หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ'ป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุมสํานักงานใหญ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 2/1-9 หมู 3 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280

เป9ดรับลงทะเบียนเวลา 11.00 น.
เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนําแบบแจงการประชุมซึ่งพิมพ=บาร=โคด
มาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุมดวย

แนวทางปฏิบัติในการเขาร9วมประชุม
กรณีการแพร9ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย=และตลาดหลักทรัพย= กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย=
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตลาดหลักทรัพย=แหงประเทศไทย ไดหารือและรับทราบขอจํากัดของ
บริษัทจดทะเบียนในการจัดประชุมผูถือหุน ดังนั้น เพื่อการระมัดระวังและปEองกันการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา
2019 (COVID–19) ประกอบกับมาตรการของจังหวัดนครราชสีมาที่มีความสอดคลองกัน จึงขอความรวมมือจากผู
ถือหุ นพิจ ารณามอบฉันทะใหกรรมการอิสระแทนการเขารวมประชุ มดวยตนเอง บริษั ทจึงขอแจงใหทราบถึ ง
แนวทางปฏิบัติในการประชุม และวิธีการมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 7

สารบัญ
หนา
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําปO 2563

1

เอกสารประกอบวาระการประชุม
สิ่งที่สงมาดวย 1 รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําปO 2562
(เอกสารประกอบวาระที่ 1)
สิ่งที่สงมาดวย 2 แบบฟอร=มลงทะเบียนโปรดนํามาแสดงในวันประชุม
และรายงานประจําปO 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร= (QR Code)
(เอกสารประกอบวาระที่ 2)
สิ่งที่สงมาดวย 3 รายนามและประวัติของกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ
และไดรับการเสนอชือ่ ใหไดรับการเลือกตั้งเปXนกรรมการอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
สิ่งที่สงมาดวย 4 นโยบาย หลักเกณฑ=และวิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
(เอกสารประกอบวาระที่ 5)
สิ่งที่สงมาดวย 5 ขอมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ=การทํางานของผูสอบบัญชี (เอกสารประกอบวาระที่ 7)
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ขอบังคับของบริษัทที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารที่ผูเขารวมประชุมตองนํามาแสดงในวันประชุม
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แบบแสดงความจํานงขอรับรายงานประจําปO 2562 ในแบบรูปเลม
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แบบฟอรDมเอกสารที่เกี่ยวของ
สิ่งที่สงมาดวย 11 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.
สิ่งที่สงมาดวย 12 แบบแจงความประสงค=เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนปะจําปO 2563
สิ่งที่สงมาดวย 13 แบบคัดกรองความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

-

มาตรการและแนวทางปฏิบัติสําหรับผูเขาร9วมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563
กรณีการแพร9ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ตามที่สถานการณ=การแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในประเทศไทยยังคงดําเนินอยู บริษัท พี.ซี.เอส.
แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความหวงใยตอสถานการณ=ดังกลาว บริษัทจึงขอแจงใหผูเขารวมประชุมทราบถึง
แนวปฏิบัติในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําปO 2563 ดังนี้
1. ขอความร9วมมือผูถือหุนงดการเขาร9วมประชุมดวยตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (Covid-19) โดยเฉพาะทานที่
• เดินทางไป/กลับ หรือผ9านทาง ณ เขตโรคติดต9ออันตรายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือไดสัมผัส
หรืออยู9ใกลชิดกับบุคคลดังกล9าว และยังไม9พนระยะเฝOาดูอาการที่บาน 14 วันปฏิทิน
• มีไข (อุณหภูมิสูงกว9า 37.5 องศาเซลเซียส) หรือมีอาการที่น9าสงสัย เช9น ไอ จาม มีน้ํามูก มีอาการเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินหายใจ หรือหายใจลําบาก เปSนตน
โดยท9านสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเขารวมประชุม
ดวยตนเอง โดยสามารถสงหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานใสซองไปรษณีย=ตอบรับซึ่งจัดสงไปพรอมหนังสือเชิญประชุม
มายังบริษัท ณ สํานักงานใหญ9 เลขที่ 2/1-9 หมู9 3 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 ภายใน
วันที่ 12 ตุลาคม 2563
2. ขอแจงช9องทางการส9งคําถามล9วงหนา โดยผูถือหุนที่ประสงค=จะสงคําถามลวงหนาสามารถกระทําไดผานชองทางดังนี้
• สงมาพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ มายังสํานักงานใหญ9 เลขที่ 2/1-9 หมู9 3 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30280
• จดหมายอิเล็กทรอนิกส=ที่ ir@pcsgh.com
• โทรสาร หมายเลข 044-701 399
3. กรณีที่ผูถือหุนยังคงประสงคDเขาร9วมประชุมดวยตนเอง บริษัทขอความรวมมือใหทานกรอกแบบฟอรDมแจงความ
ประสงคDเขาร9วมประชุมดวยตนเองซึ่งจัดส9งไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ บริษัท ขอความรวมมือและขอทํา
ความเขาใจมายังผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน (“ผูเขาร9วมประชุม”) ถึงแนวทางการดําเนินการจัดประชุมของ
บริษัท เพื่อปEองกันและลดโอกาสเสี่ยงตอการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดังนี้
• บริษัทจะจัดใหมีการตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคบริเวณดานหนาอาคารสถานที่ประชุม โดย
ในกรณีที่บริษัท ตรวจพบวาผูเขารวมประชุมเปXนผูที่มีความเสี่ยงหรือผูที่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ (มี
ไข อุณหภูมิสูงกวา 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการที่นาสงสัย เชน ไอ จาม มีน้ํามูก มีอาการเกี่ยวกับระบบ
ทางเดินหายใจ หรือ หายใจลําบาก เปXนตน) บริษัท ขอสงวนสิทธิไมอนุญาตใหผูเขารวมประชุมที่มีความเสี่ยง
ดังกลาวเขาไปในหองประชุม (ในกรณีที่ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองทานสามารถมอบฉันทะใหผูอื่นหรือกรรมการ
อิสระของบริษัท เขารวมประชุมแทนได) ทั้งนี้ การตอแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน
บริษัทจะจัดใหมีการเวนระยะหางประมาณ 1 เมตร
• ผูเขารวมการประชุมจะถูกเชิญใหนั่งโดยมีระยะหางทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยเวนระยะหาง
ระหวางเกาอี้ประมาณอยางนอย 1 เมตร ซึ่งจะทําใหจํานวนที่นั่งในหองประชุมที่จะสามารถรองรับผูเขารวม
ประชุมมีจํานวนจํากัดประมาณ 29 ที่นั่ง บริษัทจึงใครขอความรวมมือจากผูเขารวมประชุมใหนั่งตามหมายเลขที่
นั่งเพื่อประโยชน=ในการติดตามกรณีเกิดเหตุการณ=ใ ด ๆ ขึ้นและเมื่อที่นั่งที่จัดใหเต็มแลว ผูเขารวมประชุมจะไม
สามารถเขาไปยังหองประชุมได โดยในกรณีดังกลาวบริษัทขอความรวมมือจากผูเขารวมประชุมในการมอบฉันทะ
ใหกรรมการอิสระของบริษัท เพื่อใหเขารวมประชุมแทน

