคน้ี
และจะต�องจัดให�มีการจัดเก็บสําเนาหนังสือเชิญประชุมและ
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เอกสารประกอบการประชุมไว�เปXนหลักฐานด�วย โดยอาจ
จัดเก็บในรูปแบบข�อมูลอิเล็กทรอนิกส=ก็ได� 

ข�อ 33 

ในการประชุมผู�ถือหุ�นต�องมีผู�ถือหุ�นและผู�รับมอบฉันทะจากผู�
ถือหุ�น (ถ�ามี) มาประชุมไม�น�อยกว�าย่ีสิบห�า (25) คน หรือไม�
น�อยกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนผู�ถือหุ�นท้ังหมด และต�องมีหุ�นนับ
รวมกันได�ไม�น�อยกว�าหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุ�นท่ี
จําหน�ายได�แล�วท้ังหมดจึงจะครบเปXนองค=ประชุม 

ข�อ 33 

ในการประชุมผู�ถือหุ�นไม�ว�าจะเปXนการประชุมในท่ีประชุมแห�ง
เดียวกัน หรือการประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส= ต�องมีผู�ถือหุ�น
และผู�รับมอบฉันทะจากผู�ถือหุ�น (ถ�ามี) มาประชุมไม�น�อยกว�า
ยี่สิบห�า (25) คน หรือไม�น�อยกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนผู�ถือหุ�น
ท้ังหมด และต�องมีหุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�าหน่ึงในสาม 
(1/3) ของจํานวนหุ�นท่ีจําหน�ายได�แล�วท้ังหมดจึงจะครบเปXน
องค=ประชุม 

 

ข�อ 34 

ให�ประธานกรรมการเปXนประธานท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ในกรณีท่ี
ประธานกรรมการไม�อยู�ในท่ีประชุมหรือไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ี
ได� ให�รองประธานกรรมการเปXนประธานในท่ีประชุม ถ�าไม�มี
รองประธานกรรมการหรือมีแต�ไม�อยู�ในท่ีประชุมหรือไม�สามารถ
ปฏิบัติหน�าท่ีได� ให�ท่ีประชุมเลือกผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมคนใดคน
หน่ึงมาเปXนประธานในท่ีประชุมดังกล�าว 

ข�อ 34 

ให�ประธานกรรมการเปXนประธานท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ไม�ว�าจะเปXน
การประชุมในท่ีประชุมแห�งเดียวกัน หรือการประชุมผ�านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส= ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม�อยู�ในท่ีประชุม
หรือไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ให�รองประธานกรรมการเปXน
ประธานในท่ีประชุม ถ�าไม�มีรองประธานกรรมการหรือมีแต�ไม�
อยู�ในท่ีประชุมหรือไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ให�ท่ีประชุมเลือก
ผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเปXนประธานในท่ีประชุม
ดังกล�าว 

ข�อ 35 

ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ให�ถือว�าหุ�นหน่ึง
มีเสียงหน่ึง และผู�ถือหุ�นคนใดมีส�วนได�เสียเปXนพิเศษในเร่ืองใด 
ผู�ถือหุ�นคนน้ันไม�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน นอกจาก
การออกเสียงเลือกต้ังกรรมการและมติของท่ีประชุมผู�ถือหุ�น
จะต�องประกอบด�วยคะแนนเสียงดังต�อไปนี้ 

ข�อ 35 

ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ไม�ว�าจะเปXนการ
ประชุมในท่ีประชุมแห�งเดียวกัน หรือการประชุมผ�านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส= ให�ถือว�าหุ�นหน่ึงมีเสียงหน่ึง และผู�ถือหุ�นคนใดมี
ส�วนได�เสียเปXนพิเศษในเร่ืองใด ผู�ถือหุ�นคนน้ันไม�มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองน้ัน นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
และมติของท่ีประชุมผู�ถือหุ�นจะต�องประกอบด�วยคะแนนเสียง
ดังต�อไปน้ี 

 
วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ�าม)ี 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว�าสมควรท่ีจะเป9ดโอกาสให�กับผู�ถือหุ�นซักถาม (ถ�ามี) และให�

คณะกรรมการตอบข�อซักถาม หรือชี้แจงผู�ถือหุ�น อย�างไรก็ดี เพ่ือลดความเสี่ยงจากการแพร�ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid-19)  บริษัทจึงของดการจัดเตรียมไมโครโฟนสําหรับการสอบถาม โดยผู�ถือหุ�นท่ีประสงค=จะสอบถามในท่ี

ประชุมขอให�ส�งคําถามให�แก�เจ�าหน�าท่ีบริษัท เพ่ือจัดส�งคําถามแก�ประธานกรรมการต�อไป ท้ังน้ี เพ่ือกระชับเวลาการ
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ประชุม ในกรณีท่ีบริษัทไม�สามารถตอบคําถามของผู�ถือหุ�นได�ท้ังหมดในท่ีประชุม บริษัทจะตอบคําถามของผู�ถือหุ�น

และเผยแพร�บนเว็บไซต=ของบริษัทต�อไป 

      บริษัทกําหนดรายชื่อผู�ถือหุ�นท่ีมีสิทธิเข�าร�วมประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปO 2563 (Record Date) ในวันท่ี  
24 สิงหาคม 2563  

  
บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู�ถือหุ�นเข�าร�วมการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปO 2563 ในวันพฤหัสบดีท่ี 22 ตุลาคม 2563 

เวลา 13.00 น. ณ ห�องประชุม สํานักงานใหญ9 บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ'ป โฮลดิ้ง จํากัด(มหาชน) เลขท่ี 2/1-9 หมู9 3              
ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 รายละเอียดแผนท่ีของสถานท่ีประชุม ปรากฏตาม สิ่งท่ีส�งมาด�วย 10  

บริษัทจะเป9ดให�ลงทะเบียนเพ่ือเข�าร�วมประชุมสามัญผู�ถือหุ�นต้ังแต�เวลา 11.00 น. เน่ืองจากบริษัทจะใช�ระบบ 
Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุม ดังน้ัน จึงขอให�ผู�ถือหุ�นและผู�รับมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอร=ม
ลงทะเบียน มาแสดงในวันประชุมพร�อมเอกสารประกอบอื่นๆ ท้ังน้ีบริษัทได�เผยแพร�หนังสือเชิญประชุมผู�ถือหุ�น พร�อมเอกสาร
ประกอบการประชุมไว�บนเว็บไซต=ของบริษัท www.pcsgh.com แล�ว  

บริษัท ขอให�ผู�ถือหุ�นศึกษาคําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานท่ีผู�เข�าร�วมประชุมต�อง
นํามาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งท่ีส�งมาด�วย 7   บริษัท ขอความร9วมมือผู�ถือหุ�นงดการเข�าร9วมประชุม
ด�วยตนเอง เพ่ือลดความเสี่ยงจากการแพร�ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะท�านท่ี 

• เดินทางไป/กลับ หรือผ9านทาง ณ เขตโรคติดต9ออันตรายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือได�
สัมผัส หรืออยู9ใกล�ชิดกับบุคคลดังกล9าว และยังไม9พ�นระยะเฝOาดูอาการท่ีบ�าน 14 วันปฏิทิน  

• มีไข� (อุณหภูมิสูงกว9า 37.5 องศาเซลเซียส) หรือมีอาการท่ีน9าสงสัย เช9น ไอ จาม มีน้ํามูก มีอาการเก่ียวกับ
ระบบทางเดินหายใจ หรือหายใจลําบาก เปSนต�น 

โดยท9านสามารถมอบฉันทะให�กรรมการอิสระของบริษัท เข�าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข�าร�วมประชุมด�วยตนเอง
รายชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฎตาม สิ่งท่ีแนบมาด�วย 8 โปรดใช�หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบ
หน่ึง ตาม สิ่งท่ีส�งมาด�วย 11 ส�วนผู�ถือหุ�นต�างชาติซ่ึงแต�งต้ังให�  คัสโตเดียน (Custodian) เปXนผู�รับฝากและดูแลหุ�น โปรดใช�หนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. โดยสามารถดาวน=โหลดได�จากเว็บไซต=ของบริษัท 

ท�านสามารถส�งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบมายัง : 

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ'ป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ฝjายนักลงทุนสัมพันธD เลขท่ี 2/1-9 หมู9 3 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 30280 หมายเลขโทรศัพทD 044-701300 ต9อ 34621 ภายในวันท่ี 12 ตุลาคม 2563 

เพ่ือให�เปSนไปตามนโยบายภาครัฐและเปSนการปOองกันการแพร9ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนั้น ในการประชุม
สามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2563 บริษัทจึงของดการจัดรถรับ–ส9ง ผู�ถือหุ�นจากกรุงเทพมหานคร ท้ังนี้ ผู�ถือหุ�นยังคงสามารถใช�สิทธิ
ลงคะแนนเสียงได�โดยการมอบฉันทะให�กรรมการอิสระของบริษัทเข�าร9วมประชุมและออกเสียงแทน และส9งคําถามเกี่ยวกับ
ระเบียบวาระการประชุมมาพร�อมกันด�วยได�ตามปกติ  

อน่ึง บริษัทได�จัดทํารายงานประจําปO 2562 และงบการเงินสําหรับปOสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 (ในรูปแบบ QR 
Code ซึ่งปรากฏอยู�ในแบบฟอร=มลงทะเบียน) จัดส�งให�แก�ผู�ถือหุ�นมาพร�อมกันน้ี อย�างไรก็ดี หากท�านผู�ถือหุ�นท�านใดมีความประสงค=
จะขอรับรายงานประจําปO 2562 และงบการเงิน สําหรับปOสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 แบบรูปเล�ม สามารถส�งแบบแสดงความ
จํานงตาม สิ่งท่ีส�งมาด�วย 9 

 



 

13 

 

นอกจากนี้ บริษัทขอความร�วมมือผู�เข�าร�วมประชุมในการปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติสําหรับผู�เข�าร�วม
ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปO 2563 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมน้ีอย�างเคร�งครัด ซ่ึงการปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติ
ดังกล�าวอาจก�อให�เกิดความล�าช�าและความไม�สะดวกต�อผู�เข�าร�วมประชุมทุกท�าน บริษัทต�องขออภัยในความไม�สะดวกมา ณ โอกาสน้ี 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 

ขอแสดงความนับถอื 

  
                                                                                  นายจักรมณฑ= ผาสุกวนิช  
  ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2562 
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชนี กรุ'ป โฮลดิ้ง จํากดั (มหาชน) 

สถานท่ี ณ ห�องลําตะคอง 1 – 2 โรงแรมแคนทารี โคราช เลขท่ี 899/1, 899/2 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง  อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 

  

วันท่ีและเวลา วันพฤหัสท่ี 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. 

เร่ิมการประชุม 

นางลัดดาวัลย= นันทศรี ผู�ดําเนินการประชุม (“ผู�ดําเนินการประชุม”) กล�าวต�อนรับผู�ถือหุ�นและผู�เข�าร�วมการประชุมสามัญ
ผู�ถือหุ�นประจําปO 2562 ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ ป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และแจ�งให�ท่ีประชุมทราบถึงข�อมูล
เก่ียวกับจํานวนทุน และจํานวนหุ�นของบริษัท ดังน้ี 

ทุนจดทะเบียน  1,525,000,000  บาท 

ทุนจดทะเบียนชําระแล�ว  1,525,000,000  บาท 

หุ�นสามัญท่ีจําหน�ายแล�ว  1,525,000,000  หุ�น 

มูลค�าหุ�นท่ีตราไว�หุ�นละ  1  บาท 

บริษัทได�กําหนดรายชื่อผู�ถือหุ�นท่ีมีสิทธิเข�าร�วมประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปO 2562 ในวันท่ี 11 มีนาคม 2562 

ผู�ดําเนินการประชุมแจ�งต�อท่ีประชุมว�า ณ ขณะเร่ิมประชุม มีผู�ถือหุ�นเข�าร�วมประชุมด�วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเข�า
ร�วมประชุมรวม 166 ราย นับรวมจํานวนหุ�นได� 1,109,419,271 หุ�น หรือคิดเปXนร�อยละ 72.7488 ของหุ�นท่ีจําหน�ายได�ท้ังหมดของ
บริษัท ครบเปXนองค=ประชุมตามข�อบังคับของบริษัท ข�อ 33 ซ่ึงกําหนดไว�ว�า ต�องมีผู�ถือหุ�นและผู�รับมอบฉันทะจากผู�ถือหุ�นมาประชุม
ไม�น�อยกว�า 25 ราย หรือไม�น�อยกว�ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู�ถือหุ�นท้ังหมด และต�องมีหุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�า 1 ใน 3 ของหุ�นท่ี
จําหน�ายได�ท้ังหมดของบริษัท 

ผู�ดําเนินการประชุมแจ�งให�ท่ีประชุมทราบถึงหลักเกณฑ=และวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง เพ่ือให�
การประชุมเปXนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในส�วนของการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ดังน้ี 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผู�ถือหุ�นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท�ากับจํานวนหุ�นท่ีตนถือโดยให�นับหนึ่งหุ�นต�อ
หน่ึงเสียง 

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

ลงคะแนน 
• ในการลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ ยกเว�นในวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการแต�งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต�อง

ออกตามวาระ ซ่ึงจะได�แจ�งให�ท่ีประชุมทราบในภายหลัง หากไม�มีผู�ถือหุ�นไม�เห็นด�วย หรืองดออกเสียง ให�ถือว�าผู�
ถือหุ�นเห็นชอบหรือเห็นด�วยตามจํานวนเสียงของผู�ถือหุ�นต�อมติท่ีนําเสนอ สําหรับผู�ถือหุ�นท่ีไม�เห็นด�วยหรืองดออก
เสียง ให�ผู�ถือหุ�นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีบริษัทจัดให� พร�อมลงลายมือชื่อ และยกมือให�เจ�าหน�าท่ีไปเก็บบัตร
ลงคะแนน 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย 1 
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• ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีไม�เห็นด�วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงท้ังหมด 
และส�วนคะแนนเสียงท่ีเหลือจะถือว�าเปXนคะแนนเสียงท่ีเห็นด�วย สําหรับผู�ถือหุ�นท่ีออกเสียงเห็นด�วยในวาระเหล�าน้ี 
ขอให�เก็บบัตรลงคะแนนไว�ก�อน และส�งคืนแก�เจ�าหน�าท่ีของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม ท้ังน้ี การลงมติในการ
ประชุมคร้ังน้ี เปXนการลงมติแบบเป9ดเผย ไม�ใช�การลงมติแบบลับ และมีการเก็บบัตรลงคะแนนผู�เข�าร�วมประชุม
ท้ังหมดเพ่ือให�เกิดความโปร�งใส 

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

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

กําหนดให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค=ของผู�ถือหุ�นหรือผู�มอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียง
ต า ม ค ว า ม ป ร ะส ง ค= ข อ ง ผู� ถื อ หุ� น  ห รื อ ผู� ม อ บ ฉั น ท ะ  ก ร ณี ข อ ง ผู� ถื อ หุ� น ต� า ง ป ร ะ เ ท ศ  ซ่ึ ง แ ต� ง ตั้ ง 
คัสโตเดียนในประเทศไทยเปXนผู�รับฝากและดูแลหุ�น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด�วย ไม�เห็นด�วย หรืองดออกเสียงคราว
เดียวกันในแต�ละวาระ โดยแยกเสียงท่ีจะทําการลงคะแนนเท�ากับจํานวนหุ�นท่ีตนถือ 

4. กรณีการลงคะแนนในวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการแต�งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต�องออกตามวาระ บริษัทจะเสนอให�
พิจารณาเลือกต้ังกรรมการเปXนรายบุคคล โดยขอให�ผู�ถือหุ�นทุกคนลงคะแนนเสียง เห็นด�วย ไม�เห็นด�วย หรืองดออกเสียง 
จากนั้นเจ�าหน�าท่ีจะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู�ถือหุ�นท่ีไม�เห็นด�วย หรืองดออกเสียง สําหรับการพิจารณาเลือกต้ัง
กรรมการแต�ละคนก�อนและเก็บบัตรลงคะแนนจากผู�ถือหุ�นท้ังหมดท่ีลงคะแนนเสียงเห็นด�วย ภายหลังจากเก็บบัตร
ลงคะแนนจากผู�ถือหุ�นท่ีไม�เห็นด�วย หรือ งดออกเสียงแล�ว 

5. ภายใต�ข�อบังคับของบริษัท ข�อ 35 กําหนดว�า “ในกรณีปกติ ให�ถือคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนโดยให�นับหน่ึงหุ�นเปXนเสียงหน่ึง ถ�ามีคะแนนเสียงเท�ากันให�ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีก
หน่ึงเสียงเปXนเสียงชี้ขาด” 
ดังน้ัน ในการพิจารณาคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นว�าเห็นด�วยในวาระน้ันๆ หรือไม� จะนับเฉพาะคะแนนเสียง 
“เห็นด�วย” และ “ไม�เห็นด�วย” ของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท�าน้ัน โดยในกรณีผู�ถือหุ�นมีการออก
เสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทจะไม�นับการออกเสียงดังกล�าวเปXนฐานในการนับคะแนนเสียง 

6. ผู�ถือหุ�นท่ีประสงค=จะกลับก�อน หรือไม�อยู�ในห�องประชุมในวาระใด ผู�ถือหุ�นสามารถใช�สิทธิได� โดยส�งบัตรลงคะแนน
ล�วงหน�าให�กับเจ�าหน�าท่ีของบริษัทก�อนออกจากห�องประชุม 

7. คะแนนเสียงของจํานวนผู�ถือหุ�นในแต�ละวาระอาจไม�เท�ากัน เน่ืองจากการทยอยเข�าห�องประชุมของผู�ถือหุ�นและผู�รับ
มอบฉันทะ ทําให�จํานวนผู�เข�าร�วมประชุมแต�ละวาระอาจไม�เท�ากัน 

ในการนับคะแนนเสียงคร้ังน้ี บริษัทมีตัวแทนจากบริษัท วีระวงค=, ชินวัฒน= และพาร=ทเนอร=ส จํากัด ท่ีปรึกษากฎหมายคือ 
นางสาวชนิศา สัจจะปรเมษฐ เปXนพยานในการนับคะแนน และก�อนลงมติในแต�ละวาระ ท�านประธานจะเป9ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถาม
ในประเด็นท่ีเกี่ยวข�องกับวาระน้ันๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให�ผู�ถือหุ�นหรือผู�รับมอบฉันทะท่ีต�องการซักถาม แจ�งชื่อและนามสกุล
ให�ท่ีประชุมทราบก�อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด�วยทุกคร้ัง 
 ในกรณีท่ีผู�ถือหุ�นมีคําถาม หรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกําลังพิจารณาอยู� ขอให�นําไปสอบถามหรือให�ความเห็นใน
วาระอื่นๆ ในช�วงท�ายของการประชุม และขอให�ผู�ถือหุ�นให�ความเห็นหรือสอบถามอย�างกระชับ และงดเว�นการซักถามหรือแสดง
ความเห็นในประเด็นท่ีซ้ํากัน เพ่ือเป9ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นรายอื่นได�ใช�สิทธิด�วย และเพ่ือเปXนการบริหารการประชุมให�อยู�ในเวลาท่ี
กําหนด 
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ท้ังน้ี กรรมการ และท่ีปรึกษาท่ีเข�าร�วมประชุมในคร้ังน้ี มีดังต�อไปน้ี 

กรรมการท่ีเข�าร�วมประชุม 
1. นายจักรมณฑ= ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  
2. นายศิริพงษ= รุ�งโรจน=กิติยศ รองประธานกรรมการ รักษาการประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร กรรมการสรร

หาและพิจารณาค�าตอบแทน และท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
3. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ= กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
4. นายจักร บุญ-หลง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นางวรรณา เรามานะชัย กรรมการ 
6. นางอังกฤษ รุ�งโรจน=กิติยศ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
7.  นายกุญชร เรามานะชัย กรรมการ และกรรมการบริหาร 
8. นายพลเอก รุ�งโรจน=กิติยศ กรรมการ 

กรรมการท่ีไม�ได�เข�าร�วมประชุม 
1. นายธิเบต รุ�งโรจน=กิติยศ กรรมการ และกรรมการบริหาร 

ผู�สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
1. นางสาวสุจิตรา มะเสนา 
2.  นางสาวอารีย= ก�อป9|นไพฑูรย= 

ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเข�าร�วมประชุม จากบริษัท วีระวงค=, ชินวัฒน= และ พาร=ทเนอร=ส จํากัด 
1. นายชาญวิทย= ปราชญาพิพัฒน= 
2. นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล 
 
ท่ีปรึกษาทางด�านภาษี เร่ืองการรับโอนกิจการ จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
1. นายเกษม  เกียรติเสรีกุล 

นายจักรมณฑ= ผาสุกวนิช ประธานกรรมการทําหน�าท่ีเปXนประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล�าวต�อนรับผู�
ถือหุ�นและผู�ร�วมประชุม กล�าวเป9ดการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปO 2562 และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ต�างๆ ดังน้ี  