•
•

•
•

•

•

บริษัทจะจัดใหมีการดําเนินการทําความสะอาดสถานที่จัดการประชุมดวยแอลกอฮอล=กอนเริ่มการประชุมและขอ
ความรวมมือผูเขารวมประชุมจัดเตรียมและสวมใสหนากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เขารวมการประชุม
เพื่อ ลดความเสี่ยงจากการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บริษัทของดการจัดเตรียมไมโครโฟน
สําหรับการสอบถาม โดยผูเขารวมประชุมที่ประสงค=จะสอบถามในที่ประชุมขอใหสงคําถามใหแกเจาหนาที่บริษัท
เพื่อจัดสงคําถามแกประธานกรรมการตอไป
บริษัท ของดบริการอาหาร งดเสิร=ฟ ชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อ
ลดความเสี่ยงของการแพรกระจายของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
บริษัท ของดแจกรายงานประจําปO 2562 และรายงานความยั่งยืน ประจําปO 2562 ในแบบรูปเลมในวันประชุมเพื่อ
ลดการสัมผัสสิ่งของรวมกับผูอื่นและเพื่อความปลอดภัยสุขอนามัยของผูเขารวมงานทุกทาน โดยทานสามารถ
กรอกในแบบแสดงความจํานงขอรับรายงานประจําปO 2562 ในแบบรูปเลม ตามรายละเอียดใน สิ่งที่สงมาดวย 9
ผูเขารวมประชุมจะตองกรอกแบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ=ใหม
2019 (COVID-19) โดยผูเขารวมประชุมจะตองไมปกป9ดขอมูลดานสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของทานตอ
บริษัท ตามรายละเอียดใน สิ่งที่สงมาดวย 13
หากสถานการณ=มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีขอกําหนดจากหนวยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผูถือหุน
บริษัท จะแจงใหทานทราบทางเว็บไซต=ของบริษัท ( www.pcsgh.com ) ตอไป

ทั้งนี้ หากมีผูเขารวมประชุมมาพรอมกันหลายทานอาจทําใหเกิดความลาชาในการคัดกรองและการลงทะเบียนเขา
รวมประชุม บริษัท ตองขออภัยในความไมสะดวกมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

วันที่ 30 กันยายน 2563
เรื่อง
เรียน

ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําปO 2563
ทานผูถือหุน

สิ่งที่สงมาดวย
1. รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปO 2562
2. แบบฟอร=มลงทะเบียน (โปรดนํามาแสดงในวันประชุม) และรายงานประจําปO 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร=
(QR Code)
3. รายนามและประวัติของกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อใหไดรับการเลือกตั้งเปXน
กรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. นโยบาย หลักเกณฑ=และวิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
5. ขอมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ=การทํางานของผูสอบบัญชี
6. ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
7. คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองนํามาแสดงในวัน
ประชุม
8. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปXนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน
9. แบบแสดงความจํานงขอรับรายงานประจําปO 2562 ในแบบรูปเลม
10. แผนที่สถานที่จัดประชุม
11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข.
12. แบบแจงความประสงค=เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนปะจําปO 2563
13. แบบคัดกรองความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจงใหทานทราบวา ดวยคณะกรรมการบริษัทไดมีมติใหเรียก
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปO 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมสํานักงานใหญ9 บริษัท
พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ'ป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) เลขที่ 2/1-9 หมู9 3 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280
เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562
วัตถุประสงคDและเหตุผล บริษัทไดจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําปO 2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 โดยมีสําเนา
รายงานการประชุมปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 1 ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปO
2562 ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562
หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2562
วัตถุประสงคDและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในปO 2562 ปรากฏอยูในรายงานประจําปO 2562 (ใน
รูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยูในแบบฟอร=มลงทะเบียน) ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในปO 2562 ใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ
หมายเหตุ วาระนี้เปXนวาระเพื่อรับทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป 2562 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วัตถุประสงคDและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปO 2562 สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏอยูในรายงานประจําปO 2562 (ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยูใน
แบบฟอร=มลงทะเบียน) ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปO 2562 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังกลาว ไดผานการ
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสํานักงานอีวาย จํากัด (“EY”) ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว
สรุปสาระสําคัญงบการเงิน สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนวย: ลานบาท

รายการ

ปO 2562

ปO 2561

รายไดจากการขาย
- ธุรกิจในประเทศ

5,231.7
3,570.3

5,586.0
4,354.4

เปลี่ย นแปลง สัดสวนตอ
รอยละ +/(-) รายไดปO 2562
(6.3%)
(18.0%)

1,661.4

1,231.7

34.9%

รายไดรวม

5,340.0

5,813.3

(8.1%)

ตนทุนขาย

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%

- ธุรกิจตางประเทศ

1,610.1

1,190.0

35.3%

96.9%

96.6%

กําไรขั้นตน

753.0

851.8

(11.6%)

14.4%

15.2%

คาใชจายในการขายและบริหาร

509.7

458.7

11.1%

9.7%

8.2%

- ธุรกิจในประเทศ

181.4

181.0

0.2%

5.1%

4.2%

- ธุรกิจตางประเทศ

328.4

277.7

18.3%

19.8%

22.5%

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

102.4

67.4

51.8%

n.a.

n.a.

สํารองหนี้สงสัยจะสูญ

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%

- ธุรกิจตางประเทศ

(214.9)

(174.6)

(23.1%)

(12.9%)

(14.2%)

- ธุรกิจตางประเทศ

สัดสวนตอ
รายไดปO 2561

ความเห็ น คณะกรรมการ เห็ น สมควรเสนอใหที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ นพิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะการเงิ น
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปO 2562 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไดผาน
การตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตจาก EY และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว
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หมายเหตุ มติใ นวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรเพื่อเปSนทุนสํารองตามกฎหมาย รับทราบการจ9ายเงินปdนผลระหว9างกาล และ
เสนองดจ9ายเงินปdนผลประจําป 2562
วัตถุประสงคDและเหตุผล ในปO 2562 บริษัทมีกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 946.1 ลานบาท และ
ขอบังคับของบริษัท ขอ 47 กําหนดให บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปOสวนหนึ่งไวเปXนทุนสํารองไมนอยกวารอย
ละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปO หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ
10 ของทุนจดทะเบียน
บริษัทมีนโยบายจายเงินปrนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี
และหลังหักสํารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจายเงินปrนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับการดํารงเงินไวเพื่อลงทุนในอนาคต หรือ
เพื่อชําระคืนเงินกูยืม หรือเปXนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท รวมถึงความจําเปXนและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
ความเห็นคณะกรรมการ
1.

อนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปXนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 16,604,633
บาท สงผลใหบริษัท มีทุนสํารองจํานวนทั้งสิ้น 152,500,000 บาท ซึ่งครบถวนตามกฎหมายกําหนดที่อัตรา
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

2.

อนุมัติใ หนําเสนอตอที่ประชุมผูถือ หุนเพื่อ พิจารณารับทราบการจายเงินปrนผลระหวางกาลจํา นวน 2 ครั้ง
ดังตอไปนี้
ครั้งที่ 1 จากผลการดําเนินงาน สํา หรับรอบระยะเวลาบัญ ชีตั้งแตวันที่ 23 กุมภาพันธ= 2562 ถึง วันที่ 30
มิถุนายน 2562 ของบริษัท เปXนจํานวน 0.10 บาทตอหุน ซึ่งคํานวณจากหุนสามัญทั้งหมด 1,525,000,000 หุน
คิดเปXนจํานวนเงินทั้งสิ้น 152,500,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท ไดจายเงินปrนผลระหวางกาลดังกลาวใหแกผูถือหุน
แลวเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562
ครั้งที่ 2 จากผลการดําเนินงานครึ่งปOหลังของปO 2562 ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม
2562 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท จากจํานวนหุนทั้งหมด 1,525,000,000 หุน รวมเปXนเงินทั้งสิ้น 305,000,000
บาท โดยเปXนการจายจากกําไรสุทธิจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุนละ 0.152 บาท
จากจํานวนหุนทั้งหมด 1,525,000,000 หุน รวมเปXนเงินทั้งสิ้น 231,800,000 บาท ทั้งนี้ ผูถือหุนที่ไดรับเงินปrน
ผลจํานวนนี้จะไมถูกหักภาษี ณ ที่จาย และจายจากกําไรสุทธิจากกิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน (NON
BOI) ในอัตราหุนละ 0.048 บาท จากจํานวนหุนทั้งหมด 1,525,000,000 หุน รวมเปXนเงินทั้งสิ้น 73,200,000
บาท ทั้งนี้ บริษัท ไดจายเงินปrนผลระหวางกาลดังกลาวใหแกผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563
ทั้งนี้ เมื่อรวมการจายเงินปrนผลระหวางกาลทั้งสองครั้งขางตน บริษัท ไดจายเงินปrนผลประจําปOสําหรับผลการ
ดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุนละ 0.30 บาท รวมเปXนเงินปrน
ผลจายทั้งสิ้นจํานวน 457,500,000 บาท

3.

อนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการงดจายเงินปrนผลประจําปO 2562 เนื่องจากบริษัทไดจายเงินปrนผล
ระหวางกาลจํานวน 2 ครั้ง สําหรับผลการดําเนินงาน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
ครบถวนแลว
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ทั้งนี้ เปรียบเทียบอัตราการจายเงินปrนผลประจําปO 2562 กับปOที่ผานมาได ดังนี้
รายละเอียดการจ9ายเงินปdนผล
1. กําไรสุทธิสําหรับปOตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหัก
ภาษีและหลังหักสํารองตามกฎหมาย (ลานบาท)
2. จํานวนหุน (ลานหุน)

ปบัญชี 2562
929.51

ปบัญชี 2561
331.97

1,525

1,525

3. เงินปrนผลประจําปO (บาท/หุน)

0.30

0.20

4. เงินปrนผลจายทั้งสิ้น (ลานบาท)

457.50

305.5

5. อัตราสวนการจายเงินปrนผลเทียบกับกําไรสุทธิจากงบ
การเงินเฉพาะกิ จการหลั ง หัก ภาษี และหลัง หัก สํ ารอง
ตามกฎหมาย

49.21 %

92.02 %

หมายเหตุ มติใ นวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือ หุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต9งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
วัตถุประสงคDและเหตุผล ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไข
เพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด”) และขอบังคับของบริษัทขอ 17 กําหนดไววา ในการประชุมสามัญประจําปO
ทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกให
ตรงเปXนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 ทั้งนี้กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระนั้น
อาจไดรับเลือกตั้งเขามาดํารงตําแหนงเปXนกรรมการใหมก็ได
สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปO 2563 มีกรรมการที่ครบวาระการดํารงตําแหนงครั้งนี้จํานวน 3 ทาน ดังนี้
1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ=
2. นายกุญชร เรามานะชัย
3. นายพลเอก รุงโรจน=กิตยิ ศ

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ

ในการนี้ บริษัทไดประกาศในเว็บไซต=ข องบริษัทเรียนเชิญใหผูถือหุนเสนอรายชื่อ บุคคลที่มีคุณ สมบัติตามพ.ร.บ.
บริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพย=และตลาดหลักทรัพย= และหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อ
เขารั บการสรรหาเปXนกรรมการบริ ษั ทตั้ งแตวั น ที่ 27 พฤศจิก ายน 2562 ถึง 15 มกราคม 2563 โดยเมื่ อ ครบ
กําหนดเวลาแลว ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเขามายังบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณากลั่นกรองแลวใหความเห็นวา กรรมการทั้ง 3 ราย ไดแก
นายภควั ต โกวิ ท วั ฒ นพงศ= นายกุ ญ ชร เรามานะชั ย และนายพลเอก รุ งโรจน= กิ ติ ย ศ เปX น ผู มี ค วามรู และมี
ประสบการณ= ประกอบกับเพื่อความตอเนื่องในการบริหารจัดการอันจะเปXนประโยชน=ตอการดําเนินงานตามแผน
ธุรกิจของบริษัทในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งให
กรรมการทั้ง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง
รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ=การทํางาน ของกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ และ
ไดรับการเสนอชื่อเพื่อกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 3
ความเห็น ของคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพิจ ารณาคุณ สมบัติ ความรู และประสบการณ= ตามนโยบาย
หลักเกณฑ=และวิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 4 คณะกรรมการ (โดยมติเสียงขางมาก
และไมรวมกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงตามวาระในครั้งนี้) เห็นวาบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรม
4

การอิสระสามารถใหความเห็นไดอยางเปXนอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งใหกรรมการที่
จะตองออกจากตําแหนงตามวาระ ทั้ง 3 ราย กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้
1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ=
2. นายกุญชร เรามานะชัย
3. นายพลเอก รุงโรจน=กิตยิ ศ