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2561 

ประธานฯ มอบหมายให�นางสาวบุษรา บัวเผื่อน เลขานุการบริษัท ทําหน�าท่ีเลขานุการท่ีประชุม (“เลขานุการท่ี
ประชุม” หรือ “นางสาวบุษราฯ”) เปXนผู�นําเสนอรายละเอียดให�ท่ีประชุมทราบ 

เลขานุการท่ีประชุมชี้แจงว�า บริษัทได�จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปO 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 
27 เมษายน 2561 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล�ว เห็นว�ารายงานการประชุมดังกล�าวได�มีการบันทึกไว�อย�างถูกต�องครบถ�วน 
ท้ังน้ี บริษัทได�จัดส�งรายงานดังกล�าวให�ตลาดหลักทรัพย=แห�งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต�วันประชุม ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
รวมท้ังเผยแพร�รายงานดังกล�าวผ�านเว็บไซต=ของบริษัท เพ่ือให�ผู�ถือหุ�นได�รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความ
ถูกต�องได�ภายในเวลาท่ีเหมาะสม ซึ่งไม�ปรากฏว�ามีผู�ใดคัดค�านหรือขอแก�ไขแต�อย�างใด จึงเสนอให�ท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปO 2561 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2561 ท้ังนี้ สําเนารายงานการประชุมปรากฏตาม
สิ่งท่ีส�งมาด�วย 1 
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ประธานฯ เป9ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นท่ีเข�าร�วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 
ไม�มีผู�ถือหุ�นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
ประธานฯ เสนอให�ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปO 2561 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปO 2561 ตามท่ีเสนอด�วยคะแนนเสียง
ดังน้ี 

มติท่ีลง 
จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ�น = 1 เสียง) 

ร�อยละของผู�ถอืหุ�นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด�วย 1,173,232,081 100.0000 

ไม�เห็นด�วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 - 
รวมจํานวนผู�ถอืหุ�น 173 ราย 1,173,232,081 100.0000 

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

วาระท่ี 2  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในป� 2561 

 ประธานฯ มอบหมายให� นายกรวุฒิ ชิวปรีชา ประธานเจ�าหน�าท่ีฝ�ายการเงิน (“นายกรวุฒิฯ”) เปXนผู�รายงานผล
การดําเนินงานของบริษัทในรอบปO 2561 ให�ท่ีประชุมรับทราบ ดังน้ี 
 นายกรวุฒิฯ ชี้แจงว�า รายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปO 2561 ปรากฏอยู�ในรายงานประจําปO 2561 ใน
รูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู�ในแบบฟอร=มลงทะเบียน ท่ีได�จัดส�งให�ผู�ถือหุ�นพร�อมหนังสือเชิญประชุม โดยสาระสําคัญของผลการ
ดําเนินงานของบริษัทในปO 2561 สรุปได�ดังนี้ 
 สําหรับภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต=ในประเทศไทย ข�อมูลจากกลุ�มอุตสาหกรรมยานยนต= สภาอุตสาหกรรมแห�ง
ประเทศไทย ระบุว�า ในปO 2561 ท่ีผ�านมา ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต=ของไทยมียอดการผลิตรถยนต=ทุกประเภทอยู�ท่ี 2.17 
ล�านคัน เพ่ิมขึ้นร�อยละ 9 เมื่อเปรียบเทียบกับปO 2560 และมียอดการส�งออกรถยนต=ท้ังสิ้น 1.14 ล�านคัน และมียอดการจําหน�าย
รถยนต=ในประเทศท้ังสิ้น 1.04 ล�านคัน เพ่ิมขึ้นร�อยละ 19.5 เม่ือเปรียบเทียบกับปO 2560 ท้ังน้ี สําหรับการผลิตรถกระบะ 1 ตัน ซ่ึง
รวมท้ังรถกระบะตอนเดียวและกระบะดัดแปลง มียอดการผลิตรวมท้ังสิ้น 1.25 ล�านคัน เพ่ิมขึ้นร�อยละ 10.6 เม่ือเปรียบเทียบกับปO 
2560 อน่ึง สําหรับภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต=ในภูมิภาคยุโรป ในปO 2561 มียอดการผลิตรถยนต=ทุกประเภทอยู�ท่ี 21 ล�านคัน 
ลดลงจากปO 2560 ร�อยละ 4.6 ยอดการส�งออกยังทรงตัวเท�ากับปO 2560 แต�ยอดขายในประเทศลดลงร�อยละ 16.7 เม่ือเปรียบเทียบ
กับปO 2560 
 บริษัทมีบริษัทย�อยในประเทศไทยรวม 3 บริษัท และมีบริษัทย�อยในประเทศเยอรมนีและฮังการีรวม 6 บริษัท โดย
ผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย�อย สําหรับรอบปOบัญชี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังน้ี 
 สําห รับผลการดํา เนินงานของบริษัทในปO  2561 มีรายได�จากการขายรวม 5,580 ล� านบาท เ พ่ิมขึ้ น 
ร�อยละ 42.1 เม่ือเปรียบเทียบกับปO 2560 โดยแบ�งเปXนรายได�จากการขายจากส�วนงานต�างประเทศ 1,226 ล�านบาท ซ่ึงเปXนการรับรู�
ยอดขายปOแรกหลังจากบริษัทเข�าซ้ือกิจการและลงทุนในประเทศเยอรมนีและฮังการีในปO 2561 และรายได�จากการขายจากส�วนงาน
ในประเทศ 4,354 ล�านบาท เพ่ิมขึ้นร�อยละ 10.9 โดยหากแบ�งสัดส�วนการขายตามบริษัทย�อยจะพบว�า รายได�จากการขายส�วนใหญ� 
ร�อยละ 52.7 มาจากบริษัท พี.ซี.เอส.พรีซิชั่น เวิร=ค จํากัด (PCW) ร�อยละ 24.7 มาจากบริษัท พี.ซี.เอส.ได คาสติ้ง จํากัด (PCD) ร�อย
ละ 13.5 มาจาก P.C.S Precision Works Germany GmbH (PWG) ร�อยละ 8.6 มาจาก P.C.S Precision Works Hennef GmbH 
(PWH) และร�อยละ 0.4 มาจากบริษัท พี.ซี.เอส.ฟอร=จจ้ิง จํากัด (PCF) โดยสัดส�วนการขายแบ�งเปXนกลุ�มรถกระบะ ร�อยละ 73.7 และ
นอกกลุ�มรถกระบะ ร�อยละ 26.2 ท้ังน้ี หากพิจารณาสัดส�วนการขายตามลักษณะสินค�า ในปO 2561 บริษัทมีสัดส�วนการขายจากกลุ�ม
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ชิ้นส�วนเคร่ืองยนต= ร�อยละ 91.0 และกลุ�มชิ้นส�วนอื่นๆ ร�อยละ 9.0 ซ่ึงเปXนการขายให�กลุ�มลูกค�า OEM Suppliers Tier 1&2 และ
กลุ�มลูกค�า Mitsubishi, Ford/Mazda, Isuzu, Toyota, Nissan, Chevrolet และ Volkswagen ตามลําดับ  
 สําหรับค�าใช�จ�ายในปO 2561 เนื่องด�วยบริษัทเพ่ิงมีการลงทุนในต�างประเทศ จึงมีความจําเปXนในการปรับโครงสร�าง
ภายในให�เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทําให�มีภาระค�าใช�จ�ายท่ีค�อนข�างสูงในปOแรก โดยส�วนท่ีเปXนค�าใช�จ�ายหลักจะเปXนค�าใช�จ�ายใน
การบริหารส�วนงานต�างประเทศ 195 ล�านบาท ส�วนใหญ�เกิดจากค�าใช�จ�ายเก่ียวกับพนักงาน 115 ล�านบาท และค�าเสื่อมราคา
อุปกรณ=สํานักงาน 19 ล�านบาท นอกจากน้ี บริษัทมีค�าใช�จ�ายท่ีเกิดขึ้นคร้ังเดียวจากต�างประเทศรวม 270 ล�านบาท แบ�งเปXนค�าท่ี
ปรึกษากฎหมาย 18 ล�านบาท และค�าใช�จ�ายหน้ีสงสัยจะสูญ 252 ล�านบาท ซ่ึงค�าใช�จ�ายหน้ีสงสัยจะสูญเกิดจากการท่ีบริษัทให�กู�ยืม
ระยะยาวแก�บริษัทอื่น 221 ล�านบาท และลูกหนี้การค�าจากส�วนงานต�างประเทศ 31 ล�านบาท อย�างไรก็ดี ค�าใช�จ�ายหน้ีสงสัยจะสูญ
เปXนเพียงการต้ังมูลค�าทางบัญชีซ่ึงเปXนค�าใช�จ�ายท่ียังมิได�เกิดขึ้นจริง แต�เน่ืองด�วยบริษัทยึดหลักความระมัดระวังสูงสุดในการบันทึก
บัญชี จึงทําให�ค�าใช�จ�ายคร้ังเดียวอยู�ท่ีจํานวนดังกล�าว อย�างไรก็ตาม บริษัทมีค�าใช�จ�ายในการบริหารท่ีเกิดขึ้นในประเทศ 120 ล�าน
บาท ลดลงร�อยละ 7.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปO 2560 
  สําหรับด�านการทํากําไรในปO 2561 บริษัทมีกําไรขั้นต�นรวม 965 ล�านบาท คิดเปXนอัตราร�อยละ 17.3 ลดลงร�อยละ 
2.3 เม่ือเปรียบเทียบกับปO 2560 เน่ืองจากบริษัทมีค�าใช�จ�ายจากการปรับโครงสร�างภายในและการบริหารจัดการต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องใน
ส�วนงานต�างประเทศซ่ึงบริษัทได�เข�าลงทุนเปXนปOแรก ท้ังน้ี ในปO 2561 บริษัทมีกําไรสุทธิรวม 341 ล�านบาท คิดเปXนอัตรากําไรสุทธิ
ร�อยละ 6.1 ลดลงร�อยละ 10.2 เม่ือเปรียบเทียบกับปO 2560 โดยมีสาเหตุมาจากค�าใช�จ�ายต�างๆ ในธุรกิจต�างประเทศตามท่ีได�กล�าว
ข�างต�น อย�างไรก็ดี หากพิจารณาเฉพาะกําไรสุทธิในประเทศ บริษัทมีกําไรสุทธิอยู�ท่ี 750 ล�านบาท คิดเปXนอัตรากําไรสุทธิร�อยละ 
17.2 เพ่ิมขึ้นร�อยละ 0.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปO 2560 และมีกําไรก�อนดอกเบ้ีย ภาษี ค�าเสื่อมราคาและค�าตัดจําหน�าย (EBITDA) รวม 
1,201 ล�านบาท คิดเปXน EBITDA ต�อยอดขาย ร�อยละ 21.5 ลดลงร�อยละ 7.0 เมื่อเปรียบเทียบกับปO 2560 
 สําหรับส�วนของงบการเงิน เนื่องด�วยบริษัทมีนโยบายท่ีจะไม�ก�อหน้ีระยะยาว ดังน้ัน สัดส�วนของหน้ีสินต�อทุนของ
บริษัทจึงอยู�ในอัตราตํ่า เพียง 0.11 เท�า  
 สําหรับงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทในปO 2561 บริษัทมีสินทรัพย=รวม 5,587 ล�านบาท หน้ีสิน 548 ล�าน
บาท ส�วนของผู�ถือหุ�น 5,039 ล�านบาท สําหรับงบกระแสเงินสด บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิยกมา 1,498 ล�านบาท โดยเปXนกระแส
เงินสดจากการดําเนินงานท้ังสิ้น 804 ล�านบาท โดยในปO 2561 บริษัทได�ใช�เงินสดในการลงทุน 1,385 ล�านบาท และการจัดหาเงิน 
414 ล�านบาท สําหรับการเข�าซ้ือกิจการและลงทุนในต�างประเทศ ส�งผลให�มีกระแสเงินสดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2561 เท�ากับ 
503 ล�านบาท 
 ในส�วนของโครงการผลิตไฟฟEาจากพลังงานแสงอาทิตย=ชนิดติดต้ังบนหลังคา ซึ่งเปXนมาตรการในการลดต�นทุนของ
บริษัทท่ีริเร่ิมมาจากวิสัยทัศน=ของคณะกรรมการและผู�บริหาร บริษัทได�เร่ิมโครงการผลิตไฟฟEาจากพลังงานแสงอาทิตย=ท่ี PCW ขนาด 
5 เมกะวัตต= ในปO 2559 PCW มีอัตราการผลิตไฟฟEาจากพลังงานแสงอาทิตย= 4.20 ล�านกิโลวัตต=ต�อชั่วโมง สามารถลด Co2 ได�เท�ากับ 
2,065 ตันคาร=บอน และในปO 2560 PCW มีอัตราการผลิตไฟฟEาจากพลังงานแสงอาทิตย= 6.74 ล�านกิโลวัตต=ต�อชั่วโมง สามารถลด 
Co2 ได�เท�ากับ 3,556 ตันคาร=บอน ท้ังน้ี ในปO 2561 บริษัทได�เร่ิมโครงการท่ีลานจอดรถเอนกประสงค=ของ PCD และ PCF รวม
จํานวน 24 ไร� ขนาด 3 เมกะวัตต= ซ่ึงเมื่อรวมท้ังสองโครงการแล�ว บริษัทสามารถผลิตกระแสไฟฟEาจากพลังงานแสงอาทิตย=ได� 6.83 
ล�านกิโลวัตต=ต�อชั่วโมง และช�วยลดปริมาณ Co2 ได�เท�ากับ 3,842 ตันคาร=บอนต�อปO โดยมีอัตราการลด/ทดแทนการใช�ค�าไฟฟEาจาก
พลังงานแสงอาทิตย=รวม 6.85 ล�านกิโลวัตต=ชั่วโมงต�อปO และคาดว�าจะสามารถลดค�าใช�จ�ายด�านพลังงานไฟฟEาลงได�รวม 47.38 ล�าน
บาทต�อปO  
 สําหรับเหตุการณ=สําคัญในปO 2561 มีดังน้ี 

- บริษัทได�รับรางวัล SET AWARDS 2018 ซ่ึงเปXนรางวัลดีเด�นประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด�านผลการ
ดําเนินงานจากตลาดหลักทรัพย=แห�งประเทศไทย 

- บริษัทได�รับทราบผลการประเมินด�านการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจําปO 2561 จากสมาคม
ส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร�วมกับตลาดหลักทรัพย=แห�งประเทศไทย ในระดับดีเลิศ (5 โลโก�) 

- บริษัทได�รับการประกาศให�อยู�ในรายชื่อบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู�ในกลุ�ม “หุ�นยั่งยืน” Thailand Sustainability 
Investment 2018 (THSI) โดยตลาดหลักทรัพย=แห�งประเทศไทย ติดต�อกันเปXนปOท่ี 3 
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 - บริษัทและบริษัทย�อย ได�รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด�น ด�านแรงงานสัมพันธ=ระดับประเทศ และได�รับการ
รับรองมาตรฐานการปEองกันและแก�ไขปrญหายาเสพติดในสถานประกอบการจากกรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงานติดต�อกันเปXนปOท่ี 3 (สิงหาคม 2561) 

  ในส�วนของความรับผิดชอบต�อสังคม บริษัทให�ความสําคัญกับการมีส�วนร�วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ในปO 
2561 มีกิจกรรมต�างๆ ท้ังเล็กและใหญ�หลากหลายกิจกรรมท่ีบริษัทมีส�วนร�วมกับองค=กรภาคีทุกภาคส�วนในการขับเคลื่อนและพัฒนา
สังคม ดังรายละเอียดท่ีแสดงในรายงานความยั่งยืนประจําปO 2561 อาทิ 

- การจ�างงานคนในพ้ืนท่ีเปXนหลัก ซึ่งถือเปXนการสร�างงานสร�างอาชีพเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและ
ชุมชนรอบข�างบริษัทให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นไปพร�อมๆ กับการเติบโตของบริษัท 

- สนับสนุนโครงการพัฒนาบุคลากรเข�าสู�อุตสาหกรรมด�วยความร�วมมือกับ 3 วิทยาลัย ในโครงการจัดการเรียนการ
สอนแบบทวิภาคี รุ�นท่ี 2 จํานวน 78 คน และรุ�นท่ี 3 จํานวน 76 คน 

- ร�วมกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม กับองค=การบริหารส�วนท�องถิ่นในเขตตําบลโคกกรวด ได�แก� กิจกรรม
วันเด็ก 

- มอบอุปกรณ=ทางการแพทย= เคร่ืองช�วยหายใจชนิดควบคุมด�วยปริมาตรและความดัน จํานวน 2 เคร่ือง รวมมูลค�า 
700,000 บาท ให�แก�โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา 

- กิจกรรมทําความดีด�วยหัวใจ โดยร�วมกับเหล�ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาในการแบ�งปrนอาหารและนํ้าด่ืมให�กับญาติ
ผู�ป�วยท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปXนประจําทุกเดือน 

- ร�วมกับสภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิตจากพนักงานติดต�อกันเปXนปOท่ี 4 รวมปริมาณโลหิตในปO 2561 จํานวนกว�า 
156,400 ซีซี. 

-  บริษัทได�ดําเนินกิจกรรมการต�อต�านคอร=รัปชั่นอย�างต�อเน่ืองต้ังแต�ปO 2559 โดยได�รับการรับรองเปXนสมาชิกแนวร�วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านทุจริต (Collective Anti - Corruption : CAC) ในปO 2560 และในปO 2561 บริษัทได�
เผยแพร�ความรู�ความเข�าใจให�กับพนักงานระดับหัวหน�างานและผู�จัดการแผนกท่ัวท้ังองค=กร ตลอดจนพนักงานท่ีเข�าใหม� โดยผ�าน
กระบวนการฝ�กอบรม  

 
ประธานฯ เป9ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นท่ีเข�าร�วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 
มีผู�ถือหุ�นสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสําคัญได�ดังน้ี 
นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผู�ถือหุ�นมาประชุมด�วยตัวเอง สอบถามในประเด็น ดังน้ี 
(1) การลงทุนท่ีต�างประเทศส�งผลดีกับบริษัทอย�างไร และสามารถต�อยอดธุรกิจของบริษัทได�อย�างไร และ (2) 

เน่ืองจากยอดขายรถยนต=ในยุโรปไม�ค�อยมีการเติบโต จึงอยากทราบว�า การลงทุนในต�างประเทศดังกล�าว มีวัตถุประสงค=เพ่ือทําตลาด
ในประเทศไทยหรือตลาดในต�างประเทศ 

ประธานฯ ชี้แจงว�า การเติบโตของบริษัทน้ันต�องพิจารณาหลายด�าน ซ่ึงการลงทุนในยุโรปน้ัน จะส�งผลให�บริษัทได�
ขยายธุรกิจไปยังต�างประเทศ ซึ่งประเทศเยอรมนีเปXนประเทศท่ีโดดเด�นเร่ืองเทคโนโลยีทางด�านยานยนต= การลงทุนในประเทศ
เยอรมนี จึงเปXนโอกาสท่ีดีบริษัทและบุคลากรของบริษัทจะได�เรียนรู�ด�านเทคโนโลยีและแนวโน�มธุรกิจยานยนต=ในต�างประเทศ อน่ึง 
บริษัทในประเทศเยอรมนีท่ีบริษัทเข�าลงทุนน้ัน เปXนบริษัทท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยแต�ประสบปrญหาทางด�านการเงิน ดังน้ัน บริษัทจะ
อาศัยประสบการณ=และความชํานาญในการดําเนินธุรกิจในการเข�าช�วยเหลือบริษัทในต�างประเทศดังกล�าว ซ่ึงในขณะเดียวกันบริษัท
และบุคลากรของบริษัทก็ได�เรียนรู�ด�านเทคโนโลยีด�วย นอกจากน้ี การลงทุนในต�างประเทศเปXนการเพ่ิมรายได�ให�บริษัทมากขึ้น ซ่ึง
คณะกรรมการบริษัทได�พิจารณาอย�างถี่ถ�วนและประเมินความเสี่ยงแล�ว เห็นว�าการลงทุนในต�างประเทศมีความจําเปXนเพ่ือให�บริษัท
เติบโตในอนาคตและก�าวต�อไปข�างหน�าได�อย�างม่ันคง และเปXนการต�อยอดการผลิตชิ้นส�วนรถยนต=ของบริษัทด�วยเทคโนโลยีท่ีดีย่ิงขึ้น 
ท้ังน้ี การลงทุนในยุโรป มีวัตถุประสงค=หลักคือเพ่ือเรียนรู�ด�านเทคโนโลยี เพ่ือท่ีจะนํามาใช�ต�อยอดการทําตลาดในประเทศไทย 

นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผู�ถือหุ�นมาประชุมด�วยตัวเอง สอบถามเพ่ิมเติมว�า ในอีก 3 ปOข�างหน�า บริษัทคาดว�า
ยอดขายในยุโรปจะเติบโตท่ีประมาณร�อยละเท�าใด  
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ประธานฯ ชี้แจงว�า บริษัทคาดว�าจะไม�ประสบภาวะขาดทุนจากการลงทุนในยุโรปตั้งแต�ปO 2562 อย�างไรก็ดี 
วัตถุประสงค=หลักของการลงทุนดังกล�าวคือการเรียนรู�ด�านเทคโนโลยี และการรับงานจากทางยุโรปเพ่ือมาสร�างรายได�ในประเทศไทย  

นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผู�ถือหุ�นมาประชุมด�วยตัวเอง สอบถามเพ่ิมเติมว�า กําไรสุทธิของบริษัทเติบโตขึ้นเพราะ
สาเหตุใด 

นายกรวุฒิฯ ชี้แจงว�า สาเหตุท่ีกําไรสุทธิเติบโตขึ้น เน่ืองจากบริษัทมีการรับรู�รายได�จากธุรกิจในต�างประเทศต้ังแต�
ไตรมาสท่ี 2 ของปO 2561 อย�างไรก็ตาม ในปO 2561 น้ัน บริษัทย�อยท่ีประเทศฮังการียังไม�ได�ดําเนินการผลิตสินค�า เน่ืองจากประสบ
ปrญหาเร่ือง Co2 ของบริษัท Volkswagen อย�างไรก็ดี ในปO 2562 น้ี บริษัทในประเทศฮังการีจะเร่ิมมีการผลิตอย�างเต็มกําลังการผลิต 
คาดว�ารายได�จากธุรกิจต�างประเทศอาจมีการเติบโตขึ้นในสัดส�วนท่ีมีนัยสําคัญ ท้ังน้ี ในส�วนของธุรกิจในประเทศบริษัทจะพยายาม
รักษาอัตราการทํากําไรให�เท�าเดิม โดยมีมาตรการต�างๆ ในการลดต�นทุนและค�าใช�จ�าย แต�สําหรับธุรกิจในต�างประเทศ บริษัทต�อง
พิจารณาว�าบริษัทท่ีประเทศเยอรมนีและประเทศฮังการีประสบปrญหาใด และจะดําเนินการแก�ไขอย�างไร ท้ังน้ี บริษัทจะพยายาม
อย�างดีท่ีสุดเพ่ือมิให�มีผลขาดทุนต�อไป  

นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผู�ถือหุ�นมาประชุมด�วยตัวเอง สอบถามเพ่ิมเติมว�า สัดส�วนของกําไรขั้นต�นเพ่ิมขึ้น
สําหรับธุรกิจในประเทศ เพราะสาเหตุใด 

นายอังกฤษฯ ชี้แจงว�า สัดส�วนของกําไรขั้นต�นท่ีเพ่ิมขึ้นน้ันเปXนผลมาจากการท่ีบริษัทมียอดขายเพ่ิมขึ้น ประกอบ
กับบริษัทสามารถลดต�นทุนการผลิตในโรงงานได�  

นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู�ถือหุ�นมาประชุมด�วยตัวเอง และผู�รับมอบฉันทะ สอบถามว�า สัดส�วนการขาดทุนใน
ต�างประเทศ เกิดจากบริษัทท่ีประเทศเยอรมนีหรือประเทศฮังการี  

นายอังกฤษฯ ชี้แจงว�า สัดส�วนการขาดทุนในต�างประเทศเกือบท้ังหมดเกิดจากบริษัทในประเทศเยอรมนี  
ไม�มีผู�ถือหุ�นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
ในวาระน้ี เปXนการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปO 2561 ให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นทราบ จึงไม�มีการ

ลงคะแนนเสียง 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป� 2561 สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 

 ประธานฯ มอบหมายให� นายกรวุฒิฯ เปXนผู�นําเสนอรายละเอียดต�อท่ีประชุม ดังนี้ 
 นายกรวุฒิฯ ชี้แจงว�า ภายใต�มาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีได�มีการ
แก�ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด”) กําหนดให�บริษัทต�องจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปOบัญชีของ
บริษัทท่ีผ�านการตรวจสอบจากผู�สอบบัญชีแล�ว ต�องนําเสนอให�ท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นอนุมัติ บริษัทได�จัดทํางบแสดงฐานะการเงิน 
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปO 2561 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏอยู�ในรายงาน
ประจําปO 2561 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู�ในแบบฟอร=มลงทะเบียน ท่ีได�จัดส�งให�ผู�ถือหุ�นพร�อมหนังสือเชิญประชุม โดยงบ
ดังกล�าวได�ผ�านการตรวจสอบโดยผู�สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และผ�านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล�ว ซึ่งผู�สอบบัญชีรับอนุญาตได�ให�ความเห็นว�างบ
การเงินดังกล�าวแสดงผลการดําเนินงานถูกต�องตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป สรุปได�ดังน้ี 
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สรุปสาระสําคัญงบการเงิน สําหรับป� สิ้นสดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  

รายการ ปO 2561 ปO 2560 
เปลี่ยนแปลง 

ร�อยละ +/(-) 

สัดส�วนต�อ

รายได�ปO 2561 

สัดส�วนต�อ

รายได�ปO 2560 

รายได�จากการขายและให�บริการ 5,586.0 3,927.5 42.2   

   - ธุรกิจในประเทศ 4,354.4 3,927.5 10.9   

  - ธุรกิจต�างประเทศ 1,231.6 0 n.a.   

รายได�รวม 5,698.9 3,984.4 43.0   

ต�นทุนขาย 4,615.2 3,157.3 46.2 82.6 80.4 

  - ธุรกิจในประเทศ 3,425.1 3,157.9 8.5 78.7 80.4 

  - ธุรกิจต�างประเทศ 1,190.0 0 n.a. 96.6 n.a. 

กําไรขั้นต�น 970.8 770.2 26.0 17.4 19.6 

ค9าใช�จ9ายในการขายและบริหาร 669.5 175.1 282.4 12.0 4.5 

  - ธุรกิจในประเทศ 171.8 175.1 (1.9) 3.9 4.5 

  - ธุรกิจต�างประเทศ 277.7 0 n.a. 22.5 n.a. 

กําไรสุทธิสําหรับงวด 340.8 641.5 (46.9) 6.1 16.3 

  - ธุรกิจในประเทศ 749.4 650.6 15.2 17.2 16.6 

  - ธุรกิจต�างประเทศ (188.1) 0 n.a. (15.2) n.a. 

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

    (หน�วย: ล�านบาท) 

ประธานฯ เป9ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นท่ีเข�าร�วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 
มีผู�ถือหุ�นสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสําคัญได�ดังน้ี 
นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู�ถือหุ�นมาประชุมด�วยตัวเอง และผู�รับมอบฉันทะ สอบถามว�า ในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน ข�อท่ี 5 หน�า 139 ระบุว�า บริษัทมีสัญญาเช�าอาคารกับบริษัทย�อยแห�งหน่ึงและมีสัญญาเช�าอุปกรณ=กับบริษัทย�อยแห�งหน่ึง 
อยากทราบว�าบริษัทย�อยดังกล�าว เปXนบริษัทเดียวกันหรือคนละบริษัท  

นางสาวบุษราฯ ชี้แจงว�า เปXนกรณีท่ีบริษัทเช�าอาคารและอุปกรณ=สํานักงานจากบริษัทย�อยแห�งเดียว คือ PCW 
นายนรา ศรีเพชร ผู�ถือหุ�นจากสมาคมส�งเสริมผู�ลงทุนไทย สอบถามว�า ในหน�า 88 ของงบการเงิน มีการต้ังค�าหน้ี

สงสัยจะสูญไว� จึงอยากทราบว�าหน้ีส�วนดังกล�าวจะสามารถแปลงเปXนเงินสดกลับคืนให�แก�บริษัทได�หรือไม� หรือในกรณีท่ีบริษัทต�อง
ชําระหน้ีดังกล�าวจะต�องชําระเต็มจํานวนหรือไม� อย�างไร 

นายกรวุฒิฯ ชี้แจงว�า การต้ังค�าหน้ีสงสัยจะสูญจํานวน 6 ล�านยูโรน้ัน เปXนกรณีสืบเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทได�เข�า
ลงทุนในประเทศเยอรมนี และได�ให�เงินกู�ยืมแก�บริษัทแห�งหน่ึงจํานวน 12 ล�านยูโร ซ่ึงเงินให�กู�ยืมจํานวนดังกล�าวมีความเสี่ยงท่ีจะ
ไม�ได�รับชําระคืน เน่ืองจากบริษัทดังกล�าวประสบปrญหาด�านสภาพคล�องและการดําเนินการ ดังน้ัน บริษัทจึงได�หารือกับทางผู�สอบ
บัญชีของบริษัท ซ่ึงผู�สอบบัญชีให�ความเห็นว�าบริษัทควรต้ังค�าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไว�ท่ีร�อยละ 50 หรือ 6 ล�านยูโร ท้ังน้ี หน้ีจํานวน
ดังกล�าวยังไม�ได�มีการผิดนัดชําระคืนแต�อย�างใด แต�เปXนกรณีท่ีบริษัทใช�ความระมัดระวังสูงสุดในการบันทึกบัญชี อย�างไรก็ตาม เงิน
ให�กู�ยืมดังกล�าวน้ันทางบริษัทน้ันได�มีการคํ้าประกันเคร่ืองจักรไว� ซ่ึงหากเกิดการผิดนัดชําระ บริษัทก็สามารถบังคับเอาจากเคร่ืองจักร
ดังกล�าวได� 

ไม�มีผู�ถือหุ�นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
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ประธานฯ เสนอให�ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปO 2561 
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปO 2561 สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตามท่ีเสนอ ด�วยคะแนนเสียงดังน้ี 

มติท่ีลง 
จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ�น = 1 เสียง) 

ร�อยละของผู�ถอืหุ�นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด�วย 1,173,252,081 100.0000 
ไม�เห็นด�วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 - 
รวมจํานวนผู�ถอืหุ�น 174 ราย 1,173,252,081 100.0000 

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

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรเพ่ือเปSนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ9ายเงินปdนผล 
 ประธานฯ มอบหมายให� นายกรวุฒิฯ เปXนผู�นําเสนอรายละเอียดต�อท่ีประชุม ดังนี้ 
 นายกรวุฒิฯ ชี้แจงว�า ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด และข�อบังคับของบริษัท ข�อ 46 และข�อ 47 กําหนดให� การ
จ�ายเงินปrนผลของบริษัทต�องได�รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�น และห�ามมิให�บริษัทจ�ายเงินปrนผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู�ห�ามมิให�จ�ายเงินปrนผล อนึ่ง บริษัทต�องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปOส�วน
หน่ึงไว�เปXนทุนสํารองไม�น�อยกว�าร�อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปO หักด�วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ�ามี) จนกว�าทุนสํารองน้ีจะมี
จํานวนไม�น�อยกว�าร�อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  
 ท้ังน้ี บริษัทมีนโยบายจ�ายเงินปrนผลในอัตราไม�ตํ่ากว�าร�อยละ 50 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี

และหลังหักสํารองตามกฎหมาย นอกจากน้ี  ในการพิจารณาการจ�ายเงินปrนผลในแต�ละคราว บริษัทจะพิจารณาการจ�ายเงินปrนผล

โดยคํานึงถึงปrจจัยต�าง ๆ เพ่ือก�อให�เกิดประโยชน=สูงสุดแก�ผู�ถือหุ�น เช�น ผลการดําเนินการและฐานะการเงินของบริษัท แผนการลงทุน

ในแต�ละช�วงเวลา ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรหรือเห็นว�ามีความเหมาะสม และการจ�ายเงินปrนผลนั้นจะต�องไม�มี

ผลกระทบต�อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย�างมีนัยสําคัญ 

 โดยในปO 2561 บริษัทมีกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 349.44 ล�านบาท คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นควรเสนอท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณารับทราบการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปO 2561 ไว�เปXนทุนสํารองตามกฎหมาย
จํานวน 17,471,979 บาท และพิจารณารับทราบการจ�ายเงินปrนผลระหว�างกาลให�กับผู�ถือหุ�นของบริษัท ซึ่งได�จ�ายไปแล�วในปO 2561 
จํานวน 2 คร้ัง ในอัตรารวมหุ�นละ 0.27 บาท รวมเปXนเงิน 411.75 ล�านบาท คิดเปXนร�อยละ 124.03 ของกําไรสุทธิจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลังหักสํารองตามกฎหมาย ซึ่งเปXนไปตามนโยบายการจ�ายเงินปrนผล สําหรับรายละเอียดการจ�ายเงิน
ปrนผลระหว�างกาลท่ีได�จ�ายไปแล�ว มีดังน้ี 
 - คร้ังท่ี 1   ท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปO 2561 ได�พิจารณาอนุมัติการจ�ายเงินปrนผลระหว�างกาล คร้ังท่ี 1 เมื่อ

วันท่ี 27 เมษายน 2561 ในอัตราหุ�นละ 0.17 บาท รวมเปXนเงิน 259.25 ล�านบาท และได�จ�ายเงินปrน
ผลให�แก�ผู�ถือหุ�นเปXนท่ีเรียบร�อยแล�วเม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 

 - คร้ังท่ี 2   คณะกรรมการบริษัทได�มีมติอนุมัติจ�ายเงินปrนผลระหว�างกาลคร้ังท่ี 2 จากผลการดําเนินงานสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต�วันท่ี 27 กุมภาพันธ= 2561 ถึงวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 ซึ่งท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทได�มีมติอนุมัติเม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 ในอัตราหุ�นละ 0.10 บาท รวมเปXนเงิน 
152.5 ล�านบาท และได�จ�ายเงินปrนผลให�แก�ผู�ถือหุ�นเปXนท่ีเรียบร�อยแล�วเม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2561 
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 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอการจ�ายเงินปrนผลระหว�างกาล ปO 2562 จากผลการดําเนินงาน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 22 กุมภาพันธ= 2562 จากการรับรู�เงินปrนผลท่ีได�รับจากบริษัทย�อย
ในวันท่ี 22 กุมภาพันธ= 2562 เปXนรายได� ซ่ึงเม่ือรวมกับกําไรสะสมท่ียังมิได�จัดสรรของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทจึงมี
กําไรสะสมท่ียังมิได�จัดสรรประมาณ 632.22 ล�านบาท ซ่ึงเพียงพอท่ีจะจ�ายเงินปrนผลได� จึงเห็นควรเสนอต�อท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�น
ประจําปO 2562 พิจารณาอนุมัติจ�ายเงินปrนผลระหว�างกาล ปO 2562 ในอัตราหุ�นละ 0.10 บาท จากจํานวนหุ�น ท้ังหมด 
1,525,000,000 หุ�น รวมเปXนเงินท้ังสิ้นไม�เกิน 152.5 ล�านบาท คิดเปXนร�อยละ 33.69 ของกําไรสุทธิ ซ่ึงอัตราการจ�ายเงินปrนผล
ดังกล�าวไม�ถึงร�อยละ 50 ตามนโยบายการจ�ายเงินปrนผล เน่ืองจากบริษัทมีแผนในการสํารองเงินไว�เพ่ือการลงทุนภายหลังจากการ
ปรับโครงสร�างภายในของบริษัท 

ท้ังน้ี บริษัทได�กําหนดรายชื่อผู�ถือหุ�นท่ีมีสิทธิได�รับเงินปrนผล (Record Date) ในวันท่ี 22 เมษายน 2562 และ
กําหนดจ�ายเงินปrนผลในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 

ประธานฯ เป9ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นท่ีเข�าร�วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 
ไม�มีผู�ถือหุ�นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
ประธานฯ เสนอให�ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรเปXนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 17,471,979 บาท 

และรับทราบการจ�ายเงินปrนผลระหว�างกาลให�กับผู�ถือหุ�นของบริษัทซ่ึงได�จ�ายไปแล�วในปO 2561 จํานวน 2 คร้ัง ในอัตรารวมหุ�นละ 
0.27 บาท รวมเปXนเงิน 411.75 ล�านบาท และอนุมัติการจ�ายเงินปrนผลระหว�างกาล ปO 2562 จากผลการดําเนินงานสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 22 กุมภาพันธ= 2562 ในอัตราหุ�นละ 0.10 บาท รวมเปXนเงินท้ังสิ้นไม�เกิน 
152.5 ล�านบาท 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปO 2561 เปXนทุนสํารองตามกฎหมาย และรับทราบ
การจ�ายเปXนเงินปrนผลระหว�างกาลในปO 2561 จํานวน 2 คร้ัง รวมเปXนเงินปrนผลในอัตรา 0.27 บาทต�อหุ�น รวมท้ัง
อนุมัติการจ�ายเงินปrนผลระหว�างกาล ปO 2562 ในอัตรา 0.10 บาทต�อหุ�น ตามท่ีเสนอ ด�วยคะแนนเสียงดังน้ี 

มติท่ีลง 
จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ�น = 1 เสียง) 

ร�อยละของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด�วย 1,173,252,081 100.0000 
ไม�เห็นด�วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 - 
รวมจํานวนผู�ถอืหุ�น 174 ราย 1,173,252,081 100.0000 

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

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการแต9งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต�องออกตามวาระ 
 ประธานฯ มอบหมายให� นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ= กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
(“นายภควัตฯ”) เปXนเปXนผู�นําเสนอรายละเอียดต�อท่ีประชุม ดังน้ี 
 นายภควัตฯ ชี้แจงต�อท่ีประชุมว�า ตามมาตรา 71 แห�งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด และข�อบังคับของบริษัทข�อ 17 
กําหนดไว�ว�า ในการประชุมสามัญประจําปOทุกคร้ัง ให�กรรมการออกจากตําแหน�ง 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะน้ัน ถ�าจํานวน
กรรมการท่ีจะแบ�งออกให�ตรงเปXนสามส�วนไม�ได� ก็ให�ออกโดยจํานวนท่ีใกล�ท่ีสุดกับส�วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีออกจากตําแหน�งตาม
วาระน้ัน อาจได�รับเลือกต้ังเข�ามาดํารงตําแหน�งเปXนกรรมการใหม�ก็ได� 

นอกจากน้ี ตามมาตรา 75 แห�ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด และตามข�อบังคับของบริษัท ข�อท่ี 21 กําหนดว�า ใน
กรณีท่ีตําแหน�งกรรมการว�างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให�คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ และไม�มี
ลักษณะต�องห�ามตามกฎหมายว�าด�วยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย=และตลาดหลักทรัพย= เข�าเปXนกรรมการแทน
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ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว�นแต�วาระของกรรมการผู�น้ันจะเหลือน�อยกว�าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข�าเปXน
กรรมการแทนดังกล�าวอยู�ในตําแหน�งกรรมการได�เพียงเท�าวาระท่ียังเหลืออยู�ของกรรมการท่ีตนเข�ามาแทน 

ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปO 2562 ของบริษัท มีกรรมการท่ีจะต�องออกจากตําแหน�งตามวาระ จํานวน 3 
ราย และกรรมการท่ีจะเสนอต�อผู�ถือหุ�นให�พิจารณาอนุมัติแต�งตั้งแทนตําแหน�งท่ีว�างลง จํานวน 1 ราย ดังน้ี 

1.   นายจักรมณฑ= ผาสุกวนิช  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2.   นางวรรณา  เรามานะชัย  กรรมการ 
3.   นายอังกฤษ  รุ�งโรจน=กิติยศ  กรรมการ  
4. นายราชัย  วัฒนเกษม  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ดํารงตําแหน�งกรรมการ 

อิสระและกรรมการตรวจสอบแทนตําแหน�ง ท่ีว�างลง เน่ืองจาก          
นางศรีไทย เหมโสรัจ ขอลาออก) 

 ในการน้ี บริษัทได�ประกาศในเว็บไซต=ของบริษัท เรียนเชิญให�ผู�ถือหุ�นเสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. 
บริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย=และตลาดหลักทรัพย= และหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เพ่ือเข�ารับการสรร
หาเปXนกรรมการบริษัท ต้ังแต�วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 ถึง 15 มกราคม 2562 โดยเม่ือครบกําหนดเวลาแล�ว ปรากฏว�า ไม�มีผู�ถือ
หุ�นรายใดเสนอชื่อผู�ทรงคุณวุฒิเข�ามายังบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน ได�พิจารณาคุณสมบัติ 
ความรู� และประสบการณ=ของกรรมการท่ีจะต�องออกจากตําแหน�งตามวาระในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปO 2562 ท้ัง 3 ท�าน 
ตามนโยบาย หลักเกณฑ=และวิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตาม สิ่งท่ีส�งมาด�วย 3 แล�ว คณะกรรมการบริษัท (โดยมติ
เสียงข�างมากและไม�รวมกรรมการท่ีต�องพ�นจากตําแหน�งตามวาระในคร้ังน้ี) เห็นว�าบุคคลท้ัง 3 ท�าน ได�แก� นายจักรมณฑ= ผาสุกวนิช 
นางวรรณา เรามานะชัย และนายอังกฤษ รุ�งโรจน=กิติยศ เปXนผู�มีความรู� และมีประสบการณ= และความเชี่ยวชาญอันเปXนประโยชน=ต�อ
การดําเนินงานของบริษัท อน่ึง นายจักรมณฑ= ผาสุกวนิช ท่ีได�รับการเสนอชื่อให�ดํารงตําแหน�งกรรมการอิสระ สามารถให�ความเห็น
ได�อย�างเปXนอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นอนุมัติแต�งต้ังให�กรรมการท่ีจะต�องออกจากตําแหน�งตามวาระ ท้ัง 3 ราย 
กลับเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการอีกวาระหน่ึง  