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกําหนดค9าตอบแทนกรรมการ ประจําป 2563
วัตถุประสงคDและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการโดยมอบหมายให
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปXนผูเสนอคาตอบแทนของกรรมการจากผลการดําเนินงานของ
บริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกลเคียงกัน โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสม และสอดคลองกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการในวงเงินไมเกิน
9 ลานบาท โดยมีรายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ ดังตอไปนี้

คณะกรรมการชุดต9าง ๆ

ค9าตอบแทนรายเดือน
(บาท)
2562

คณะกรรมการบริษัท
- ประธาน
- กรรมการ

25,000
17,500

2563
25,000
17,500

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

2563
40,000
30,000

บําเหน็จกรรมการ/ป
(บาท)
2562

2563

จายใหเฉพาะ จายใหเฉพาะกรรมการที่
กรรมการที่ไม
ไมเปXนผูบริหาร โดย
เปXนผูบริหาร
จํานวนเงินใหสอดคลอง
วงเงินไมเกิน กับการทํากําไรของบริษัท
2,000,000 บาท
เงินปrนผล และโบนัส
พนักงาน โดยมีวงเงิน
ไมเกิน 4,000,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธาน
- กรรมการ

-

-

37,500
25,000

37,500
25,000

-

-

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
- ประธาน
- กรรมการ

-

-

37,500
25,000

37,500
25,000

-

-

- สิทธิประโยชนDอื่นๆ ไมมี
หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู
ถือหุนซึ่งมาประชุม
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต9งตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดค9าสอบบัญชีประจําป 2563
วัต ถุประสงคDและเหตุผ ล ตามมาตรา 120 แหงพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด กํา หนด ใหที่ประชุมสามัญ ผูถือ หุน
ประจําปOแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกปO ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได ประกอบกับขอบังคับของบริษัท ขอ 36 ที่กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปOแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกปO ดังนั้น บริษัทจึงตองเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกปO
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ จารณาคัด เลือ กผูสอบบัญ ชีข องบริษัท โดย
พิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ= ตลอดจนความเปXนอิสระของผูสอบบัญชี และพิจารณาคาตอบแทนการ
สอบบัญชีใหเหมาะสมกับหนาที่ ภาระความรับผิดชอบ โดยไดเสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหพิจารณาแตงตั้งผูสอบ
บัญชีจาก EY เปXนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติ
นายศุภชัย ปrญญาวัฒโน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ
นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 และ/หรือ
นางสาวกรองแกว ลิมปwกิตติกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 แหง EY
เปXนผูสอบบัญชีบริษัท โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเปXนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ
บริษัท และขอเสนอใหกําหนดคาสอบบัญชีประจําปO 2562 เปXนจํานวนเงินไมเกิน 3,100,000 บาท เนื่องจากการโอน
กิจการของบริษัทยอยทั้งหมดในประเทศไทยมายังบริษัท ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทยอยในตางประเทศมีผูสอบบัญชีราย
เดียวกัน (การอนุมัติไมรวมคาสอบบัญชีของบริษัทยอย)
ทั้งนี้ หากพิจารณาคาสอบบัญชีที่เกี่ยวของทั้งหมดรวมบริษัทยอยในประเทศ ในปO 2562 จะอยูที่จํานวนรวมทั้งสิ้น
4,970,000 บาท ในขณะที่คาสอบบัญชีของปO 2563 อยูที่จํานวนรวมไมเกิน 3,100,000 บาท หรือลดลง 1,870,000
บาท คิดเปXนรอยละ 37.62 เนื่องจากบริษัทไดมีการโอนกิจการของบริษัทยอยทั้งหมดของธุรกิจในประเทศมายัง
บริษัทตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก EY เปXนสํานักงาน
สอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให นายศุภชัย ปrญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ
นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 และ/หรือ นางสาวกรองแกว ลิมปwกิตติกุล ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 แหง EY เปXนผูสอบบัญชีบริษัท โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเปXนผูทําการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ขอมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ=การทํางานของ
ผูสอบบัญชีแตละทาน ปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 5
และเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือ หุนเพื่อ พิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีประจําปO 2563 ตามปรากฏในตาราง
ดังตอไปนี้
(หนวย : บาท)

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี

ปO 2563 (ปOที่เสนอ)

คาสอบบัญชี บมจ.พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง
คาสอบบัญชีสาํ หรับบริษัทยอย 3 บริษัท ดังนี้
1) บริษัท พี.ซี.เอส.พรีซิชั่น เวิร=ค จํากัด
2) บริษัท พี.ซี.เอส.ได คาสติ้ง จํากัด
3) บริษัท พี.ซี.เอส.ฟอร=จจิ้ง จํากัด
คาบริการอื่น
รวม

ปO 2562

ไมเกิน 3,100,000
3,100,000
6

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

คาสอบบัญชีเฉพาะกิจการเพิ่มขึ้นจากปO 2562 เนื่องจากการโอนกิจการของบริษัทยอยทั้งหมดในประเทศไทยมายัง
บริษัท ทั้งนี้ บริษัทที่เปXนสํานักงานสอบบัญชีและผูสอบบัญชีตามที่เสนอ มีความเปXนอิสระ ไมมีความสัมพันธ=หรือสวน
ไดเสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนใหญ หรือ ผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว
นอกจากนี้ เพื่อใหสอดคลองกับ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 35/2563 เรื่อง การจัดทําและสงงบ
การเงิน ที่ ค รบกํ า หนดสงภายในปO 2563 ของบริ ษั ทที่ ไ มสามารถจั ด ประชุ ม ผูถื อ หุนสามั ญ ประจํา ปO เนื่ อ งจาก
สถานการณ=การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID19)) ซึ่งกําหนดใหบริษัทที่ออกหลักทรัพย=ที่ไ มสามารถจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําปOเพื่อ แตงตั้งผูสอบบัญชีไ ด
เนื่องจากสถานการณ=การแพรระบาดของ COVID-19 นั้นสามารถสงงบการเงินรายไตรมาสที่ผูสอบบัญชีไดสอบทาน
แลวจากผูสอบบัญชีที่ไ ดรับการแตงตั้งจากบริษัทดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย=และตลาด
หลักทรัพย= (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ได โดยบริษัทตองเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีรายดังกลาวในการ
ประชุมคราวตอไป ซึ่งบริษัทไดมีการจัดสงงบการเงินไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปO 2563 ที่ผานการสอบทาน
จากผูสอบบัญชีที่บริษัทแตงตั้งตอสํานักงาน ก.ล.ต. แลว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผู
ถือหุนในครั้งนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีตามรายชื่อและคาสอบบัญชีประจําปO 2563 ตามรายละเอียด
ขางตนตอไป
หมายเหตุ มติใ นวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือ หุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 8