อนึ่ง เน่ืองด�วยนายราชัย วัฒนเกษม เปXนผู�ท่ีได�รับการเสนอชื่อให�ดํารงตําแหน�งกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบแทนท่ีนางศรีไทย เหมโสรัจ ท่ีขอลาออก จึงอยู�ในตําแหน�งได�เพียงเท�าวาระท่ียังเหลืออยู�ของนางศรีไทย เหมโสรัจ ซ่ึงวาระ
การดํารงตําแหน�งเหลือน�อยกว�าสองเดือน ดังน้ัน บริษัทจึงเห็นควรเสนอต�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาอนุมัติแต�งต้ังให�นายราชัย 
วัฒนเกษม เข�าดํารงตําแหน�งกรรมการของบริษัท ท้ังน้ี นายราชัย วัฒนเกษม เปXนผู�มีความรู� และมีประสบการณ= และความเชี่ยวชาญ
อันเปXนประโยชน=ต�อการดําเนินงานของบริษัท 

ท้ังน้ี รายละเอียดเก่ียวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ=ทํางาน ของกรรมการท่ีพ�นจากตําแหน�งตามวาระ 
และได�รับการเสนอชื่อเพ่ือกลับเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการอีกวาระหน่ึง และกรรมการท่ีได�รับการเสนอชื่อให�ดํารงตําแหน�งแทน
ตําแหน�งท่ีว�างลง ปรากฏตาม สิ่งท่ีส�งมาด�วย 2 

ประธานฯ เป9ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นท่ีเข�าร�วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 
ไม�มีผู�ถือหุ�นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
ประธานฯ เสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาอนุมัติการแต�งต้ังกรรมการท่ีต�องออกตามวาระและการแต�งต้ัง

กรรมการแทนท่ีตําแหน�งท่ีว�างลงเปXนรายบุคคล 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว มีมติอนุมัติการแต�งต้ังกรรมการท่ีต�องออกตามวาระจํานวน 3 ราย คือ (1) นายจักรมณฑ= 
ผาสุกวนิช (2) นางวรรณา เรามานะชัย และ (3) นายอังกฤษ รุ�งโรจน=กิติยศ กลับเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการอีก
วาระหน่ึง และอนุมัติแต�งตั้งกรรมการแทนท่ีตําแหน�งท่ีว�างลง คือนายราชัย วัฒนเกษม ด�วยคะแนนเสียง ดังนี ้
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(1) นายจักรมณฑD  ผาสุกวนิช 

มติท่ีลง 
จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ�น = 1 เสียง) 

ร�อยละของผู�ถอืหุ�นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด�วย 1,173,252,091 100.0000 
ไม�เห็นด�วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 - 
รวมจํานวนผู�ถอืหุ�น 175 ราย 1,173,252,091 100.0000 

(2) นางวรรณา  เรามานะชัย 

มติท่ีลง 
จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ�น = 1 เสียง) 

ร�อยละของผู�ถอืหุ�นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด�วย 1,058,034,391 90.1796 
ไม�เห็นด�วย 115,217,700 9.8204 
งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 - 
รวมจํานวนผู�ถอืหุ�น 175 ราย 1,173,252,091 100.0000 

(3) นายอังกฤษ  รุ9งโรจนDกิติยศ 

มติท่ีลง 
จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ�น = 1 เสียง) 

ร�อยละของผู�ถอืหุ�นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด�วย 1,173,252,091 100.0000 
ไม�เห็นด�วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 - 
รวมจํานวนผู�ถอืหุ�น 175 ราย 1,173,252,091 100.0000 

(4) นายราชัย วัฒนเกษม 

มติท่ีลง 
จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ�น = 1 เสียง) 

ร�อยละของผู�ถอืหุ�นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด�วย 1,173,252,091 100.0000 
ไม�เห็นด�วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 - 
รวมจํานวนผู�ถอืหุ�น 175 ราย 1,173,252,091 100.0000 

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

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค9าตอบแทนกรรมการ ประจําป� 2562 

 ประธานฯ ชี้แจงต�อท่ีประชุมว�า เน่ืองจากการกําหนดค�าตอบแทนกรรมการจะต�องได�รับการอนุมัติจากท่ีประชุม
สามัญผู�ถือหุ�น ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน ได�พิจารณาค�าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย�างละเอียดถึง
ความเหมาะสมประการต�าง ๆ กล�าวคือ ได�พิจารณาค�าตอบแทนของกรรมการจากผลการดําเนินงานของบริษัท และเปรียบเทียบกับ
บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทท่ีมีขนาดใกล�เคียงกัน โดยคํานึงถึงความเหมาะสม และสอดคล�องกับ
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ภาระหน�าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาอนุมัติค�าตอบแทน
กรรมการ สําหรับปO 2562 ในวงเงินไม�เกิน 7 ล�านบาท โดยมีรายละเอียดดังต�อไปน้ี 
 

คณะกรรมการชุดต9าง ๆ 
ค9าตอบแทนรายเดือน 

(บาท) 
เบี้ยประชุม/คร้ัง 

(บาท) 
บําเหน็จกรรมการ/ป� 

(บาท) 
2561 2562 2561 2562 2561 2562 

คณะกรรมการบริษัท 
- ประธาน 
- กรรมการ 

 
25,000 
17,500 

 
25,000 
17,500 

 
40,000 
30,000 

 
40,000 
30,000 

จ�ายให�เฉพาะ
กรรมการท่ีไม�
เปXนผู�บริหาร 
วงเงินไม�เกิน 
2,000,000 

บาท 

จ�ายให�เฉพาะ
กรรมการท่ีไม�
เปXนผู�บริหาร 
วงเงินไม�เกิน 
2,000,000 

บาท 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธาน 

- กรรมการ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
37,500 
25,000 

 
37,500 
25,000 

 
- 
 

 
- 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค�าตอบแทน 

- ประธาน 

- กรรมการ 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

37,500 
25,000 

 
 

37,500 
25,000 

 
 
- 

 
 
- 

คณะกรรมการบริหาร 
- ประธาน 
- กรรมการท่ีไม�เปXนผู�บริหาร 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
37,500 
25,000 

 
37,500 
25,000 

 
- 

 
- 

- สิทธิประโยชนDอ่ืนๆ   ไม�มี 

ประธานฯ เป9ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นท่ีเข�าร�วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 
ไม�มีผู�ถือหุ�นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
จากน้ันประธานฯ เสนอให�ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดค�าตอบแทนกรรมการ ประจําปO 2562 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว มีมติอนุมัติกําหนดค�าตอบแทนกรรมการ ประจําปO 2562 ในวงเงินไม�เกิน 7 ล�านบาท ตามท่ี
เสนอ ด�วยคะแนนเสียงดังน้ี 

มติท่ีลง 
จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ�น = 1 เสียง) 

ร�อยละของจํานวนเสียงท้ังหมดของ 
ผู�ถอืหุ�นซึ่งมาประชุม 

เห็นด�วย 1,173,252,091 100.0000 
ไม�เห็นด�วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 
รวมจํานวนผู�ถอืหุ�น 175 ราย 1,173,252,091 100.0000 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะต�องได�รับการอนุมัติด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสองในสามของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม 
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแต9งตั้งผู�สอบบัญชีและกําหนดค9าสอบบัญชีประจําป� 2562 

ประธานฯ มอบหมายให� นายภควัตฯ เปXนผู�นําเสนอรายละเอียดต�อท่ีประชุม  
นายภควัตฯ ชี้แจงว�า คณะกรรมการตรวจสอบได�พิจารณาการแต�งต้ังผู�สอบบัญชีสําหรับปO 2562 และเสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาแต�งต้ัง บริษัทสํานักงานอีวาย จํากัด (“EY”) เปXนสํานักงานสอบ
บัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให� 

1. นายศุภชัย ปrญญาวัฒโน ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3930  แห�ง EY และ/หรือ 
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5730  แห�ง EY และ/หรือ 
3. นางสาวกรองแก�ว ลิมปwกิตติกุล ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5874  แห�ง EY 
เปXนผู�สอบบัญชีบริษัท โดยให�ผู�สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงเปXนผู�ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต�องบการเงินของ

บริษัท ท้ังน้ี ข�อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ=การทํางานของผู�สอบบัญชีแต�ละท�าน ปรากฏตาม สิ่งท่ีส�งมาด�วย 4  
นอกจากน้ี เสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณากําหนดค�าสอบบัญชี ประจําปO 2562 เปXนจํานวนเงินไม�เกิน 

1,100,000 บาท ลดลงจากปO 2561 (KPMG Auditor) จํานวน 160,000 บาท ตามท่ีปรากฏในตารางดังต�อไปน้ี 
 
ประเภทค9าตอบแทน ป� 2562 (ป�ท่ีเสนอ) ป� 2561 

ค�าสอบบัญช ี

 

 

ค�าบริการอื่นๆ 

1,100,000 บาท 

 

 

- 

1,260,000 บาท 
 (ไม�รวมค�าตอบแทนการสอบบัญชีสําหรับ

รายการได�มาซึ่งสินทรัพย=ในประเทศเยอรมนี
และฮังการีจํานวนไม�เกิน 500,000 บาท) 

- 

 
ท้ังน้ี บริษัทท่ีเปXนสํานักงานสอบบัญชีและผู�สอบบัญชีตามท่ีเสนอ มีความเปXนอิสระ ไม�มีความสัมพันธ=หรือส�วนได�

เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย�อย ผู�บริหาร ผู�ถือหุ�นใหญ� หรือ ผู�ท่ีเก่ียวข�องของบุคคลดังกล�าว อน่ึง การแต�งต้ังผู�สอบบัญชีและการ
กําหนดค�าสอบบัญชีข�างต�นได�ผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล�ว ท้ังน้ี ผู�สอบบัญชีของ
บริษัทและผู�สอบบัญชีของบริษัทย�อยเปXนผู�สอบบัญชีรายเดียวกัน 

ประธานฯ เป9ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นท่ีเข�าร�วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 
ไม�มีผู�ถือหุ�นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
ประธานฯ เสนอให�ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต�งต้ังผู�สอบบัญชีและกําหนดค�าสอบบัญชีประจําปO 2562 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว มีมติอนุมัติการแต�งตั้งผู�สอบบัญชีและกําหนดค�าสอบบัญชีประจําปO 2562 ตามท่ีเสนอ ด�วย
คะแนนเสียงดังน้ี 

มติท่ีลง 
จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ�น = 1 เสียง) 

ร�อยละของผู�ถอืหุ�นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,173,252,091 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 
รวมจํานวนผู้ ถือหุ้น )*+ ราย 1,173,252,091 100.0000 
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หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะต�องได�การอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติแก�ไขข�อบังคับของบริษัท ข�อ 29 เกี่ยวกับการประชุมผ9านสื่ออิเล็กทรอนิกสD และข�อ 31 
เก่ียวกับสิทธิของผู�ถือหุ�นในการร�องขอให�จัดประชุมผู�ถือหุ�น 

ประธานฯ มอบหมายให� นายกรวุฒิฯ เปXนผู�นําเสนอรายละเอียดต�อท่ีประชุม  
        นายกรวุฒิฯ ชี้แจงว�า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เร่ืองการประชุมผ�านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส= ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2557 (“ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ”) กําหนดให�การประชุมท่ีกฎหมายบัญญัติให�
ต�องมีการประชุมนอกจากจะดําเนินการตามวิธีท่ีบัญญัติไว�ในกฎหมายแต�ละฉบับแล�ว จะจัดให�มีการประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส=ก็
ได� และคําชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค�า ลงวันท่ี 23 กันยายน 2559 เร่ือง การประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส=ของห�างหุ�นส�วนจด
ทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด สมาคมการค�า และหอการค�า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี 
74/2557 เร่ืองการประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส= ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2557 (“คําชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค�า”) กําหนดว�า กรณี
บริษัทมหาชนจํากัด หากประสงค=จะประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส=จะต�องมีการกําหนดเร่ืองการประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส=ไว�ใน
ข�อบังคับของบริษัทมหาชนจํากัด  
  นอกจากน้ี ตามคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี 21/2560 เร่ือง การแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันท่ี 4 เมษายน 2560 (“คําสั่งคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี 21/2560”) ได�
กําหนดให�ยกเลิกความในมาตรา 100 แห�งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และให�ใช�ข�อความใหม�ซ่ึงให�สิทธิแก�ผู�ถือ
หุ�นในการเรียกประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�นในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทไม�จัดการประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�นตามท่ีผู�ถือหุ�นร�องขอ  
          ในการน้ี จึงเห็นสมควรเสนอต�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแก�ไขข�อบังคับของบริษัท ข�อ 29 และข�อ 31 
เพ่ือให�สอดคล�องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติและคําชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค�า และคําสั่งคณะรักษาความสงบแห�งชาติ 
ฉบับท่ี 21/2560 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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ข�อ 29 

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

คร้ัง ณ จังหวัดอันเปXนท่ีตั้งสํานักงานใหญ�ของบริษัทหรือจังหวัด

ใกล�เคียง หรือ ณ สถานท่ีอื่นใด โดยการกําหนดวัน เวลา และ

สถานท่ี เปXนไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการ 

ข�อ 29 

คณะกรรมการจะต�องประชุมกันอย�างน�อยสาม (3) เดือน

ต�อคร้ัง ณ จังหวัดอันเปXนท่ีต้ังสํานักงานใหญ�ของบริษัท

หรือจังหวัดใกล�เคียง หรือ ณ สถานท่ีอื่นใด โดยการกําหนด

วัน เวลา และสถานท่ี เปXนไปตามดุลพินิจของประธาน

กรรมการ 

ในการประชุมคณะกรรมการแต�ละคร้ัง ประธานในท่ี

ประชุมจะกําหนดให�กรรมการประชุมและดําเนินการใดๆ 

ในการประชุมดังกล�าวผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส=ก็ได� โดย

กรรมการอย�างน�อยหน่ึงในสาม (1/3) ขององค=ประชุม

จะต�องอยู�ในท่ีประชุมแห�งเดียวกัน และกรรมการท้ังหมดท่ี

เข�าร�วมประชุมจะต�องอยู�ในประเทศไทยขณะท่ีมีการ

ประชุม 
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การประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส=ตามวรรคแรกต�องมี

กระบวนการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด�านสารสนเทศ

โดยให�มีการบันทึกเสียง หรือท้ังเสียงและภาพแล�วแต�กรณี 

ของกรรมการทุกรายในท่ีประชุมตลอดระยะเวลาท่ีมีการ

ประชุม รวมท้ังข�อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร=ท่ีเกิดจากการ

บันทึกดังกล�าวและมีระบบควบคุมการประชุมตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 

กรรมการบริษัทซ่ึงเข�าร�วมประชุมคณะกรรมการผ�านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส=ด�วยวิธีการและเปXนไปตามเง่ือนไขท่ีกล�าวมา

ข�างต�นถือว�าเปXนการเข�าร�วมประชุมอันสามารถนับเปXนองค=

ประชุมได� และถือว�าการประชุมคณะกรรมการผ�านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส=ดังกล�าวมีผลเช�นเดียวกับการประชุมตาม

วิธีการท่ีบัญญัติไว�ในกฎหมายและข�อบังคับน้ี 

ข�อ 31 

คณะกรรมการต�องจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นเปXนการประชุม

สามัญประจําปOภายในสี่ (4) เดือน นับแต�วันสิ้นสุดของรอบปO

บัญชีของบริษัท 

การประชุมผู�ถือหุ�นคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ให�เรียกว�าการ

ประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู�ถือหุ�นเปXน

การประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได�สุดแต�จะเห็นสมควร 

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

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

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

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

หนังสือขอให�คณะกรรมการเรียกประชุมผู�ถือหุ�นเปXนการ

ประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได� แต�ต�องระบุเหตุผลในการท่ีขอให�

เรียกประชุมไว�ให�ชัดเจนในหนังสือดังกล�าวด�วย ในกรณีเช�นน้ี 

คณะกรรมการต�องจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นภายในหน่ึง (1) 

เดือนนับแต�วันท่ีได�รับหนังสือน้ันจากผู�ถือหุ�นดังกล�าว 

ข�อ 31 

คณะกรรมการต�องจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นเปXนการ

ประชุมสามัญประจําปOภายในสี่ (4) เดือน นับแต�วันสิ้นสุด

ของรอบปOบัญชีของบริษัท 

การประชุมผู�ถือหุ�นคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ให�เรียกว�า

การประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู�ถือ

หุ�นเปXนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได�สุดแต�จะเห็นสมควร 

ผู�ถือหุ�นซ่ึงมีหุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�าร�อยละสิบ (10) 

ของจํานวนหุ�นท่ีจําหน�ายได�ท้ังหมด จะเข�าชื่อกันทําหนังสือ

ขอให�คณะกรรมการเรียกประชุมผู�ถือหุ�นเปXนการประชุม

วิสามัญเมื่อใดก็ได� แต�ต�องระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ี

ขอให�เรียกประชุมไว�ให�ชัดเจนในหนังสือดังกล�าวด�วย ใน

กรณีเช�นน้ี คณะกรรมการต�องจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�น

ภายในสี่สิบห�า (45) วัน นับแต�วันท่ีได�รับหนังสือนั้นจากผู�

ถือหุ�นดังกล�าว 

ในกรณี ท่ีคณะกรรมการไม�จัดให� มีการประชุมภายใน

กําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู�ถือหุ�นท้ังหลายซ่ึงเข�าชื่อ
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กันหรือผู�ถือหุ�นคนอื่นๆ รวมกันได�จํานวนหุ�นตามท่ีบังคับไว�

น้ันจะเรียกประชุมเองก็ได�ภายในสี่สิบห�า (45) วัน นับแต�

วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช�นน้ี ให�

ถือว�าเปXนการประชุมผู�ถือหุ�นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม 

โดยบริษัทจะต�องรับผิดชอบค�าใช�จ�ายอันจําเปXนท่ีเกิดจาก

การจัดให�มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว�าการประชุมผู�ถือหุ�นท่ีเปXนการเรียก

ประชุมเพราะผู�ถือหุ�นตามวรรคสี่คร้ังใด จํานวนผู�ถือหุ�นซึ่ง

มาร�วมประชุมไม�ครบเปXนองค=ประชุมท่ีกําหนดไว� ใน

ข�อบังคับฉบับนี้ ผู�ถือหุ�นตามวรรคสี่ต�องร�วมกันรับผิดชอบ

ชดใช�ค�าใช�จ�ายท่ีเกิดจากการจัดให�มีการประชุมในคร้ังน้ัน

ให�แก�บริษัท 

 
ท้ังน้ี ในการดําเนินการแก�ไขเพ่ิมเติมข�อบังคับของบริษัท ท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค�า กระทรวงพาณิชย= คณะกรรมการ

บริษัทเห็นสมควรเสนอต�อผู�ถือหุ�นเพ่ือพิจารณาอนุมัติให�คณะกรรมการ หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมาย มีอํานาจดําเนินการ

ต�างๆ ท่ีจําเปXนเพ่ือให�การดําเนินการจดทะเบียนท่ีเก่ียวข�องเสร็จสมบูรณ= รวมท้ังให�มีอํานาจในการดําเนินการแก�ไขและเพ่ิมเติม

ถ�อยคําในเอกสารจดทะเบียนกรณีท่ีนายทะเบียนมีคําสั่ง และ/หรือคําแนะนําให�แก�ไขถ�อยคําบางประการในเอกสารดังกล�าว ท้ังน้ี 

เพ่ือให�เปXนไปตามคําสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด โดยท่ีไม�กระทบต�อสาระสําคัญของการแก�ไขเพ่ิมเติมข�อบังคับของบริษัท 

ประธานฯ เป9ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นท่ีเข�าร�วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 
ไม�มีผู�ถือหุ�นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
ประธานฯ เสนอให�ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติแก�ไขข�อบังคับของบริษัท ข�อ 29 เก่ียวกับการประชุมผ�านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส= และข�อ 31 เก่ียวกับสิทธิของผู�ถือหุ�นในการร�องขอให�จัดประชุมผู�ถือหุ�น 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว มีมติอนุมัติการแก�ไขข�อบังคับของบริษัท ข�อ 29 เกี่ยวกับการประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส= 
และข�อ 31 เก่ียวกับสิทธิของผู�ถือหุ�นในการร�องขอให�จัดประชุมผู�ถือหุ�น ตามท่ีเสนอ ด�วยคะแนนเสียงดังน้ี 

มติท่ีลง 
จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ�น = 1 เสียง) 

ร�อยละของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�
ถอืหุ�นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 1,173,252,091 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจํานวนผู้ ถือหุ้น )*+ ราย 1,173,252,091 100.0000 
หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะต�องได�รับการอนุมัติด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสามในสี่ของจํานวนเสียง  

ท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการท้ังหมดของบริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิรDค จํากัด, บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาส
ติ้ง จํากัด และบริษัท พี.ซี.เอส. ฟอรDจจิ้ง จํากัด ซ่ึงเปSนบริษัทย9อยของบริษัทในประเทศไทยมายังบริษัท 

ประธานฯ มอบหมายให� นายอังกฤษ รุ�งโรจน=กิติยศ กรรมการ และกรรมการบริหาร (“นายอังกฤษฯ”) เปXนผู�นํา
เสนอรายละเอียดต�อท่ีประชุม  
                     นายอังกฤษฯ ชี้แจงว�า ปrจจุบันบริษัทมีโครงสร�างแบบโฮลดิ้ง ซ่ึงจะมีรายได�หลักจากการรับเงินปrนผลจากบริษัท
ย�อย ซ่ึงโครงสร�างกลุ�มบริษัททําให�เกิดข�อจํากัดหลายด�าน และเกิดความสิ้นเปลืองในการดําเนินการ และการใช�ทรัพยากรขององค=กร 
ตัวอย�างเช�น การย�ายทรัพยากรระหว�างกิจการในเครือต�องผ�านการซ้ือขาย สินค�าท่ีผลิตต�อเน่ืองในสายอุปทานต�องทําการซ้ือขายกัน
ระหว�างกิจการ การโยกย�ายเงินทุนระหว�างกิจการต�องทําการกู�ยืมและจ�ายดอกเบ้ีย ไม�สามารถใช�สิทธิประโยชน=จากบัตรส�งเสริมการ
ลงทุนฯ ได�อย�างเต็มท่ี เปXนต�น ดังน้ัน เพ่ือให�เกิดความคล�องตัวในการดําเนินงานของบริษัท ท้ังด�านธุรกิจและด�านกฎหมายในส�วน
การขออนุมัติการดําเนินการต�างๆ จากท้ังคณะกรรมการบริษัทและผู�ถือหุ�น รวมท้ังเพ่ือลดความซํ้าซ�อนในการทํางานและลดขั้นตอน
การทํางานท่ีไม�จําเปXนลง โดยเฉพาะในส�วนท่ีเกิดจากรายการระหว�างกันของบริษัทในกลุ�ม และเพ่ือเปXนการประหยัดค�าใช�จ�ายของ
กิจการ พร�อมท้ังทําให�สามารถใช�ทรัพยากรร�วมกันได�ง�ายขึ้น บริษัทจะดําเนินธุรกิจในประเทศเพียงบริษัทเดียว โดยจะรับโอนกิจการ
ท้ังหมดของบริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร=ค จํากัด, บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสต้ิง จํากัด และบริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร=จจิ้ง จํากัด ซ่ึงเปXน
บริษัทย�อยของบริษัทในประเทศไทย (รวมเรียกว�า “บริษัทย�อยในประเทศภายในกลุ�ม”) โดยบริษัทเปXนผู�ถือหุ�นใหญ�ในสัดส�วนร�อย
ละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนมายังบริษัท ท้ังนี้ บริษัทยังคงถือหุ�นในบริษัทย�อยท่ีต้ังอยู�ในต�างประเทศเช�นเดิม และไม�มีการปรับ
โครงสร�างสําหรับบริษัทย�อยท่ีต้ังอยู�ในต�างประเทศ ซึ่งการรับโอนกิจการจะสร�างความน�าเชื่อถือ และสร�างความม่ันใจให�แก�คู�ค�า ผู�
ร�วมลงทุน และสามารถนําความรู�ของพนักงานของแต�ละบริษัทย�อยในประเทศภายในกลุ�มรวมกันปรับใช�เพ่ือประโยชน=สูงสุดของ
กิจการได� นอกจากน้ี หากบริษัทดําเนินการรับโอนกิจการท้ังหมดตามหลักการและเง่ือนไขท่ีประมวลรัษฎากรกําหนด บริษัทจะได�รับ
การยกเว�นภาระภาษีต�างๆ เช�น ภาษีเงินได�นิติบุคคล ภาษีมูลค�าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ท่ีจ�าย และค�าอากรแสตมปw
ภาษีมูลค�าเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะ เปXนต�น 

ท้ังน้ี เพ่ือให�บริษัทสามารถประกอบธุรกิจภายใต�กรอบธุรกิจของบริษัทย�อยในประเทศภายในกลุ�มท่ีบริษัทรับโอนมา
ได� จึงเห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาอนุมัติการแก�ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค=ของบริษัท ดังมีรายละเอียดต�อไปน้ี 

“ข�อ 13 ประกอบกิจการค�า เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต= เคร่ืองมือกล เคร่ืองทุ�นแรง ยานพาหนะ เคร่ืองกําเนิดไฟฟEา เคร่ืองสูบนํ้า 

เคร่ืองบําบัดนํ้าเสีย และเคร่ืองกําจัดขยะ ซ่ึงรวมถึงการประกอบธุรกิจดังต�อไปน้ี 

13.1  ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจําหน�ายชิ้นส�วนเหล็กทุบ (FORGING) ชิ้นส�วนอลูมิเนียม (ALUMINIUM FORGING) 
แม�พิมพ= ตลอดจนการแปรรูปหรือแปรสภาพโลหะ ผลิตภัณฑ=โลหะ ชิ้นส�วนเคร่ืองยนต= ระบบส�งกําลัง ระบบเบรค ระบบ
กันสะเทือน ชิ้นส�วนโลหะสําหรับยานยนต= และชิ้นส�วนโลหะสําหรับผลิตภัณฑ=อิเล็กทรอนิกส= รวมถึงชิ้นส�วนอลูมิเนียม
ฉีดขึ้นรูป ชิ้นส�วนของผลิตภัณฑ=โลหะ ชิ้นส�วนสําหรับยานยนต= และชิ้นส�วนโลหะสําหรับอิเล็กทรอนิกส= 

13.2  ประกอบธุรกิจเก่ียวกับระบบไฟฟEาพลังงานหมุนเวียนทุกประเภท ได�แก� พลังงานแสงอาทิตย= พลังงานลม พลังงานจาก
การเผาไหม� วัสดุจากการเกษตร พลังงานขยะ พลังงานนํ้า เปXนต�น 

13.3  ประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟEา โรงงานผลิตพลังงานทดแทน โรงงานผลิตพลังงานทางเลือก เพ่ือประโยชน= และ/หรือ
ส�งเสริมวัตถุท่ีประสงค=ของบริษัท 

13.4  ให�บริการรับจ�างเหมาออกแบบ ก�อสร�าง จําหน�าย ติดตั้ง ควบคุม ทดสอบระบบ ผลิตไฟฟEาด�วยพลังงานทดแทนทุก
ประเภท โดยรวมถึงเคร่ืองจักร อุปกรณ=ทุกประเภทท่ีใช�ในการผลิตระบบไฟฟEาด�วยพลังงานแสงอาทิตย= 

13.5   ให�บริการจัดการด�านพลังงาน หมายถึง การออกแบบ สร�าง บริการ จัดการ และบํารุงรักษาโรงงานไฟฟEาด�วยพลังงาน
ทดแทนทุกประเภท 

13.6   ให�บริการเปXนท่ีปรึกษา วิจัย พัฒนาระบบผลิตไฟฟEาด�วยพลังงานทดแทนทุกประเภท 
นอกจากน้ี เห็นสมควรเสนอให�แก�ไขหนังสือบริคณห=สนธิของบริษัท ข�อ 3. เปXนดังน้ี 
“ข�อ 3. วัตถุประสงค=ของบริษัท มีจํานวน 33 ข�อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 
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ท้ังน้ี ในการดําเนินการแก�ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค= และการแก�ไขหนังสือบริคณห=สนธิของบริษัทท่ีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค�า กระทรวงพาณิชย= เห็นสมควรให�คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอํานาจดําเนินการต�างๆ 
ท่ีจําเปXนเพ่ือให�การดําเนินการจดทะเบียนท่ีเก่ียวข�องเสร็จสมบูรณ= รวมท้ังให�มีอํานาจในการดําเนินการแก�ไขและเพ่ิมเติมถ�อยคําใน
เอกสารจดทะเบียนกรณีท่ีนายทะเบียนมีคําสั่ง และ/หรือคําแนะนําให�แก�ไขถ�อยคําบางประการในเอกสารดังกล�าว ท้ังน้ี เพ่ือให�
เปXนไปตามคําสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด โดยท่ีไม�กระทบต�อสาระสําคัญของการแก�ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค= และการ
แก�ไขหนังสือบริคณห=สนธิของบริษัท 

อน่ึง ในการปรับโครงสร�างกิจการน้ัน บริษัทจะดําเนินการรับโอนการส�งเสริมการลงทุนจากบริษัทย�อยในประเทศ
ภายในกลุ�มด�วย ซ่ึงขั้นตอนหลักในการปรับโครงสร�างกลุ�มบริษัทมีดังต�อไปน้ี  

(1) สําหรับการโอนบัตรส�งเสริมการลงทุนเก่ียวกับกิจการท่ีโอนจากบริษัทย�อยในประเทศภายในกลุ�มมายังบริษัทน้ัน 
บริษัทและบริษัทย�อยในประเทศภายในกลุ�ม จะเร่ิมดําเนินการจัดเตรียมและยื่นเอกสารคําขอท่ีเกี่ยวข�องก�อนวันโอน
กิจการท้ังหมด ตามหลักเกณฑ=และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุนประกาศกําหนด เพ่ือให�บัตร
ส�งเสริมการลงทุนโอนมายังบริษัทได� ณ วันโอนกิจการท้ังหมด หรือโดยเร็วท่ีสุดภายหลังวันโอนกิจการท้ังหมด ท้ังน้ี 
เพ่ือมิให�การโอนบัตรส�งเสริมการลงทุนดังกล�าวกระทบต�อการใช�สิทธิประโยชน=ใดๆ ภายใต�บัตรส�งเสริมการลงทุน     

(2)  ในวันโอนกิจการท้ังหมด บริษัทย�อยในประเทศภายในกลุ�มจะต�องโอนทรัพย=สิน หน้ีสิน สิทธิ และหน�าท่ีท้ังหมดท่ี
เก่ียวข�องและจําเปXนในการประกอบกิจการให�แก�บริษัทด�วย โดยใช�ราคาตามมูลค�าตลาดยุติธรรม (Fair Market 
Value) ณ วันท่ีโอนกิจการท้ังหมดซ่ึงเปXนมูลค�าท่ีได�รับการประเมินจากผู�ประเมินอิสระท่ีได�รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย=และตลาดหลักทรัพย= โดยให�ถือราคาโอนและรับโอนเปXนราคาท่ีซ้ือสินทรัพย=
น้ัน เปXนไปตามเง่ือนไขท่ีประมวลรัษฎากรกําหนด  

(3) บริษัทย�อยในประเทศภายในกลุ�มจะต�องดําเนินการเปลี่ยนตัวคู�สัญญาหรือแปลงหน้ีใหม�ภายใต�สัญญาท่ีเก่ียวข�องและ
จะต�องดําเนินการโอนใบอนุญาตท่ีเก่ียวข�อง (แล�วแต�กรณี) และดําเนินการจดทะเบียนโอนทรัพย=สิน หน้ีสิน และสิทธิ
ต�างๆ ให�เปXนชื่อของบริษัท นอกจากน้ี บริษัทย�อยในประเทศภายกลุ�มจะต�องส�งมอบเอกสารและทรัพย=สินท่ีจะโอน
ภายใต�การโอนกิจการท้ังหมดมาให�แก�บริษัท 

(4) บริษัทย�อยในกลุ�มจะต�องดําเนินการโอนพนักงานและลูกจ�างท่ีอยู�ภายใต�สัญญาจ�างของบริษัทย�อยในประเทศภายใน
กลุ�มให�เปXนของบริษัท ตามเง่ือนไขท่ีข�อบังคับการทํางานและกฎหมายแรงงานท่ีเก่ียวข�องกําหนด  

(5) บริษัทย�อยในประเทศภายในกลุ�มจะต�องดําเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทและเร่ิมชําระบัญชีตามขั้นตอน ระยะเวลา 
และหลักเกณฑ=ตามท่ีกฎหมายกําหนด ภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการโอนกิจการ
ท้ังหมด ตามเง่ือนไขการโอนกิจการท้ังหมดท่ีประมวลรัษฎากรกําหนด เพ่ือให�ได�รับสิทธิประโยชน=ทางภาษีจากการ
โอนกิจการท้ังหมด  
ท้ังน้ี บริษัทคาดว�าจะดําเนินการโอนและรับโอนกิจการท้ังหมดแล�วเสร็จภายในปO 2562  

   อน่ึง กิจกรรมภายในองค=กรท่ีจะเกิดขึ้นภายหลังจากการรับโอนกิจการท้ังหมดจากบริษัทย�อยในประเทศภายในกลุ�ม 
มีดังต�อไปน้ี 

(1) คัดเลือกท่ีปรึกษาภาษี และท่ีปรึกษากฎหมายเพ่ือดําเนินการเก่ียวกับการรับโอนกิจการท้ังหมด 
(2) การเตรียมความพร�อม และการจัดทําบัญชีของบริษัทใน 2 รูปแบบ คือ ก�อนการรับโอนกิจการและหลังการรับ

โอนกิจการ 
(3) รับการตรวจสอบกิจการจากกรมสรรพากรเพ่ือดําเนินการชําระบัญชีและเลิกกิจการบริษัทย�อยในประเทศภายใน

กลุ�ม 
(4) การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากร (ERP) ให�เข�ากับโครงสร�างองค=กรใหม�ภายหลังการรับโอนกิจการ 
(5) การโยกย�ายสัญญาการซ้ือขายสินค�ากับคู�ค�าและลูกค�าจากบริษัทย�อยในประเทศภายในกลุ�มให�ไปอยู�ท่ีบริษัท 
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(6) งานอื่น ๆ เช�น ประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ใบอนุญาตต�างๆ จากแต�ละหน�วยงานราชการ การขอใช�
สาธารณูปโภค ฯลฯ 

       นอกจากน้ี เพ่ือให�การรับโอนกิจการท้ังหมดจากบริษัทย�อยในประเทศภายในกลุ�มสําเร็จลุล�วง คณะกรรมการจึง

เห็นสมควรเสนอต�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นมอบอํานาจให�คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปXนผู�เจรจา ทํา

ความตกลง กําหนด แก�ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเง่ือนไข และดําเนินการใดๆ ท่ีจําเปXนเก่ียวกับการการรับโอนกิจการท้ังหมด

ดังกล�าว ซ่ึงรวมถึงการรับโอนบัตรส�งเสริมการลงทุน การลงนามในสัญญา บันทึกข�อตกลง และเอกสารต�างๆ ท่ีจําเปXนการติดต�อกับ

หน�วยงานราชการ หรือหน�วยงานกํากับดูแลท่ีเก่ียวข�อง ตลอดจนการดําเนินการต�างๆ ตามท่ีจําเปXนและสมควร เพ่ือให�การรับโอน

กิจการท้ังหมดจากบริษัทย�อยในประเทศภายในกลุ�มมายังบริษัทสําเร็จสมบูรณ= 

 ประธานฯ ชี้แจงเพ่ิมเติมว�า วาระน้ีเปXนวาระการรับโอนกิจการท้ังหมดของบริษัทย�อยในประเทศไทย ซ่ึงจําเปXนต�องมีการ

แก�ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค=และหนังสือบริคณห=สนธิข�อ 3. ของบริษัท เพ่ือท่ีจะให�บริษัทสามารถประกอบธุรกิจท่ีรับโอนมาจากบริษัท

ย�อยได�อย�างครบถ�วนสมบูรณ=  ดังนั้น จึงต�องมีการลงมติอนุมัติการรับโอนกิจการท้ังหมด และการแก�ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค=และ

หนังสือบริคณห=สนธิข�อ 3. ของบริษัท 

   ประธานฯ เป9ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นท่ีเข�าร�วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 
นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู�ถือหุ�นมาประชุมด�วยตัวเอง และผู�รับมอบฉันทะ สอบถามว�า หากจะต�องมีการลงมติใน

สองเร่ือง เหตุใดบริษัทจึงไม�แก�ไขเน้ือหาในหนังสือเชิญประชุมให�ถูกต�อง 
ประธานฯ ชี้แจงว�า เน่ืองด�วยหนังสือเชิญประชุมน้ันได�มีการจัดพิมพ=ไปเรียบร�อยแล�ว และการแก�ไขเพ่ิมเติม

วัตถุประสงค=และหนังสือบริคณห=สนธิข�อ 3. ของบริษัท เปXนเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองกัน จึงเห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณา

อนุมัติไปในคราวเดียวกัน ในการน้ี ประธานได�มอบหมายให� นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค=, 

ชินวัฒน= และ พาร=ทเนอร=ส จํากัด เปXนผู�ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมต�อท่ีประชุม 

นางสาวธิตะวันฯ ชี้แจงว�า การแก�ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค=และหนังสือบริคณห=สนธิข�อ 3. ของบริษัท เปXนเร่ืองท่ี

เก่ียวเน่ืองและจําเปXนสําหรับการรับโอนกิจการท้ังหมดจากบริษัทย�อยมายังบริษัท เน่ืองจากเปXนการรองรับการประกอบธุรกิจท่ี

บริษัทจะรับโอนมาจากบริษัทย�อยและทําให�การรับโอนกิจการท้ังหมดครบถ�วนสมบูรณ= ดังน้ัน หากบริษัทไม�ดําเนินการแก�ไขเพ่ิมเติม

วัตถุประสงค=และหนังสือบริคณห=สนธิข�อ 3. ของบริษัท ย�อมส�งผลกระทบต�อการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต 

นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผู�ถือหุ�นมาประชุมด�วยตัวเอง สอบถามว�า การปรับโครงสร�างของบริษัทจาก Holding 

Company เปXน Operating Company มีเหตุผล และมีข�อดีข�อเสียอย�างไร 

นายอังกฤษฯ ชี้แจงว�า โครงสร�างบริษัทแบบโฮลดิ้งน้ัน ก�อให�เกิดความยุ�งยากในการทําธุรกรรมระหว�างบริษัทและ

บริษัทย�อย ท้ังในด�านบัญชี ภาษีอากร ทรัพยากรบุคคล และการจัดสรรเงิน โดยการทําธุรกรรมระหว�างบริษัทและบริษัทย�อย จะต�อง

มีการดําเนินกระบวนการทางด�านบัญชีและภาษีต�างๆ โดยไม�จําเปXน ซ่ึงยุ�งยาก และเปXนการใช�ทรัพยากรอย�างไม�มีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ี หากบริษัทใดบริษัทหน่ึงประสงค=จะใช�เคร่ืองจักรของอีกบริษัทหนึ่ง ก็จะต�องมีการทํารายการขายเคร่ืองจักรไปให�แก�อีก

บริษัทหน่ึงก�อน อน่ึง ในกรณีท่ีบริษัทย�อยประสงค=จะใช�เงินทุนหรือทรัพยากรทางด�านการเงินของบริษัท บริษัทย�อยก็จะต�องทําการ

กู�ยืมเงินจากบริษัท ซ่ึงส�งผลให�ต�องทําสัญญากู�ยืมเงิน มีการชําระดอกเบ้ีย และมีค�าใช�จ�ายอื่นๆ อีกมากมาย ซ่ึงการรับโอนกิจการ

ท้ังหมดจาดบริษัทย�อยมาเปXนของบริษัท จะทําให�อุปสรรคเร่ืองการใช�ทรัพยากรต�างๆ ระหว�างบริษัทและบริษัทย�อยหมดไป ซ่ึงส�งผล

ดีต�อบริษัท นอกจากน้ี หากบริษัทรับโอนกิจการท้ังหมดมาจากบริษัทย�อย บริษัทจะสามารถใช�สิทธิประโยชน=ต�างๆ จากบัตรส�งเสริม

การลงทุนได�อย�างเต็มท่ี ซ่ึงจะส�งผลให�ผู�ถือหุ�นได�รับประโยชน=สูงสุด 

นางสาวสุพัตรา  สิทธิชัย ผู�ถือหุ�นมาประชุมด�วยตัวเอง สอบถามว�า บัตรส�งเสริมการลงทุนของแต�ละบริษัทเหลือ
ระยะเวลาเท�าใด 
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นางสาวอิสราภรณ=  แหยมต้ัง ผู�จัดการแผนกบัญชีท่ัวไป ของบริษัท ชี้แจงว�า บริษัทท่ีได�รับบัตรส�งเสริมการลงทุนมี
ท้ังหมด 3 บริษัท โดยบางบริษัทเหลือ 1 ปO และบางบริษัทเหลือ 3 ปO  

 นายศิริพงษ= รุ�งโรจน=กิติยศ รองประธานกรรมการ รักษาการประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค�าตอบแทน และท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร (“นายศิริพงษ=ฯ”) ชี้แจงเพ่ิมเติมว�า ประโยชน=ท่ีผู�ถือหุ�นจะได�รับจากการรับโอน
กิจการ มีดังน้ี (1) สิทธิประโยชน=ทางด�านภาษีจากการส�งเสริมการลงทุน เน่ืองจากผู�ถือหุ�นจะได�รับยกเว�นภาษีเงินปrนผล (2) ลด
ค�าใช�จ�ายท่ีเกิดขึ้นจากการทําธุรกรรมระหว�างบริษัทและบริษัทย�อย เช�น การกู�ยืมเงิน การใช�ทรัพยากรระหว�างกัน เช�น เคร่ืองจักร 
เปXนต�น 

นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผู�ถือหุ�นมาประชุมด�วยตัวเอง สอบถามในสองประเด็น ดังน้ี (1) เม่ือบริษัทเข�าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย= บริษัทเลือกประกอบกิจการในรูปแบบ Holding Company แต�เพราะเหตุใดจึงประสงค=จะปรับโครงสร�างการ
ดําเนินธุรกิจเปXน Operating Company และ (2) ค�าใช�จ�ายในการรับโอนกิจการในคร้ังน้ี มีจํานวนเท�าใด 

ประธานฯ ชี้แจงว�า เมื่อบริษัทเข�าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย= บริษัทเห็นว�าโครงสร�างแบบ Holding Company 
มีความสะดวกรวดเร็ว อย�างไรก็ดี เม่ือประกอบธุรกิจต�อมาจึงพบว�าโครงสร�างแบบ Holding Company นั้นมีความยุ�งยากและ
ซับซ�อน ก�อให�เกิดอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจระหว�างบริษัทและบริษัทย�อยในด�านต�างๆ ซึ่ง ณ ขณะน้ี บริษัทกําลังมุ�งหน�าสู�ความ
เปXนสากล คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควรให�มีการปรับโครงสร�างการดําเนินธุรกิจของบริษัทให�มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น
และพร�อมท่ีจะขยายธุรกิจสู�ระดับนานาชาติ 

นายกรวุฒิฯ ชี้แจงเพ่ิมเติมว�า หากบริษัทดําเนินการรับโอนกิจการท้ังหมดตามหลักของประมวลรัษฎากร บริษัทจะ
ได�รับยกเว�นภาษีต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการรับโอน เว�นแต�ค�าธรรมเนียมการโอนร�อยละ 2 ของราคาโอนซ่ึงขึ้นอยู�กับการพิจารณาของ
กรมธนารักษ= ตลอดจนค�าท่ีปรึกษา และค�าประเมินสินทรัพย= ซ่ึงบริษัทคาดว�าค�าใช�จ�ายในการรับโอนกิจการท้ังหมดจะไม�เกิน 5 ล�าน
บาท 

นายนรา ศรีเพชร ผู�รับมอบฉันทะ สอบถามเพ่ิมเติมว�า การรับโอนกิจการน้ัน เข�าใจว�าเปXนการรับโอนท้ังทรัพย=สินและ
หน้ีสินของบริษัทย�อยมาเปXนของบริษัท ดังน้ัน บริษัทควรมีงบเสมือนให�ผู�ถือหุ�นได�พิจารณาเพ่ือจะได�เห็นภาพขององค=กรภาย
หลังจากการรับโอนกิจการ นอกจากน้ี เม่ือการรับโอนกิจการเสร็จสิ้นลงแล�ว บริษัทจะมีการเปลี่ยนชื่อหรือไม� 

ประธานฯ ชี้แจงว�า ภายหลังจากการปรับโครงสร�างกิจการของบริษัทเสร็จสิ้นลง บริษัทอาจมีการพิจารณาในเร่ืองชื่อ
บริษัทอีกคร้ังหน่ึง 

นอกจากน้ี ประธานฯ มอบหมายให� นางสาวธีรนุช  งามเลิศกุล ท่ีปรึกษาด�านบัญชีของบริษัท ชี้แจงข�อมูลเร่ืองงบ
การเงินแก�ผู�ถือหุ�น 

นางสาวธีรนุชฯ ชี้แจงว�า ในด�านของงบการเงิน บริษัทจะมีการรับโอนท้ังสินทรัพย=และหน้ีสินจากบริษัทย�อยใน
ประเทศไทย ดังน้ัน งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทท่ีแต�เดิมจะมีเฉพาะผลการดําเนินงานของบริษัท ก็จะเปลี่ยนไปเปXนหน�าตา
เหมือนงบการเงินรวมในสมัยก�อนซ่ึงจะมีการรวมผลการดําเนินงานของบริษัทย�อยในประเทศไทยไว�ด�วย แต�จะอยู�ในรูปแบบของงบ
เฉพาะกิจการ อย�างไรก็ตาม เน่ืองจากบริษัทยังมีบริษัทย�อยในต�างประเทศอยู� บริษัทจึงจะยังคงมีงบการเงินรวม ซ่ึงจะประกอบด�วย
ผลการดําเนินงานของบริษัทในประเทศไทยภายหลังการรับโอนกิจการแล�ว และผลการดําเนินงานของบริษัทย�อยในต�างประเทศ จึง
สรุปได�ว�า บริษัทจะมีท้ังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

ในด�านของการบัญชี จะใช�หลักการบัญชีในเร่ืองของการการรวมธุรกิจภายใต�การควบคุมเดียวกัน ซ่ึงงบท่ียกมาน้ันจะ
ยกมาด�วยมูลค�าตามบัญชีเดิม ท้ังน้ี เน่ืองจากมูลค�าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย=ของบริษัทย�อย ณ วันโอนกิจการ และมูลค�ายุติธรรม
ของสินทรัพย= ณ วันโอนกิจการจะมีส�วนต�างเกิดขึ้น ผลต�างดังกล�าวจะถูกระบุไว�ในส�วนของผู�ถือหุ�นโดยจะมีการแสดงยอดต�างหาก
ภายใต�ชื่อรายการว�า ส�วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต�การควบคุมเดียวกัน ซ่ึงไม�มีผลกระทบกับงบกําไรขาดทุนของงบการเงิน
ของบริษัท 

นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผู�ถือหุ�นมาประชุมด�วยตัวเอง สอบถามเพ่ิมเติมว�า การรับโอนกิจการน้ัน จะทําให�บริษัท
ประหยัดค�าใช�จ�ายได�เท�าใด 

ประธานฯ ชี้แจงว�า ขณะน้ีบริษัทได�วางแผนงานต�างๆ ภายหลังจากการรับโอนกิจการไว�แล�ว อย�างไรก็ดี บริษัทยังไม�
สามารถประเมินค�าใช�จ�ายท่ีแน�นอนได� ท้ังน้ี คณะกรรมการได�พิจารณาอย�างรอบคอบและถี่ถ�วนแล�ว และเชื่อม่ันว�าการรับโอน
กิจการจะส�งผลให�ค�าใช�จ�ายลดลง และมีกําไรเพ่ิมขึ้นอย�างแน�นอน 
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นางสาวสุพัตรา  สิทธิชัย ผู�ถือหุ�นมาประชุมด�วยตัวเอง สอบถามว�า บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงหรือไม� 
ประธานฯ ชี้แจงว�า คณะกรรมการบริษัททุกท�านจะพิจารณาความเสี่ยงเปXนหลักในการบริหารงานของบริษัท โดย

คณะกรรมการบริษัทมีความเช�าใจเก่ียวกับเร่ืองการบริหารความเสี่ยงเปXนอย�างดี 
ไม�มีผู�ถือหุ�นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
ประธานฯ เสนอให�ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการท้ังหมดของบริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร=ค จํากัด, 

บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จํากัด และบริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร=จจิ้ง จํากัด ซ่ึงเปXนบริษัทย�อยของบริษัทในประเทศไทยมายังบริษัท ซ่ึง
เปXนการปรับโครงสร�างภายในของกลุ�มบริษัท ซึ่งเข�าข�ายเปXนการรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเปXนของบริษัท ตามมาตรา 107 
(2)(ข) แห�ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งรวมถึงการแก�ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค=ของบริษัทและการแก�ไขหนังสือบริคณห=สนธิของ
บริษัท ข�อ 3. เพ่ือให�รองรับการประกอบธุรกิจท่ีรับโอนได�อย�างครบถ�วน รวมท้ังการมอบอํานาจให�คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลท่ี
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปXนผู�ดําเนินการใดๆ ท่ีจําเปXนเก่ียวกับการการรับโอนกิจการท้ังหมดดังกล�าวข�างต�น 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว มีมติอนุมัติการรับโอนกิจการท้ังหมดของบริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร=ค จํากัด, บริษัท พี.ซี.
เอส. ได คาสต้ิง จํากัด และบริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร=จจิ้ง จํากัด ซึ่งเปXนบริษัทย�อยของบริษัทในประเทศไทยมายังบริษัท ซึ่งเปXนการปรับ
โครงสร�างภายในของกลุ�มบริษัท ซ่ึงเข�าข�ายเปXนการรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเปXนของบริษัท ตามมาตรา 107 (2)(ข) แห�ง 
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงรวมถึงการแก�ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค=ของบริษัทและการแก�ไขหนังสือบริคณห=สนธิของบริษัท ข�อ 3. 
เพ่ือให�รองรับการประกอบธุรกิจท่ีรับโอนได�อย�างครบถ�วน รวมท้ังการมอบอํานาจให�คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการ
บริษัทมอบหมายเปXนผู�ดําเนินการใดๆ ท่ีจําเปXนเก่ียวกับการการรับโอนกิจการท้ังหมดดังกล�าวข�างต�น ตามท่ีเสนอ ด�วยคะแนนเสียง
ดังน้ี 

 

มติท่ีลง 
จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ�น = 1 เสียง) 

ร�อยละของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�
ถอืหุ�นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 1,173,252,091 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจํานวนผู้ ถือหุ้น )*+ ราย 1,173,252,091 100.0000 
หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะต�องได�รับการอนุมัติด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสามในสี่ของจํานวนเสียง  

ท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 10 เร่ืองอื่นๆ (ถ�ามี) 

ประธานฯ ชี้แจงว�า คณะกรรมการบริษัท เห็นว�าสมควรท่ีจะเป9ดโอกาสให�กับผู�ถือหุ�นท่ีประสงค=จะเสนอเร่ืองอื่น
นอกเหนือจากวาระการประชุมท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว�ในหนังสือเชิญประชุมได� โดยการเสนอเร่ืองอื่นใดน้ันให�อยู�ภายใต�
หลักเกณฑ=และวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด และสอบถามว�ามีผู�ถือหุ�นประสงค=จะเสนอเร่ืองอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมหรือไม� 

ไม�ปรากฏว�ามีผู�ถือหุ�นประสงค=เสนอเร่ืองอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุม 
 นายอังกฤษฯ แจ�งข�อมูลสถานการณ=ของการผลิตยานยนต=และการดําเนินงานของบริษัทเพ่ิมเติม โดยสาระสําคัญ
สามารถสรุปได�ดังน้ี 

 ในปO 2561 ประเทศไทยเปXนผู�ผลิตรถยนต=รวมมากเปXนอันดับท่ี 13 ของโลก คิดเปXนร�อยละ 2.6 โดยหาก
พิจารณายอดการผลิตรถยนต=เชิงพาณิชย= ประเทศไทยจะอยู�ท่ีอันดับ 5 ของโลก คิดเปXนร�อยละ 7.3 ในขณะท่ียอดการผลิตรถยนต=น่ัง
จะอยู�ท่ีอันดับท่ี 17 ของโลก คิดเปXนร�อยละ 1.3  



 

36 

 

หากพิจารณาเฉพาะประเทศในกลุ�มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต�หรืออาเซียน จะพบว�าประเทศไทยมีการผลิต
รถยนต=รวมเปXนอันดับ 1 ในอาเซียน คิดเปXนร�อยละ 53.6 ยอดการผลิตรถยนต=เพ่ือการพาณิชย=อยู�ในอันดับ 1 คิดเปXนร�อยละ
ประมาณ 80 ส�วนยอดการผลิตรถยนต=นั่ง อยู�ในอันดับ 2 คิดเปXนร�อยละ 43.4 
 จากข�อมูลของสถาบันวิจัยต�างๆ อาทิ สถาบันวิจัยกสิกรของธนาคารกสิกรไทย หรือสมาคมอุตสาหกรรมแห�ง
ประเทศไทย พบว�าในปO 2562 ประเทศไทยตั้งเปEาหมายการผลิตรถยนต=รวมอยู�ท่ีประมาณ 2.15 ล�านคัน ลดลงประมาณสองหม่ืนคัน 
เปEาหมายการผลิตรถยนต=เพ่ือการส�งออกในปOน้ี คาดว�าจะอยู�ท่ีประมาณ 1.15 ล�านคัน และเปEาหมายการผลิตรถยนต=เพ่ือขายใน
ประเทศจะอ ยู� ท่ี ประมาณ 1 ล� าน คัน  ซ่ึ ง ส รุป ได� ว� าปO นี้ ย อดข ายและการผลิต ขอ งรถยนต= ใ นประเทศไทยน� า จะ 
ทรงตัว 

ในส�วนของทิศทางยานยนต=ไฟฟEา (EVs) ของแต�ละประเทศในปOน้ียังไม�มีความเปลี่ยนแปลงมากนัก โดย ประเทศ
นอร=เวย=และประเทศเนเธอร=แลนด=น้ัน ในปO 2568 จะไม�อนุญาตให�จําหน�ายรถยนต=ท่ีใช�เคร่ืองยนต=สันดาปและเคร่ืองยนต=ดีเซล 
ภายในปO 2573 ประเทศเยอรมนีจะผลิตรถยนต=ท่ีเก่ียวเน่ืองกับความเปXนรถไฟฟEาเท�าน้ัน ในขณะท่ีประเทศจีนจะพยายามลดการ
จําหน�ายรถยนต=ท่ีก�อให�เกิดมลพิษสูง สหรัฐอเมริกาจะยกเลิกการจําหน�ายรถยนต=ท่ีใช�เคร่ืองยนต=สันดาปในรัฐแคลิฟอร=เนีย 
นอกจากนี้ ประเทศอินเดียจะพยายามจําหน�ายรถยนต=ไฟฟEาและรถยนต=ท่ีใช�เคร่ืองยนต=ไฮบริด (Hybrid) ให�ได�ท้ังหมด ประเทศ
สกอตแลนด=จะป9ดโรงงานท้ังหมดท่ีผลิตเคร่ืองยนต=สันดาปและเคร่ืองยนต=ดีเซล ภายในปO 2593 ประเทศเยอรมนีต้ังเปEาหมายว�าจะ
ลดปริมารคาร=บอนจากปrจจุบันให�ได�ร�อยละ 90 ประเทศสวีเดนจะพยายามทําให�คาร=บอนเปXนกลาง (neutral) ส�วนสหรัฐอเมริกา 
ต้ังเปEาหมายว�าจะลดปริมาณการปล�อยคาร=บอนให�ได�อย�างน�อยร�อยละ 80 จากระดับการปล�อยคาร=บอนในปO 2533 

นอกจากน้ี ผู�ผลิตรถยนต=ในหลายๆ ประเทศก็ได�ต้ังเปEาหมายในการผลิตรถยนต= EVs อาทิ ในปO 2568 ก�อนท่ี
ประเทศเยอรมนี ประเทศฝร่ังเศส จะเร่ิมบังคับใช�กฎหมายเกี่ยวกับ EVs ผู�ผลิตรายใหญ�จะเปXน Volkswagen GM และผู�ผลิตรถยนต=
ในค�ายยุโรป ส�วนในฝr|งญี่ปุ�น จะมีผู�ผลิตรายเล็กคือ Subaru และผู�ผลิตรายใหญ�คือ Toyota ซึ่งจะเน�นดําเนินธุรกิจ EVs อย�างจริงจัง
ในปO 2573 ท้ังน้ี แนวโน�มการผลิตรถยนต=ไฟฟEาแบบ Hybrid จะอยู�ท่ีตลาดรถยนต=ในยุโรป 

จากประมาณการขององค=การพลังงานระหว�างประเทศ (International Energy Association : IEA) ในปO 2020 
ปริมาณการขายรถแบตเตอร่ีอีวี (Battery Electric Vehicles: BEV) และรถยนต=ปลั๊กอิน ไฮบริด (Plug-in Hybrid Vehicles : 
PHEV) อยู�ท่ีประมาณ 2 ล�านคัน แต�จะก�าวกระโดดจริงๆ อยู�ท่ีช�วงประมาณปO 2025 เปXนต�นไปท่ีประมาณ 5 ล�านคัน และในปO 2030 
ซ่ึงเปXนปOแรกของประเทศในกลุ�มยุโรปและประเทศท่ีพัฒนาแล�วประกาศใช�กฎหมายเก่ียวกับเร่ืองของการปล�อยควันเสีย (emission) 
และ EVs ยอดขายจะพุ�งสูงขึ้นไปอีกประมาณหลัก 10 ล�านคัน  

สัดส�วนของการจําหน�ายรถไฟฟEาจากปOน้ีจนถึงปO 2568 จะไม�มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยจะเห็นการ
เปลี่ยนแปลงชัดเจนในปO 2573 เน่ืองจากประเทศในยุโรปและท่ีพัฒนาแล�วจะประกาศใช�กฎหมายเก่ียวกับเร่ืองของการปล�อยควัน
เสีย (emission) และ EVs อย�างเปXนรูปธรรม 

สําหรับธุรกิจของบริษัทในประเทศไทย ในปO 2562 ตามท่ีบริษัทได�แจ�งข�าวผ�านตลาดหลักทรัพย=แห�งประเทศไทย
ต้ังแต�เมื่อต�นปO 2560 ว�าบริษัทได�รับมอบหมายงานโครงการชิ้นส�วนใหม�จากลูกค�าน้ัน ขณะน้ีกระบวนการพัฒนาสินค�าเสร็จเรียบร�อย
แล�วและอยู�ระหว�างดําเนินการผลิต โดยมีชิ้นส�วนจํานวนรวมท้ังสิ้น 16 รายการ แบ�งเปXนชิ้นส�วนไฟฟEาของรถยนต=ไฟฟEา EVs 2 
รายการ ซ่ึงแสดงให�เห็นว�าบริษัทมีความพร�อมและมีประสิทธิภาพท่ีจะรองรับเทคโนโลยีในการผลิต EVs ในอนาคต นอกจากน้ี มี
ชิ้นส�วนรถกระบะ (Pickup) 7 รายการ ชิ้นส�วนรถยนต=น่ัง 3 รายการ และชิ้นส�วนนอกกลุ�มยานยนต= 4 รายการ ท้ังน้ี ระยะเวลาของ
โครงการน้ันอยู�ท่ี 4 – 6 ปO มีมูลค�าโครงการรวมอยู�ท่ี 4,700 ล�านบาท โดยมีกําหนดเร่ิมส�งมอบชิ้นส�วนดังกล�าวในปO 2562 นี้  

สําหรับธุรกิจของบริษัทในต�างประเทศ ในปO 2562 บริษัทประสบความสําเร็จในการเจรจากับลูกค�าในประเทศ
เยอรมนีและฮังการี จึงได�งานโครงการชิ้นส�วนใหม�ท้ังหมด 20 รายการ แบ�งเปXนของโรงงานในประเทศเยอรมนี ได�แก� P.C.S. 
Precision Works Germany GmbH (PWG) ซึ่งจะผลิตชิ้นส�วนรถยนต=น่ัง (Passenger Car) 3 รายการ และโรงงาน P.C.S. 
Precision Works Hennef GmbH (PWH) โดยจะผลิตชิ้นงาน Fixtures จํานวน 6 รายการ ชิ้นส�วนรถยนต=น่ัง (Passenger Car) 
10 รายการ ท้ังน้ี ปO 2562 น้ีเปXนปOแรกท่ีบริษัทเร่ิมเป9ดดําเนินการผลิตท่ีโรงงานในประเทศฮังการีหลังจากเข�าซื้อกิจการ ดังน้ัน 
โรงงาน P.C.S. Precision Works Kft. (PWK) จึงมีงานผลิตชิ้นส�วนรถยนต=น่ัง (Passenger Car) จํานวน 1 รายการ ซึ่งเปXนงานใหญ�
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ท่ีบริษัทได�ขายชิ้นส�วนให�แก� Volkswagen เปXนคร้ังแรก ดังน้ัน บริษัทจึงม่ันใจว�าจะสามารถสร�างเสถียรภาพทางการเงินให�แก�
โรงงานและกิจการของบริษัทได�อย�างม่ันคง ท้ังน้ี มูลค�ารวมของโครงการอยู�ท่ี 1,246 ล�านบาท อน่ึง ฐานลูกค�าของบริษัทท่ีประเทศ
เยอรมนีและประเทศฮังการีเปXนฐานลูกค�าซ่ึงไม�ซํ้ากับฐานลูกค�าท่ีประเทศไทย จึงม่ันใจได�ว�าบริษัทจะสามารถสร�างเสถียรภาพทาง
การเงินให�แก�กิจการในต�างประเทศได� 

นอกจากน้ี การท่ีบริษัทมีโอกาสได�ผลิตชิ้นส�วนให�แก�ประเทศเยอรมนีซ่ึงเปXนเจ�าของเทคโนโลยีได�ก�อน เวลาท่ี
เทคโนโลยีดังกล�าวจะถูกถ�ายทอดกลับมายังในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียน้ัน บริษัทก็จะเปXนผู�ผลิตรายแรกท่ีมีสิทธิในการขาย
สินค�าตัวน้ันต�อไป นอกจากน้ี หากบริษัทสามารถสร�างความเกี่ยวเน่ืองทางด�านการลงทุนระหว�างสองภูมิภาคได�ก็จะทําให�โครงสร�าง
ต�นทุนการผลิตของบริษัทดีย่ิงขึ้น และจะเสริมสร�างประสิทธิภาพในการทํากําไรให�แก�บริษัทในอนาคตด�วยเช�นกัน 