พิ จ ารณาอนุ มั ติแ กไขขอบั งคั บ บริ ษัท เกี่ย วกั บการประชุม คณะกรรมการและการประชุ ม ผูถือ หุ นผ9 านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกสD
วัตถุประสงคDและเหตุผล ตามที่ไดมีการออกประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการ
ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส= ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 (“ประกาศคณะรักษาความสงบแห9งชาติ”) กําหนดให
การประชุมที่กฎหมายบัญญัติใหตองมีการประชุม นอกจากจะดําเนินการตามวิธีที่บัญญัติไวในกฎหมายแตละฉบับ
แลว จะจัดใหมีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส=ก็ได โดยผูรวมประชุมอยางนอยหนึ่งในสามขององค=ประชุม ตอง
อยูในที่ประชุมแหงเดียวกันและผูรวมประชุมทั้งหมดตองอยูในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม
อยางไรก็ตาม ในวันที่ 19 เมษายน 2563 พระราชกํา หนดวาดวยการประชุมผานสื่อ อิเล็กทรอนิกส= พ.ศ. 2563
(“พ.ร.ก. ว9าดวยการประชุมผ9านสื่ออิเล็กทรอนิกสD”) ไดมีผลใชบังคับ เพื่อผอนคลายหลักเกณฑ=ในการจัดการ
ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส=มากขึ้นโดยกําหนดใหผูเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส=ไมจําเปXนตองอยูในสถานที่
เดียวกันอยางนอยหนึ่งในสามขององค=ประชุมและผูเขารวมประชุมดังกลาวทั้งหมดไมจําเปXนตองอยูในราชอาณาจักร
ทั้งนี้ เพื่อเปXนการอํานวยความสะดวกในการจัดการประชุมมากขึ้น รวมทั้งยังกําหนดใหมีการยกเลิกประกาศคณะ
รักษาความสงบแหงชาติอีกดวย
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาขอบังคับของบริษัทในปrจจุบันไดมีก ารกํา หนด
หลักเกณฑ=เรื่อ งการประชุมผานสื่อ อิเล็กทรอนิก ส=ไ วแลวตามหลักเกณฑ=ที่กํา หนดในประกาศคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ อยางไรก็ตาม เนื่องจากประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติไดถูกยกเลิกแลวโดยผลของพ.ร.ก. วาดวยการ
ประชุมผานสื่อ อิเล็กทรอนิกส= ดังนั้น จึงเห็นสมควรใหตองแกไขขอบังคับของบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุม
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คณะกรรมการและการประชุมผูถือหุน เพื่อกําหนดเรื่องการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส=ใหมีความชัดเจนเพิ่มเติมและ
ปรับปรุงเนื้อหาใหสอดคลองกับหลักเกณฑ=การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส=ที่แกไขใหมตามพ.ร.ก. วาดวยการประชุม
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส=ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางเปรียบเทียบขอบังคับเดิมของบริษัทและส9วนที่ขอแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับแกไขใหม

ขอบังคับปrจจุบัน
ขอ 24

ขอ 24

ในการประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอย
กวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค=
ประชุม และใหประธานกรรมการทํา หนาที่เปXนประธานในที่
ประชุมคณะกรรมการในกรณี ที่ประธานกรรมการไมอยูในที่
ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ในกรณีที่มีรองประธาน
กรรมการอยู ใหรองประธานกรรมการเปXนประธานที่ประชุม
แตถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมอยูในที่ประชุมนั้น
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือ ก
กรรมการคนหนึ่งเปXนประธานที่ประชุม

ในการประชุ ม คณะกรรมการไมวาจะเปX น การประชุ ม ในที่
ประชุมแหงเดียวกัน หรือเปXนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส=
ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวน
กรรมการทั้ ง หมดจึ ง จะครบองค= ป ระชุ ม และใหประธาน
กรรมการทําหนาที่เปXนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการใน
กรณี ที่ ป ระธานกรรมการไมอยู ในที่ ป ระชุ ม หรื อ ไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไ ด ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู ใหรอง
ประธานกรรมการเปXนประธานที่ประชุม แตถาไมมีรองประธาน
กรรมการหรือมีแตไมอยูในที่ประชุมนั้นหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปXน
ประธานที่ประชุม

ขอ 25

ขอ 25

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการหรือ ผู
ซึ่งไดรับมอบหมายสงหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไมนอย
กวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปXนรีบดวน
เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน=ของบริษัท จะแจงการนัดประชุม
โดยวิธีอื่น และกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการหรือ ผู
ซึ่งไดรับมอบหมายสงหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไมนอย
กวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปXนรีบดวน
เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน=ของบริษัท จะแจงการนัดประชุม
โดยวิธีอื่น และกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได
ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ ก ารประชุ ม คณะกรรมการคราวใดเปX น การ
ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส= การจัดสงหนังสือนัดประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมสามารถดําเนินการโดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส=ก็ได ซึ่งจะตองจัดสงภายในระยะเวลาที่กําหนดไว
ในวรรคแรกและจะตองจัดใหมีการจัดเก็บสําเนาหนังสือเชิญ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไวเปXนหลักฐานดวย
โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส=ก็ได

ขอ 29

ขอ 29

คณะกรรมการจะตองประชุมกันอยางนอยสาม (3) เดือนตอครั้ง
ณ จั ง หวั ด อัน เปX น ที่ตั้ง สํา นั ก งานใหญของบริ ษัทหรื อ จั งหวั ด
ใกลเคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกําหนดวัน เวลา และ
สถานที่ เปXนไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการ

คณะกรรมการจะตองประชุมกันอยางนอยสาม (3) เดือนตอครั้ง
ณ จั ง หวั ด อัน เปX น ที่ตั้ง สํา นั ก งานใหญของบริ ษัทหรื อ จั งหวั ด
ใกลเคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกําหนดวัน เวลา และ
สถานที่ เปXนไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการ
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ขอบังคับแกไขใหม