ถ�ามองในแง�ของธุรกิจเดิมท่ีเปXนธุรกิจของเคร่ืองยนต=สันดาป ธุรกิจรถกระบะ บริษัทมีมุมมองว�าเม่ือถึงปO 2568 
หรือ 2573 ท่ีผู�ผลิตรถยนต=รายใหญ�ในยุโรปเร่ิมท่ีจะปรับสายการผลิตให�เปXนรถ EVs หรือ BEV หรือเปXนรถยนต=ไฮบริด (Hybrid) 
แล�ว รถเคร่ืองยนต=สันดาปซ่ึงผู�ผลิตรถยนต=รายใหญ�ในยุโรปไม�ได�ผลิตแล�วแต�ต�องจําหน�าย จะต�องมีสถานท่ีผลิต บริษัทจึงมองว�าจะ
เกิดการรวมศูนย=การผลิตรถยนต=ท่ีเปXนเทคโนโลยีสันดาปท่ีประเทศไทย เน่ืองจากประเทศไทยมีการผลิตรถยนต=ท่ีใช�เทคโนโลยี
สันดาปสําหรับรถกระบะเปXนจํานวนมาก ซ่ึงจะทําให�ธุรกิจรถกระบะสามารถดําเนินต�อไปได�อีกระยะหน่ึง ซ่ึงบริษัทสามารถหา
ผลประโยชน=จากธุรกิจรถกระบะตรงน้ีได�ต�อเน่ืองจนกว�าจะมีการเปลี่ยนเปXนรถยนต=ไฮบริด (Hybrid) ในอนาคต ซ่ึงอาจเปXนช�วง
ระหว�างปO 2583 ถึง 2593 

ในส�วนของรถ EVs บริษัทกําลังจะเร่ิมส�งมอบสินค�าท่ีเปXน BEV จํานวน 2 ส�วน เบ้ืองต�นมียอดขายภายในปลายปO 
2562 แล�วก็จะเร่ิมเปXนยอดขายจํานวนท่ีมากขึ้นตั้งแต�ปO 2563 เปXนต�นไป นอกจากน้ี บริษัทตั้งเปEาหมายว�าจะเพ่ิมสัดส�วนยอดขาย
ของธุรกิจ Non Pickup ธุรกิจ Non Auto ธุรกิจ Non Engine และธุรกิจ Non Japan ท้ังน้ี จากการท่ีบริษัทเข�าซ้ือสินทรัพย=เพ่ือ
ดําเนินกิจการในประเทศเยอรมัน บริษัทได�ประสบความสําเร็จในสองข�อแล�ว กล�าวคือ การเพ่ิมสัดส�วนสินค�าท่ีเปXน Non Pickup 
เพราะว�าท่ีประเทศเยอรมันจะใช�รถยนต=น่ัง (Passenger car) เกือบท้ังหมด นอกจากน้ี สําหรับลูกค�าท่ีเปXน Non japan บริษัทก็
สามารถบรรลุเปEาหมายน้ีได�แล�วเช�นกัน เน่ืองจากบริษัทมีฐานลูกค�าท่ีเปXนรถยนต=ค�ายยุโรปแบรนด=ดังท้ังหมดเข�ามา ซึ่งต�อไปบริษัท
จะดําเนินการให�บรรลุอีกสองเปEาหมายท่ีเหลือ กล�าวคือ ทําธุรกิจท่ีอาจจะไม�ใช�ธุรกิจชิ้นส�วนยานยนต= (Non Auto) และธุรกิจท่ีไม�
เก่ียวข�องกับเคร่ืองยนต=ต�างๆ (Non Engine) 

ประธานฯ เป9ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นท่ีเข�าร�วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 

มีผู�ถือหุ�นสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสําคัญได�ดังน้ี 

 นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู�ถือหุ�นมาประชุมด�วยตัวเอง สอบถามว�า ท่ีบริษัทได�งานโครงการใหม�จากลูกค�าใน
ประเทศไทยโดยมีมูลค�าโครงการ 4,700 ล�านบาทน้ัน การชําระเงินน้ันจะเปXนสกุลเงินใด 
 นายอังกฤษฯ ชี้แจงว�า หากเปXนธุรกิจในประเทศไทย การชําระเงินจะเปXนสกุลเงินบาท และหากเปXนธุรกิจใน
ประเทศเยอรมันและประเทศฮังการี การชําระเงินจะเปXนสกุลเงินยูโรหรือสกุลเงินดอลล�าร= 

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

ถือหุ�นทุกท�านท่ีแสดงความคิดเห็นและให�ข�อเสนอแนะ ซ่ึงเปXนประโยชน=อย�างย่ิงต�อบริษัท คณะกรรมการบริษัท และฝ�ายบริหารจะนํา
ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะต�างๆ ไปพิจารณาและประยุกต=ใช�เพ่ือให�บริษัท เจริญเติบโต และมีผลการดําเนินงานท่ีก�าวหน�าต�อไป และ
กล�าวป9ดประชุม 

  ป9ดประชุมเวลา: 16.45 น.                            

นายจักรมณฑ= ผาสุกวนิช 
                                                  ประธานในท่ีประชุม 
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รายนามและประวัติของกรรมการท่ีพ�นจากตําแหน9งตามวาระ 
และได�รับการเสนอชื่อให�ได�รับการเลือกตั้งเปSนกรรมการอีกวาระหน่ึง 

ชื่อ-นามสกุล           :  นายภควตั  โกวิทวัฒนพงศD 
ตําแหน9งปdจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต9งตั้ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
อายุ : 70  ปO 
สัญชาติ : ไทย 
การศึกษา : ปริญญาโทสาขาการตลาดและการเงิน Wharton School University of Pennsylvania, 

USA. 
  ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร= (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร= 
การอบรมหลักสตูรกรรมการ : หลักสตูร Director Certification Program (DCP)  ปO 2548 
  หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP)  ปO 2546 
การถือหุ�นในบริษัท             :  0.05 %  ( ณ 31 ธันวาคม 2562) 
วันเดือนปOท่ีได�รับการแต�งต้ังเปXนกรรมการบริษัท     :   16 พฤศจิกายน 2561     
รวมจํานวนปOท่ีเปXนกรรมการ        :   1  ปO 5 เดือน 
เม่ือรวมระยะเวลาท่ีจะดํารงตําแหน�งจนครบวาระท่ีเสนอในคร้ังน้ี  :   1  ปO 5 เดือน  
จํานวนบริษัทท่ีดํารงตําแหน�งกรรมการ 
               บริษัทจดทะเบียนอื่น      :   3  บริษัท 
               บริษัทท่ัวไป      :   2  บริษัท 
การดํารงตําแหน�งเปXนกรรมการ/ผู�บริหารในกิจการอื่นท่ีอาจทําให�  :   ไม�มี 
เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน=ต�อบริษัท 
ประสบการณ=   :  2559 – ปrจจุบัน  ประธานกรรมการ  บริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน)              

   2542 – ปrจจุบัน  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
                บริษัท แลนด= แอนด= เฮ�าส= จํากัด (มหาชน) 

   2560 – ปrจจุบัน  กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 
   2558 – ปrจจุบัน  กรรมการ บริษัทการแพทย= สุขุมวิท 62 จํากัด 
   2560 – ปrจจุบัน  ประธานกรรมการ  บริษัท สมาร=ท ไอดี กรุ ป จํากัด                     
   2553 – ปrจจุบัน  ท่ีปรึกษาสมาคมบริษัทหลักทรัพย=ไทย 
   2552 – ปrจจุบัน  ท่ีปรึกษานายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
   2543 – ปrจจบัุน  คณะกรรมการจัดทําบันทึกข�อตกลงและประเมินผลกาดําเนินงาน

รัฐวิสาหกิจ (รายสาขา)  
 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 

2555 – ปrจจุบัน  กรรมการคัดเลือกบุคคลและข�าราชการเข�าร�วมโครงการพัฒนานัก
บริหารการเปลี่ยนแปลงรุ�นใหม� สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ 

2553 – 2560  กรรมการและประธานกรรมการกลยุทธ=องค=กร บริษัท หลักทรัพย=เพ่ือ
ธุรกิจหลักทรัพย= จํากัด(มหาชน) 

2559 – 2560 รองประธานกรรมการสมาคมตลาดตาสารหน้ีไทย 
2558 – 2560 กรรมการผู�ทรงคุณวุฒ ิกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ 
2554 – 2561  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยรับเบอร=ลาเท็คช=คอร=

ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน)   
 
การเข�าร�วมประชุมในรอบปO 2562 : คณะกรรมการบริษัท     10/10    คร้ัง  

ส่ิงที่ส�งมาด�วย 3 
(เอกสารประกอบวาระที่ 5)  
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ชื่อ-นามสกุล : นายกุญชร  เรามานะชัย 
ตําแหน9งปdจจุบัน : กรรมการ  
ตําแหน9งท่ีเสนอแต9งตั้ง           :  กรรมการ 
อายุ : 59  ปO 
สัญชาติ : ไทย 
การศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร= สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าวิทยาเขตพระนครเหนือ  
การอบรมหลักสตูรกรรมการ : อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปO 2557 
การถือหุ�นในบริษัท : ไม�ม ี(ณ 31 ธันวาคม 2562) 
วันเดือนปOท่ีได�รับการแต�งต้ังเปXนกรรมการบริษัท     :   28 เมษายน 2560     
รวมจํานวนปOท่ีเปXนกรรมการ        :   3  ปO  
เม่ือรวมระยะเวลาท่ีจะดํารงตําแหน�งจนครบวาระท่ีเสนอในคร้ังน้ี  :   3  ปO   
จํานวนบริษัทท่ีดํารงตําแหน�งกรรมการ 
               บริษัทจดทะเบียนอื่น      :   ไม�มี 
               บริษัทท่ัวไป      :   ไม�มี 
การดํารงตําแหน�งเปXนกรรมการ/ผู�บริหารในกิจการอื่นท่ีอาจทําให�  :   ไม�มี 
เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน=ต�อบริษัท 
ประสบการณ=                              :   2560 – ปrจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ ป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 

  2556 – 2558    กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ ป โฮลด้ิง จํากัด  (มหาชน) 
  2556 – 2562    กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร=ค จํากัด 
  2556 – 2562    กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จํากัด  
  2556 – 2562    กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร=จจิ้ง จํากัด  
                                 

การเข�าร�วมประชุมในรอบปO 2562 : คณะกรรมการบริษัท   10/10   คร้ัง  
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ชื่อ-นามสกุล : นายพลเอก  รุ9งโรจนDกติิยศ 
ตําแหน9งปdจจุบัน : กรรมการ  
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต9งตั้ง : กรรมการ  
อายุ : 36  ปO 
สัญชาติ : ไทย 
การศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร= สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
  University of Tennessee, USA. 
การอบรมหลักสตูรกรรมการ : อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปO 2557 

การถือหุ�นในบริษัท                    :  15.08 %  (ณ 31 ธันวาคม 2562) 

วันเดือนปOท่ีได�รับการแต�งต้ังเปXนกรรมการบริษัท     :   28 เมษายน 2560     
รวมจํานวนปOท่ีเปXนกรรมการ        :   3  ปO  
เม่ือรวมระยะเวลาท่ีจะดํารงตําแหน�งจนครบวาระท่ีเสนอในคร้ังน้ี  :   3  ปO   
จํานวนบริษัทท่ีดํารงตําแหน�งกรรมการ 
               บริษัทจดทะเบียนอื่น      :   ไม�มี 
               บริษัทท่ัวไป      :   1 บริษัท 
การดํารงตําแหน�งเปXนกรรมการ/ผู�บริหารในกิจการอื่นท่ีอาจทําให�  :   ไม�มี 
เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน=ต�อบริษัท 
     

ประสบการณ=            : 2560 – ปrจจุบัน  กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ ป โฮลด้ิง จํากัด  (มหาชน) 
2557 – ปrจจุบัน   กรรมการและกรรมการผู�จัดการ  
           บริษัท พี.ซี.ดี. วาย คอร=ปอเรชั่น จํากัด 
2558 –  ปrจจุบัน  กรรมการผู�จัดการ บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจี จํากัด 
2558 –  ปrจจุบัน  กรรมการผู�จัดการ บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจีทู จํากัด 
2556 – 2562     กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร=ค จํากัด 
2556 – 2562     กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสต้ิง จํากัด  
2556 – 2562   กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร=จจิ้ง จํากัด  
2556 – 2558     กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ ป โฮลด้ิง จํากัด  (มหาชน) 

 
 
การเข�าร�วมประชุมในรอบปO 2562 : คณะกรรมการบริษัท     9/10    คร้ัง  
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นิยามกรรมการอิสระ 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทซ่ึงเปXนไปตามข�อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย=และตลาดหลักทรัพย= และ
ตลาดหลักทรัพย=แห�งประเทศไทย ดังรายละเอียดต�อไปน้ี 

 

1. ถือหุ�นไม� เ กินร�อยละ 1 ของจํานวนหุ�น ท่ี มีสิท ธิออกเสียง ท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ�  บริ ษัทย�อย บริษัทร�วม  
ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังน้ี ให�นับรวมการถือหุ�นของผู�ท่ีเก่ียวข�องของกรรมการอิสระราย   น้ัน ๆ 
ด�วย 

2. ไม� เปXนหรือเคยเปXนกรรมการท่ีมีส�วนร�วมในการบริหารงาน ลูกจ�าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได� รับเ งินเดือนประจํา                       
หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม บริษัทย�อยลําดับเดียวกัน ผู�ถือหุ�นรายใหญ�หรือผู�มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�า 2 ปO 

3. ไม�เปXนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ=ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเปXนบิดามารดา คู�สมรส พ่ีน�อง 
และบุตร รวมท้ังคู�สมรสของบุตร ของผู�บริหาร ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ผู�มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได�รับการเสนอให�เปXน
ผู�บริหารหรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย�อย 

4. ไม�มีหรือเคยมีความสัมพันธ=ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ�หรือผู�มีอํานาจควบคุมของ
บริษัทในลักษณะท่ีอาจเปXนการขัดขวางการใช�วิจารณญาณอย�างอิสระของกรรมการอิสระ รวมท้ังไม�เปXนหรือเคยเปXนผู�ถือหุ�นท่ีมี
นัย หรือผู�มีอํานาจควบคุมของผู�ท่ีมีความสัมพันธ=ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือผู�มี
อํานาจควบคุมของบริษัท เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�า 2 ปO 

ความสัมพันธ=ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทํารายการทางการค�าท่ีกระทําเปXนปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช�าหรือให�
เช�าอสังหาริมทรัพย= รายการเก่ียวกับสินทรัพย=หรือบริการหรือการให�หรือรับความช�วยเหลือทางการเงิน ด�วยการรับหรือให�กู�ยืม 
คํ้าประกัน การให�สินทรัพย=เปXนหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ=อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปXนผลให�ผู�ขออนุญาตหรือคู�สัญญามี
ภาระหน้ีท่ีต�องชําระต�ออีกฝ�ายหน่ึง ต้ังแต�ร�อยละ 3 ของสินทรัพย=ท่ีมีตัวตนสุทธิของผู�ขออนุญาต หรือต้ังแต� 20 ล�านบาทขึ้นไป 
แล�วแต�จํานวนใดจะตํ่ากว�า ท้ังน้ี การคํานวณภาระหน้ีดังกล�าวให�เปXนไปตามวิธีการคํานวณมูลค�าของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว�าด�วยหลักเกณฑ=ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต�ในการพิจารณาภาระ
หน้ีดังกล�าว ให�นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว�าง 1 ปO ก�อนวันท่ีมีความสัมพันธ=ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม�เปXนหรือเคยเปXนผู�สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท 
และไม�เปXนผู�ถือหุ�นท่ีมีนัย ผู�มีอํานาจควบคุม หรือหุ�นส�วนของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู�สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ� บริษัท
ย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู� เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�ว
ไม�น�อยกว�า 2 ปO 

6. ไม�เปXนหรือเคยเปXนผู�ให�บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให�บริการเปXนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงินซึ่งได�รับ
ค�าบริการเกินกว�า 2 ล�านบาทต�อปOจากบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ�หรือผู�มีอํานาจควบคุมของ
บริษัท และไม�เปXนผู�ถือหุ�นท่ีมีนัย ผู�มีอํานาจควบคุม หรือหุ�นส�วนของผู�ให�บริการทางวิชาชีพน้ันด�วย เว�นแต�จะได�พ�นจากการมี
ลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�า 2 ปO 

7. ไม�เปXนกรรมการท่ีได�รับการแต�งต้ังขึ้นเพ่ือเปXนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือผู�ถือหุ�นซ่ึงเปXนผู�ท่ีเก่ียวข�อง
กับผู�ถือหุ�นรายใหญ� 

8. ไม�ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย�างเดียวกันและเปXนการแข�งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย�อย หรือไม�เปXนหุ�นส�วนท่ี
มีนัยในห�างหุ�นส�วน หรือเปXนกรรมการท่ีมีส�วนร�วมบริหารงาน ลูกจ�าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได�รับเงินเดือนประจําหรือถือหุ�นเกิน
ร�อยละ 1 ของจํานวนหุ�นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่นซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย�างเดียวกันและเปXนการแข�งขันท่ี
มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย�อย 

9. ไม�มีลักษณะอื่นใดท่ีทําให�ไม�สามารถให�ความเห็นอย�างเปXนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 
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นโยบาย หลักเกณฑDและวิธีการในการสรรหากรรมการของบริษัท 
 
นโยบาย 
 คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญและประโยชน=ของความหลากหลายในโครงสร�างของคณะกรรมการ
บริษัท (Board Diversity) ท้ังด�านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด�าน อายุและเพศ ซึ่งจะช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการกําหนด
นโยบาย และการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท จึงมอบหมายให�คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค�าตอบแทน มีหน�าท่ี
รับผิดชอบในการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ=และวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให�คณะกรรมการบริษัทมี
องค=ประกอบและโครงสร�างท่ีเหมาะสมกับทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และมีกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักของ
บรรษัทภิบาลท่ีดี  
 
หลักเกณฑDและวิธีการในการสรรหากรรมการของบริษัท 
1.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลจากแหล�งต�างๆ ดังน้ี 

1.1  กรรมการของบริษัทเปXนผู�แนะนํา 
1.2  ผู�ถือหุ�นท่ีถือหุ�นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ 5 ของจํานวนหุ�นท่ี มีสิทธิออกเสียงท้ังหมด                 

ของบริษัท 
1.3  บริษัทท่ีปรึกษาภายนอก 
1.4  ฐานข�อมูลกรรมการของสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2.  พิจารณาความเหมาะสมของความรู�และประสบการณ=ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมท่ีบริษัทดําเนินกิจการอยู� ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด�านท่ีเปXนประโยชน=กับบริษัทหรือท่ีบริษัทต�องการ ความหลากหลายในด�านต�างๆ เช�น ความเปXนอิสระ ทักษะวิชาชีพ อายุ เพศ 
ฯลฯ โดยจัดทําเปXนตาราง Board Skill Matrix 

3.  ตรวจสอบบุคคลท่ีจะถูกเสนอชื่อว�ามีคุณสมบัติตามกฎหมายและข�อกําหนดของหน�วยงานกํากับดูแล เช�น พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมท้ังท่ีมีการแก�ไขเพ่ิมเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย=และตลาดหลักทรัพย= พ.ศ.2535 (รวมท้ังท่ีมี
การแก�ไขเพ่ิมเติม) รวมถึง ประกาศ ข�อบังคับ และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 

4.  กรณีเปXนกรรมการเดิมท่ีจะกลับเข�าดํารงตําแหน�งอีกวาระ คณะกรรมการสรรหาฯ อาจพิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการและ
ผลการปฏิบัติงานในช�วงท่ีดํารงตําแหน�ง รวมถึงพิจารณาจํานวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการท�านน้ันดํารงตําแหน�งกรรมการ ซ่ึง
รวมแล�วไม�ควรเกิน 3 บริษัทจดทะเบียน 

5.  กรณีแต�งต้ังกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาความเปXนอิสระของบุคคลท่ีจะเสนอให�เปXนกรรมการอิสระตาม
หลักเกณฑ=ท่ีสํานักงาน กลต. กําหนดและหลักเกณฑ=ของบริษัทประกอบการพิจารณา โดยหากเปXนกรรมการอิสระเดิมท่ีจะกลับ
เข�าดํารงตําแหน�งอีกวาระ ควรมีวาระการดํารงตําแหน�งต�อเน่ืองนับจากวันท่ีได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งกรรมการอิสระคร้ังแรก
ไม�เกิน 9 ปO  

6.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน จะคัดเลือกและจัดทํารายชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีสุดให�คณะกรรมการบริษัทเสนอ
ให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นอนุมัติแต�งตั้งหรือให�คณะกรรมการบริษัทแต�งต้ังในกรณีท่ีตําแหน�งกรรมการว�างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก
ออกตามวาระ 

7.  ดําเนินการทาบทามบุคคลท่ีมีคุณสมบัติสอดคล�องกับเกณฑ=ท่ีกําหนดไว� เพ่ือจะได�มั่นใจว�าบุคคลดังกล�าวมีความยินดีจะมารับ
ตําแหน�งกรรมการของบริษัท หากได�รับการแต�งต้ังจากคณะกรรมการหรือผู�ถือหุ�น 

วันท่ีมีผลบังคับใช� 

 ต้ังแต�วันท่ี 27 กุมภาพันธ= 2558 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2558  เม่ือวันท่ี   
26 กุมภาพันธ= 2558 

  

สิ่งที่ส�งมาด�วย 4 
(เอกสารประกอบวาระที่ 5)  
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ข�อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณDการทํางานของผู�สอบบญัชีของบริษัท 
บริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด (“EY”) 

1. นายศุภชัย  ปdญญาวฒัโน 
อายุ   : 57 ปO 
การศึกษา  
• ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันธุรกิจศศินทร=แห�งจุฬาลงกรณ=มาหวิทยาลยั 
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร=  
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   : 3930 
วันท่ีขึ้นทะเบียนผู�สอบบัญชีรับอนุญาต   : 1 ตุลาคม 2549 
ตําแหน9งปdจจุบัน   : หุ�นส�วน, ผู�สอบบัญช ี
ประสบการณD   : 36 ปO 
จํานวนป�ท่ีสอบบัญชใีห�บริษัท   : -   
ความสัมพันธD และ/หรือ การมีส9วนได�เสียกับบริษัท   : ไม�ม ี
และบริษัทย9อย ผู�บริหาร ผู�ถือหุ�นรายใหญ9หรือผู�ท่ีเก่ียวข�อง      

 
2. นายณัฐวฒุ ิ สันติเพ็ชร 

อายุ   : 45 ปO 
การศึกษา 
• ปริญญาโท สาขาการบัญช ีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร= 
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร= 
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   : 5730 
วันท่ีขึ้นทะเบียนผู�สอบบัญชีรับอนุญาต   : 1 ตุลาคม 2551 
ตําแหน9งปdจจุบัน   : หุ�นส�วน, ผู�สอบบัญช ี
ประสบการณD   : 24 ปO 
จํานวนป�ท่ีสอบบัญชใีห�บริษัท   : 1 ปO 
ความสมัพันธD และ/หรือ การมีส9วนได�เสียกับบริษัท    : ไม�ม ี
และบริษัทย9อย ผู�บริหาร ผู�ถือหุ�นรายใหญ9หรือผู�ท่ีเก่ียวข�อง 
 

3. นางสาวกรองแก�ว  ลิมปmกิตตกุิล 
อายุ   : 47  ปO 
การศึกษา 
• ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอสัสัมชญั 
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร= 
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   : 5874 
วันท่ีขึ้นทะเบียนผู�สอบบัญชีรับอนุญาต   : 1 เมษายน 2552 
ตําแหน9งปdจจุบัน   : หุ�นส�วน, ผู�สอบบัญช ี
ประสบการณD   : 26 ปO 
จํานวนป�ท่ีสอบบัญชใีห�บริษัท   : -  
ความสมัพันธD และ/หรือ การมีส9วนได�เสียกับบริษัท    : ไม�ม ี
และบริษัทย9อย ผู�บริหาร ผู�ถือหุ�นรายใหญ9หรือผู�ท่ีเก่ียวข�อง 

  

สิ่งที่ส�งมาด�วย 5 
(เอกสารประกอบวาระที่ 7) 
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ข�อบังคับของบริษัทท่ีเก่ียวข�องกับการประชุมผู�ถือหุ�น 

 

ข�อ 31. คณะกรรมการต�องจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นเปXนการประชุมสามัญประจําปOภายในสี่ (4) เดือน นับแต�วันสิ้นสุดของรอบปO
บัญชีของบริษัท 

การประชุมผู�ถือหุ�นคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ให�เรียกว�าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู�ถือหุ�น
เปXนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได�สุดแต�จะเห็นสมควร 

ผู�ถือหุ�นคนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�าร�อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ�นท่ีจําหน�ายได�ท้ังหมด จะ
เข�าชื่อกันทําหนังสือขอให�คณะกรรมการเรียกประชุมผู�ถือหุ�นเปXนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได� แต�ต�องระบุเร่ืองและ
เหตุผลในการท่ีขอให�เรียกประชุมไว�ให�ชัดเจนในหนังสือดังกล�าวด�วย ในกรณีเช�นน้ี คณะกรรมการต�องจัดให�มีการประชุมผู�
ถือหุ�นภายในสี่สิบห�า (45) วัน นับแต�วันท่ีได�รับหนังสือจากผู�ถือหุ�น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม�จัดให�มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู�ถือหุ�นท้ังหลายซ่ึงเข�าชื่อกันหรือผู�
ถือหุ�นคนอื่นๆ รวมกันได�จํานวนหุ�นตามท่ีบังคับไว�น้ันจะเรียกประชุมเองก็ได�ภายในสี่สิบห�า (45) วัน นับแต�วันครบกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช�นน้ี ให�ถือว�าเปXนการประชุมผู�ถือหุ�นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต�อง
รับผิดชอบค�าใช�จ�ายอันจําเปXนท่ีเกิดจากการจัดให�มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว�าการประชุมผู�ถือหุ�นท่ีเปXนการเรียกประชุมเพราะผู�ถือหุ�นตามวรรคสี่คร้ังใด จํานวนผู�ถือหุ�นซึ่งมาร�วม
ประชุมไม�ครบเปXนองค=ประชุมท่ีกําหนดไว�ในข�อบังคับฉบับน้ี ผู�ถือหุ�นตามวรรคสี่ต�องร�วมกันรับผิดชอบชดใช�ค�าใช�จ�ายท่ีเกิด
จากการจัดให�มีการประชุมในคร้ังนั้นให�แก�บริษัท 

ข�อ 32. ในการเรียกประชุมผู�ถือหุ�น ให�คณะกรรมการจัดทําเปXนหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบ วาระการ
ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต�อท่ีประชุมพร�อมด�วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให�ชัดเจนว�าเปXนเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือ
ทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แล�วแต�กรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล�าว และจัดส�งให�ผู�ถือหุ�น
และนายทะเบียนทราบไม�น�อยกว�าเจ็ด (7) วันก�อนวันประชุม ท้ังนี้ ให�ลงโฆษณาคําบอกกล�าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ=
ก�อนวันประชุมไม�น�อยกว�าสาม (3) วัน เปXนเวลาติดต�อกันไม�น�อยกว�าสาม (3) วัน ท้ังน้ี สถานท่ีท่ีจะใช�เปXนท่ีประชุมจะอยู�
ในจังหวัดอันเปXนท่ีตั้งสํานักงานใหญ�ของบริษัท หรือท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนดก็ได� 

ข�อ 33. ในการประชุมผู�ถือหุ�น ต�องมีผู�ถือหุ�นและผู�รับมอบฉันทะจากผู�ถือหุ�น (ถ�ามี) มาประชุมไม�น�อยกว�าย่ีสิบห�า (25) คน หรือไม�
น�อยกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนผู�ถือหุ�นท้ังหมด และต�องมีหุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�าหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุ�นท่ี
จําหน�ายได�แล�วท้ังหมดจึงจะครบเปXนองค=ประชุมในกรณีท่ีปรากฏว�าการประชุมผู�ถือหุ�นคร้ังใด เม่ือล�วงเวลานัดไปแล�วถึง
หน่ึง (1) ชั่วโมง จํานวนผู�ถือหุ�น ซ่ึงมาเข�าร�วมประชุมไม�ครบเปXนองค=ประชุมตามท่ีกําหนดไว�ในวรรคหน่ึง หากว�าการ
ประชุมผู�ถือหุ�นได�เรียกนัดเพราะผู�ถือหุ�นร�องขอ ให�การประชุมเปXนอันระงับไป ถ�าการประชุมผู�ถือหุ�นน้ันมิใช�เปXนการเรียก
ประชุมเพราะ ผู�ถือหุ�นร�องขอ ให�นัดประชุมใหม� และในกรณีน้ีให�ส�งหนังสือนัดประชุมไปยังผู�ถือหุ�นไม�น�อยกว�าเจ็ด (7) วัน 
ก�อนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังน้ีไม�บังคับว�าจะต�องครบองค=ประชุม 

ข�อ 34. ให�ประธานกรรมการเปXนประธานท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม�อยู�ในท่ีประชุมหรือไม�สามารถปฏิบัติ
หน�าท่ีได� ให�รองประธานกรรมการเปXนประธานในท่ีประชุม ถ�าไม�มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต�ไม�อยู� ในท่ีประชุม
หรือไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ให�ท่ีประชุมเลือกผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเปXนประธานในท่ีประชุมดังกล�าว 

ข�อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ให�ถือว�าหุ�นหน่ึงมีเสียงหน่ึง และผู�ถือหุ�นคนใดมีส�วนได�เสียเปXนพิเศษในเร่ือง
ใด ผู�ถือหุ�นคนน้ันไม�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน นอกจากการออกเสียงเลือกต้ังกรรมการและมติของท่ีประชุมผู�
ถือหุ�นจะต�องประกอบด�วยคะแนนเสียงดังต�อไปน้ี 
(1) ในกรณีปกติ ให�ถือคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ�ามีคะแนนเสียงเท�ากัน 

ให�ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปXนเสียงชี้ขาด 

ส่ิงที่ส�งมาด�วย 6 
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(2) ในกรณีดังต�อไปน้ี ให�ถือคะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�น ซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส�วนท่ีสําคัญให�แก�บุคคลอื่น                  
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเปXนของบริษัท 
(ค) การทํา แก�ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให�เช�ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส�วนท่ีสําคัญ การ

มอบหมายให�บุคคลอื่นใดเข�าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค=เพ่ือการแบ�งผลกําไรขาดทุนกัน 

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

 
ข�อ 36. กิจการท่ีท่ีประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําปOพึงเรียกประชุมมีดังน้ี 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปOท่ีผ�านมา 
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน 
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจ�ายเงินปrนผล 
(4) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหม�แทนกรรมการท่ีพ�นจากตําแหน�งตามวาระ 
(5) พิจารณากําหนดค�าตอบแทนกรรมการ 
(6) พิจารณาแต�งต้ังผู�สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค�าสอบบัญชี และ 
(7) กิจการอื่นๆ 
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คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารหลักฐาน 

ท่ีผู�เข�าร9วมประชุมต�องนํามาแสดงในวันประชุม 
 
1. การลงทะเบียน 

บริษัทจะเป9ดให�ผู�ถอืหุ�นและผู�รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพ่ือเข�าร�วมประชุมได�ตั้งแต�เวลา 11.00 น. ของ วันพฤหัสบด ี    
ท่ี  22 ตุลาคม 2563 ณ ห�องประชุม สํานักงานใหญ9 บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ'ป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)   เลขท่ี 2/1-9   
หมู9 3 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมอืง จังหวัดนครราชสีมา 30280  

 
2. การมอบฉันทะ 
 กรณีท่ีผู�ถือหุ�นไม�สามารถเข�าร�วมประชุมได�ด�วยตนเอง ผู�ถือหุ�นสามารถมอบฉันทะให�กับบุคคลอื่นเข�าประชุมและออกเสียง
แทนตนได� โดยบริษัทได�จัดให�มีหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ตามแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค�า กระทรวงพาณิชย=ได�กําหนดไว� ตาม สิ่งท่ีส�งมาด�วย 11 สําหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน=โหลดได�ท่ีเว็บไซต=
ของบริษัท 
วิธีการมอบฉันทะสามารถดําเนินการได� ดังนี้ 

1. ผู�ถือหุ�นท่ัวไป ให�เลือกใช�หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท�าน้ัน โดยบริษัทแนะนําให�
ใช�หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต�ละระเบียบวาระ  

2. ผู�ถือหุ�นท่ีเปXนผู�ลงทุนต�างประเทศ และแต�งต้ังคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปXนผู�รับฝากและดูแลหุ�นให�เลือกใช�
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

3. ผู�ถือหุ�นท่ีมอบฉันทะจะต�องมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปXนผู�เข�าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม�สามารถ
แบ�งแยกจํานวนหุ�นให�ผู�รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได� 

4. ผู�ถือหุ�นสามารถมอบฉันทะให�บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค= หรือมอบฉันทะให�กรรมการอิสระของบริษัท ดังมี
รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งท่ีส�งมาด�วย 8 หากผู�ถือหุ�นเลือกมอบฉันทะให�กรรมการอิสระของบริษัทแล�ว บริษัทฯ ขอแนะนํา
ให�ใช�หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต�ละระเบียบวาระ และส9งหนังสือมอบฉันทะพร�อมเอกสาร
ประกอบการมอบฉันทะมายัง  

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ'ป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ฝjายนักลงทุนสัมพันธD  
เลขท่ี 2/1-9 หมู9ท่ี 3 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280   
เบอรDโทรศัพทD 044-701300 ต9อ 34621  
และเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร�วมมือโปรดส�งเอกสารให�ถึงบริษัท  
ภายในวันท่ี 12 ตุลาคม 2563  

5. กรอกข�อความในหนังสือมอบฉันทะให�ถูกต�องและชัดเจน และให�ผู�มอบฉันทะและผู�รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบ
ฉันทะ และป9ดอาการแสตมปwจํานวน 20 บาท พร�อมท้ังขีดฆ�าลงวันท่ีท่ีทําหนังสือมอบฉันทะดังกล�าว 

6. ให� ผู� รับมอบฉันทะแสดง หนั งสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตาม ท่ี ระบุ ไว� ใ นส� วนของ                            
เอกสารท่ีต�องนํามาแสดงในวันประชุม ณ โต ะลงทะเบียนสําหรับผู�รับมอบฉันทะในวันประชุม 

3. เอกสารท่ีต�องนํามาแสดงในวันประชุม 
ผู�ถือหุ�นท่ีเปSนบุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู�ถือหุ�นมาร9วมประชุมด�วยตนเอง  :  
ให�แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข�าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปXนชาวต�างประเทศ)  
ท่ียังไม�หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให�ย่ืนหลักฐานประกอบด�วย 

2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ  :  ให�แสดง 
1) หนังสือมอบฉันทะท่ีกรอกข�อความถูกต�องครบถ�วน และลงลายมือชื่อของผู�มอบฉันทะ ผู�รับมอบฉันทะและติดอากร

แสตมปwครบถ�วนแล�ว 
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข�าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปXนชาวต�างประเทศ) 

ท่ียังไม�หมดอายุ ของผู�มอบฉันทะ ซ่ึงผู�มอบฉันทะได�ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต�อง 
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3) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข�าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปXนชาวต�างประเทศ) ท่ียัง
ไม�หมดอายุ ของผู�รับมอบฉันทะ 

ผู�ถือหุ�นท่ีเปSนนติิบุคคล 

1. กรณีผู�มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร�วมประชุมด�วยตนเอง  : ให�แสดง 
1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข�าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปXนชาวต�างประเทศ) 

ท่ียังไม�หมดอายุ ของผู�มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซ่ึงได�ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต�อง 
2) สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย=ท่ีรับรองสําเนาถูกต�องโดยผู�มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และมี

ข�อความแสดงให�เห็นว�าผู�แทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปXนผู�ถือหุ�น 

2. กรณีท่ีมีการมอบฉันทะ  : ให�แสดง 
1) หนังสือมอบฉันทะซ่ึงได�กรอกข�อความถูกต�องครบถ�วน และลงลายมือชื่อของผู�มอบฉันทะและผู�รับมอบฉันทะ และติดอากร

แสตมปwครบถ�วนแล�ว 
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข�าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปXนชาวต�างประเทศ) 

ท่ียังไม�หมดอายุ ของผู�มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู�รับมอบฉันทะซ่ึงได�ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต�อง 
3) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข�าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปXนชาวต�างประเทศ) ท่ียังไม�

หมดอายุ ของผู�รับมอบฉันทะ 
4) สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย=ท่ีรับรองสําเนาถูกต�องโดยผู�มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และมี

ข�อความแสดงให�เห็นว�าผู�แทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปXนผู�ถือหุ�น 

3. กรณีการมอบฉันทะของผู�ถือหุ�น ท่ีเปXนผู�ลงทุนต�างประเทศและแต�งต้ังให� คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย                 
เปXนผู�รับฝากและดูแลหุ�น ได�แต�งต้ังผู�รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให�แสดงเอกสารดังน้ี 

3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian) 
1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซ่ึงได�กรอกข�อความถูกต�องครบถ�วน และลงลายมือชื่อของผู�มีอํานาจกระทําการแทน

ของคัสโตเดียน (Custodian) ซ่ึงเปXนผู�มอบฉันทะ และผู�รับมอบฉันนทะ และติดอากรแสตมปwครบถ�วนแล�ว 
2) หนังสือยืนยันว�าผู�ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได�รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
3) สํา เนาหนังสือ รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่ง รับรองสําเนาถูกต�อง                   

โดยผู�มีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข�อความแสดงให�เห็นว�าผู�มีอํานาจกระทําการ
แทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซ่ึงลงนามในฐานะผู�มอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian) 

4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข�าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปXนชาว
ต�างประเทศ) ท่ียังไม�หมดอายุ ของผู�มีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกต�อง 

3.2 เอกสารหลักฐานจากผู�ถือหุ�นท่ีเปXนผู�ลงทุนต�างประเทศ 
1) หนังสือมอบอํานาจจากผู�ถือหุ�นให�คัสโตเดียน (Custodian) เปXนผู�ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู�ถือหุ�นซึ่งรับรองสําเนาถูกต�องโดยผู�แทนนิติบุคคล และมี

ข�อความแสดงให�เห็นว�าผู�แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซ่ึงเปXนผู�
ถือหุ�น 

3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข�าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปXนชาว
ต�างประเทศ) ท่ียังไม�หมดอายุ ของผู�แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต�อง 

3.3 เอกสารหลักฐานจากผู�รับมอบฉันทะ ให�แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข�าราชการ หรือใบขับขี่ หรือ
หนังสือเดินทาง (กรณีเปXนชาวต�างประเทศ) ท่ียังไม�หมดอายุ ของผู�รับมอบฉันทะ 
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รายชื่อและรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการอิสระ 
ท่ีได�รับการเสนอชื่อให�เปSนผู�รับมอบฉันทะของผู�ถือหุ�น 

 

 

นายจักรมณฑD ผาสุกวนิช 

ตําแหน�ง    ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
อาย ุ     72  ปO 
ท่ีอยู�   บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ ป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 2/1-9 หมู�ท่ี 3 ตําบล  โคกกรวด 

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280 
ส�วนได�เสียในวาระการประชุม   ไม�ม ี

 

 

                       นายจกัร  บญุ-หลง 

ตําแหน�ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน  
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

อาย ุ     63  ปO 
ท่ีอยู�   บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ ป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 2/1-9 หมู�ท่ี 3 ตําบล  โคกกรวด 

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280 
ส�วนได�เสียในวาระการประชุม   ไม�ม ี
 

              
 
 
 

  

  นายราชัย วัฒนเกษม 

ตําแหน�ง    กรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
อาย ุ     73  ปO 
ท่ีอยู�   บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ ป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 2/1-9 หมู�ท่ี 3 ตําบล  โคกกรวด 

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280 
ส�วนได�เสียในวาระการประชุม   ไม�ม ี
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แบบแสดงความจํานงขอรับรายงานประจําป� 2562 ในแบบรูปเล9ม 

เรียน ท�านผู�ถือหุ�น 

 บริษัท พี .ซี .เอส. แมชีน กรุ ป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ได�พิจารณาจัดทํารายงานประจําปO 2562 ท่ีมีข�อมูล                      

ตามข�อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย=และตลาดหลักทรัพย= ในรูปแบบ QR Code และได�จัดส�งให�แก�ผู�ถือหุ�นพร�อมกับ

หนังสือเชิญประชุมฉบับน้ีแล�ว 

 หากท�านมีความประสงค=จะขอรับรายงานประจําปO 2562 ในแบบรูปเล�ม ซ่ึงมีเนื้อหาเช�นเดียวกับ QR Code กรุณาแจ�ง

ความประสงค=ผ�านช�องทางตามท่ีระบุด�านล�างไปยัง บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ ป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) เพ่ือจัดส�งให�ท�านตามความ

ประสงค=ต�อไป 

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

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

ท่ีอยู�............................................................................................................................................................................................... 

จังหวัด...................................................................................รหัสไปรษณีย=................................................................................... 

โทรศัพท=............................................................................. 

มีความประสงค=จะขอรับรายงานประจําปO 2562 : 

�  ฉบับภาษาไทย                        �  ฉบับภาษาอังกฤษ 

ท�านสามารถส�งรายละเอียดการขอรับรายงานประจําปO 2562 ได�ท่ี  

1. โทรสาร 044-701399 

2. อีเมล=  ir@pcsgh.com 

3. ส�งแบบแสดงความจํานงทางไปรษณีย= ถึง 

  ส�วนงานนักลงทุนสัมพันธ= 

  บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ ป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 

  เลขท่ี 2/1-9 หมู�ท่ี 3 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280                            
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แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม 

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ'ป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)  

จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

  ห�องประชุม สํานักงานใหญ� บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ ป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 

  เลขท่ี 2/1-9 หมู� 3 ตําบลโคกกรวด  อําเภอเมือง 

  จังหวัดนครราชสีมา 30280 

  เบอร=โทรศัพท=: (044) 701 300 

  โทรสาร : (044) 701 399 
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