ขอบังคับปrจจุบัน

ในการประชุมคณะกรรมการแตละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะ
กําหนดใหกรรมการประชุมและดําเนินการใดๆ ในการประชุม
ดังกลาวผานสื่อ อิเล็กทรอนิกส=ก็ได โดยการจัดการประชุมดวย
วิธีดังกลาวตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ=ที่ใชบังคับใน
ขณะนั้ น และใหถื อ วาการประชุ ม คณะกรรมการผานสื่ อ
อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส= ดั งกลา วมี ผ ลเช นเดี ย วกั บ การประชุ ม
การประชุ ม ผานสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส= ต ามวรรคแรกตองมี คณะกรรมการที่มาประชุมในที่ประชุมแหงเดียวกัน ตามวิธีการ
กระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศโดยใหมี ที่บัญญัติไวในกฎหมายและขอบังคับนี้
การบั น ทึ ก เสี ย ง หรื อ ทั้ ง เสี ย งและภาพแลวแตกรณี ของ
กรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีก ารประชุม
รวมทั้ ง ขอมู ล จราจรทางคอมพิ ว เตอร= ที่ เ กิ ด จากการบั น ทึ ก
ดั ง กลาวและมี ร ะบบควบคุ ม การประชุ ม ตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ

ในการประชุมคณะกรรมการแตละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะ
กําหนดใหกรรมการประชุมและดําเนินการใดๆ ในการประชุม
ดังกลาวผานสื่ออิเล็กทรอนิกส=ก็ได โดยกรรมการอยางนอยหนึ่ง
ในสาม (1/3) ขององค= ป ระชุ ม จะตองอยู ในที่ ป ระชุ ม แหง
เดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เขารวมประชุมจะตองอยูใน
ประเทศไทยขณะที่มีการประชุม

กรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง เขารวมประชุ ม คณะกรรมการผานสื่ อ
อิเล็ก ทรอนิกส= ด วยวิ ธีก ารและเปX นไปตามเงื่ อ นไขที่ก ลาวมา
ขางตนถื อ วาเปXน การเขารวมประชุมอันสามารถนับ เปXน องค=
ประชุ ม ได และถื อ วาการประชุ ม คณะกรรมการผานสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส=ดังกลาวมีผลเชนเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่
บัญญัติไวในกฎหมายและขอบังคับนี้อิเล็กทรอนิกส=ดังกลาวมีผล
เชนเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไวในกฎหมายและ
ขอบังคับนี้
ขอ 31

ขอ 31

คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปXนการประชุม คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปXนการประชุม
สามัญประจําปOภายในสี่เดือน(4)เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบ สามัญประจําปOภายในสี่เดือน(4)เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบ
ปOบัญชีของบริษัท
ปOบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเรียกวาการ การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเรียกวาการ
ประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปXน ประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปXน
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร
ผูถือ หุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบ(10) ของ
จํ า นวนหุ นที่ จํ า หนายได จะเขาชื่ อ กั น ทํ า หนั ง สื อ ขอให
คณะกรรมการเรี ย กประชุ มผู ถื อ หุนเปX น การประชุ ม วิ ส ามั ญ
เมื่ อ ใดก็ ไ ด แตตองระบุ เรื่ อ งและเหตุ ผ ลในการที่ ข อใหเรีย ก
ประชุ ม ไวใหชั ด เจนในหนั ง สื อ ดั ง กลาวดวย ในกรณี เ ชนนี้
คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือ หุนภายในสี่สิบหา
(45) วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือนั้นจากผูถือหุนดังกลาว
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ผูถือ หุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบ(10) ของ
จํ า นวนหุ นที่ จํ า หนายได จะเขาชื่ อ กั น ทํ า หนั ง สื อ ขอให
คณะกรรมการเรี ย กประชุม ผู ถือ หุ นเปX น การประชุ ม วิ ส ามั ญ
เมื่ อ ใดก็ ไ ด แตตองระบุ เรื่อ งและเหตุ ผ ลในการที่ ข อใหเรีย ก
ประชุ ม ไวใหชั ด เจนในหนั ง สื อ ดั ง กลาวดวย ในกรณี เ ชนนี้
คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือ หุนภายในสี่สิบหา
(45) วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือนั้นจากผูถือหุนดังกลาว

ขอบังคับปrจจุบัน

ขอบังคับแกไขใหม

ในกรณีที่คณะกรรมการไมจัดใหมีก ารประชุมภายในกํา หนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถือหุนทั้งหลายซึ่งเขาชื่อกันหรือผูถือ
หุนคนอื่ น ๆ รวมกั น ไดจํ า นวนหุ นตามที่ บั งคับ ไวนั้น จะเรี ย ก
ประชุมเองก็ไ ดภายในสี่สิบหา (45) วัน นับแตวันครบกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาเปXนการประชุม
ผู ถื อ หุ นที่ ค ณะกรรมการเรี ย กประชุ ม โดยบริ ษั ท จะตอง
รับผิดชอบคาใชจายอันจําเปXนที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุม
และอํานวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่คณะกรรมการไมจัดใหมีก ารประชุมภายในกํา หนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถือหุนทั้งหลายซึ่งเขาชื่อกันหรือผูถือ
หุ นคนอื่ น ๆ รวมกั น ไดจํ า นวนหุ นตามที่ บั งคับ ไวนั้น จะเรีย ก
ประชุมเองก็ไ ดภายในสี่สิบหา (45) วัน นับแตวันครบกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาเปXนการประชุม
ผู ถื อ หุ นที่ ค ณะกรรมการเรี ย กประชุ ม โดยบริ ษั ท จะตอง
รับผิดชอบคาใชจายอันจําเปXนที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุม
และอํานวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เปXนการเรียกประชุม
เพราะผูถือ หุนตามวรรคสามครั้งใด จํานวนผูถือหุนซึ่งมารวม
ประชุมไมครบเปXนองค=ประชุมที่กําหนดไวในขอบังคับฉบับนี้ ผู
ถือหุนตามวรรคสามตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาใชจายที่เกิด
จากการจัดใหมีการประชุมในครั้งนั้นใหแกบริษัท

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เปXนการเรียกประชุม
เพราะผูถือ หุนตามวรรคสามครั้งใด จํานวนผูถือหุนซึ่งมารวม
ประชุมไมครบเปXนองค=ประชุมที่กําหนดไวในขอบังคับฉบับนี้ ผู
ถือหุนตามวรรคสามตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาใชจายที่เกิด
จากการจัดใหมีการประชุมในครั้งนั้นใหแกบริษัท
ทั้งนี้ การจัดการประชุมผูถือหุนตามวรรคแรกและวรรคสองนั้น
สามารถจั ด การประชุ ม ผานสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิก ส= ก็ไ ด โดยการ
จัดการประชุมดวยวิธีดังกลาวตองปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว
ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ=ที่ใชบังคับในขณะนั้นหรือนํากฎหมาย
หรือกฎเกณฑ=ที่เกี่ยวของนั้นมาใชบังคับโดยอนุโลมและใหถือวา
การประชุ ม ผู ถื อ หุ นผานสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส= ดั ง กลาวมี ผ ล
เชนเดีย วกับการประชุมผูถือ หุนที่มาประชุมในที่ป ระชุมแหง
เดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไวในกฎหมายและขอบังคับนี้

ขอ 32

ขอ 32

ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปXนหนังสือ
นัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่ อ งที่จ ะเสนอตอที่ ป ระชุ ม พรอมดวยรายละเอี ย ดตาม
สมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปXนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมัติ หรือ เพื่อ พิจ ารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือ หุนและนาย
ทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ทั้งนี้ใหลง
โฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพ=กอนวันประชุม
ไมนอยกวาสาม (3) วัน เปXนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสาม (3)
วัน

ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปXนหนังสือ
นัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่ อ งที่จ ะเสนอตอที่ ป ระชุ มพรอมดวยรายละเอี ย ดตาม
สมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปXนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมัติ หรือ เพื่อ พิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือ หุนและนาย
ทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ทั้งนี้ใหลง
โฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพ=กอนวันประชุม
ไมนอยกวาสาม (3) วัน เปXนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสาม (3)
วัน โดยหากการประชุมผูถือหุนคราวใดเปXนการประชุมผานสื่อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส= การจั ด สงหนั ง สื อ นั ด ประชุ ม และเอกสาร
ประกอบการประชุ ม สามารถดํ า เนิ น การโดยใชจดหมาย
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส= ก็ ไ ด ซึ่ ง จะตองจั ด สงตามระยะเวลาและลง
โฆษณาในหนังสือพิมพ=ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในวรรคนี้
และจะตองจัดใหมีการจัดเก็บสํา เนาหนังสือเชิญประชุมและ
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ขอบังคับแกไขใหม

ขอบังคับปrจจุบัน

เอกสารประกอบการประชุ ม ไวเปX น หลั ก ฐานดวย โดยอาจ
จัดเก็บในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส=ก็ได
ขอ 33

ขอ 33

ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผู
ถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน หรือไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือ หุนทั้งหมด และตองมีหุนนับ
รวมกั น ไดไมนอยกวาหนึ่ ง ในสาม (1/3) ของจํ า นวนหุ นที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดจึงจะครบเปXนองค=ประชุม

ในการประชุมผูถือหุนไมวาจะเปXนการประชุมในที่ประชุมแหง
เดียวกัน หรือการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส= ตองมีผูถือหุน
และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา
ยี่สิบหา (25) คน หรือ ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือ หุน
ทั้ ง หมด และตองมี หุนนั บ รวมกั น ไดไมนอยกวาหนึ่ ง ในสาม
(1/3) ของจํานวนหุนที่จํา หนายไดแลวทั้งหมดจึงจะครบเปXน
องค=ประชุม

ขอ 34

ขอ 34

ใหประธานกรรมการเปXนประธานที่ประชุมผูถือ หุน ในกรณีที่
ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่
ได ใหรองประธานกรรมการเปXนประธานในที่ประชุม ถาไมมี
รองประธานกรรมการหรือมีแตไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนซึ่งมาประชุมคนใดคน
หนึ่งมาเปXนประธานในที่ประชุมดังกลาว

ใหประธานกรรมการเปXนประธานที่ประชุมผูถือหุน ไมวาจะเปXน
การประชุมในที่ประชุมแหงเดียวกัน หรือ การประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส= ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม
หรือ ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไ ด ใหรองประธานกรรมการเปXน
ประธานในที่ประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไม
อยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือก
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเปXนประธานในที่ประชุม
ดังกลาว

ขอ 35

ขอ 35

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน ใหถือวาหุนหนึ่ง
มีเสียงหนึ่ง และผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปXนพิเศษในเรื่องใด
ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจาก
การออกเสียงเลือ กตั้งกรรมการและมติข องที่ประชุมผูถือ หุน
จะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน ไมวาจะเปXนการ
ประชุ ม ในที่ ป ระชุ ม แหงเดี ย วกั น หรื อ การประชุ ม ผานสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส= ใหถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผูถือหุนคนใดมี
สวนไดเสียเปXนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
และมติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียง
ดังตอไปนี้

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ความเห็ น คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็น วาสมควรที่ จ ะเป9 ด โอกาสใหกั บ ผู ถื อ หุ นซัก ถาม (ถามี ) และให
คณะกรรมการตอบขอซักถาม หรือชี้แจงผูถือหุน อยางไรก็ดี เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019
(Covid-19) บริษัทจึงของดการจัดเตรียมไมโครโฟนสําหรับการสอบถาม โดยผูถือหุนที่ประสงค=จะสอบถามในที่
ประชุมขอใหสงคําถามใหแกเจาหนาที่บริษัท เพื่อจัดสงคําถามแกประธานกรรมการตอไป ทั้งนี้ เพื่อกระชับเวลาการ
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ประชุม ในกรณีที่บริษัทไมสามารถตอบคําถามของผูถือหุนไดทั้งหมดในที่ประชุม บริษัทจะตอบคําถามของผูถือหุน
และเผยแพรบนเว็บไซต=ของบริษัทตอไป
บริ ษั ท กํ า หนดรายชื่ อ ผู ถื อ หุ นที่ มี สิ ท ธิ เ ขารวมประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ นประจํ า ปO 2563 (Record Date) ในวั น ที่
24 สิงหาคม 2563
บริษัทจึงขอเรียนเชิญผูถือหุนเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปO 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563
เวลา 13.00 น. ณ หองประชุม สํานักงานใหญ9 บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ'ป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) เลขที่ 2/1-9 หมู9 3
ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 รายละเอียดแผนที่ของสถานที่ประชุม ปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 10
บริษัทจะเป9ดใหลงทะเบียนเพื่อ เขารวมประชุมสามัญผูถือ หุนตั้งแตเวลา 11.00 น. เนื่อ งจากบริษัทจะใชระบบ
Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุม ดังนั้น จึงขอใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอร=ม
ลงทะเบียน มาแสดงในวันประชุมพรอมเอกสารประกอบอื่นๆ ทั้งนี้บริษัทไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมผูถือ หุน พรอมเอกสาร
ประกอบการประชุมไวบนเว็บไซต=ของบริษัท www.pcsgh.com แลว
บริษัท ขอใหผูถือหุนศึกษาคําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตอง
นํามาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 7 บริษัท ขอความร9วมมือผูถือหุนงดการเขาร9วมประชุม
ดวยตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะทานที่
• เดินทางไป/กลับ หรือผ9านทาง ณ เขตโรคติดต9ออันตรายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือได
สัมผัส หรืออยู9ใกลชิดกับบุคคลดังกล9าว และยังไม9พนระยะเฝOาดูอาการที่บาน 14 วันปฏิทิน
• มีไข (อุณหภูมิสูงกว9า 37.5 องศาเซลเซียส) หรือมีอาการที่น9าสงสัย เช9น ไอ จาม มีน้ํามูก มีอาการเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินหายใจ หรือหายใจลําบาก เปSนตน
โดยท9านสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเขารวมประชุมดวยตนเอง
รายชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฎตาม สิ่งที่แนบมาดวย 8 โปรดใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบ
หนึ่ง ตาม สิ่งที่สงมาดวย 11 สวนผูถือหุนตางชาติซึ่งแตงตั้งให คัสโตเดียน (Custodian) เปXนผูรับฝากและดูแลหุน โปรดใชหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. โดยสามารถดาวน=โหลดไดจากเว็บไซต=ของบริษัท
ทานสามารถสงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบมายัง :
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ'ป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ฝjายนักลงทุนสัมพันธD เลขที่ 2/1-9 หมู9 3 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30280 หมายเลขโทรศัพทD 044-701300 ต9อ 34621 ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2563
เพื่อใหเปSนไปตามนโยบายภาครัฐและเปSนการปOองกันการแพร9ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนั้น ในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2563 บริษัทจึงของดการจัดรถรับ–ส9ง ผูถือหุนจากกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ผูถือหุนยังคงสามารถใชสิทธิ
ลงคะแนนเสียงไดโดยการมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทเขาร9วมประชุมและออกเสียงแทน และส9งคําถามเกี่ยวกับ
ระเบียบวาระการประชุมมาพรอมกันดวยไดตามปกติ
อนึ่ง บริษัทไดจัดทํารายงานประจําปO 2562 และงบการเงินสําหรับปOสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ในรูปแบบ QR
Code ซึ่งปรากฏอยูในแบบฟอร=มลงทะเบียน) จัดสงใหแกผูถือหุนมาพรอมกันนี้ อยางไรก็ดี หากทานผูถือหุนทานใดมีความประสงค=
จะขอรับรายงานประจําปO 2562 และงบการเงิน สําหรับปOสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แบบรูปเลม สามารถสงแบบแสดงความ
จํานงตาม สิ่งที่สงมาดวย 9
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นอกจากนี้ บริษัทขอความรวมมือผูเขารวมประชุมในการปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติสําหรับผูเขารวม
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปO 2563 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมนี้อยางเครงครัด ซึ่งการปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติ
ดังกลาวอาจกอใหเกิดความลาชาและความไมสะดวกตอผูเขารวมประชุมทุกทาน บริษัทตองขออภัยในความไมสะดวกมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นายจักรมณฑ= ผาสุกวนิช
ประธานกรรมการ
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สิ่งที่สงมาดวย 1
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ'ป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
สถานที่

ณ หองลําตะคอง 1 – 2 โรงแรมแคนทารี โคราช เลขที่ 899/1, 899/2 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

วันที่และเวลา

วันพฤหัสที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

เริ่มการประชุม
นางลัดดาวัลย= นันทศรี ผูดําเนินการประชุม (“ผูดําเนินการประชุม”) กลาวตอนรับผูถือหุนและผูเขารวมการประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําปO 2562 ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และแจงใหที่ประชุมทราบถึงขอมูล
เกี่ยวกับจํานวนทุน และจํานวนหุนของบริษัท ดังนี้
ทุนจดทะเบียน

1,525,000,000

บาท

ทุนจดทะเบียนชําระแลว

1,525,000,000

บาท

หุนสามัญที่จําหนายแลว

1,525,000,000

หุน

มูลคาหุนทีต่ ราไวหุนละ

1

บาท

บริษัทไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําปO 2562 ในวันที่ 11 มีนาคม 2562
ผูดําเนินการประชุมแจงตอที่ประชุมวา ณ ขณะเริ่มประชุม มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเขา
รวมประชุมรวม 166 ราย นับรวมจํานวนหุนได 1,109,419,271 หุน หรือคิดเปXนรอยละ 72.7488 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของ
บริษัท ครบเปXนองค=ประชุมตามขอบังคับของบริษัท ขอ 33 ซึ่งกําหนดไววา ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาประชุม
ไมนอยกวา 25 ราย หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของหุนที่
จําหนายไดทั้งหมดของบริษัท
ผูดําเนินการประชุมแจงใหที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ=และวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง เพื่อให
การประชุมเปXนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในสวนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี้
1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูถือหุนทุกคนจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือโดยใหนับหนึ่งหุนตอ
หนึ่งเสียง
2. กรณีผูถือ หุนมาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกํ าหนด ใหปฏิบัติการลงคะแนนเสีย ง
ดังตอไปนี้
• กอนการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ ขอใหผูถือหุนลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการ
ลงคะแนน
• ในการลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ ยกเวนในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอง
ออกตามวาระ ซึ่งจะไดแจงใหที่ประชุมทราบในภายหลัง หากไมมีผูถือหุนไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหถือวาผู
ถือหุนเห็นชอบหรือเห็นดวยตามจํานวนเสียงของผูถือหุนตอมติที่นําเสนอ สําหรับผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองดออก
เสียง ใหผูถือหุนลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให พรอมลงลายมือชื่อ และยกมือใหเจาหนาที่ไปเก็บบัตร
ลงคะแนน
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• ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด
และสวนคะแนนเสียงที่เหลือจะถือวาเปXนคะแนนเสียงที่เห็นดวย สําหรับผูถือหุนที่ออกเสียงเห็นดวยในวาระเหลานี้
ขอใหเก็บบัตรลงคะแนนไวกอน และสงคืนแกเจาหนาที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการ
ประชุมครั้งนี้ เปXนการลงมติแบบเป9ดเผย ไมใชการลงมติแบบลับ และมีการเก็บบัตรลงคะแนนผูเขารวมประชุม
ทั้งหมดเพื่อใหเกิดความโปรงใส
• การลงคะแนนในลักษณะดังตอไปนี้ ถือวาการลงคะแนนดังกลาวเปXนโมฆะ
1) บัตรลงคะแนนที่มีการทําเครื่องหมายเกินกวาหนึ่งชอง
2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆาและไมมีลายมือชื่อกํากับ
4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกวาเสียงที่มีอยู
ในกรณีที่ผูถือหุนตองการแกไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆาของเดิมและลงชื่อกํากับดวยทุกครั้ง
3. กรณีผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ใหผูอื่นเขารวมประชุม หรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระออกเสียง และ
กําหนดใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค=ของผูถือหุนหรือผูมอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียง
ต า ม ค ว า ม ป ร ะ ส 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 ซึ่ ง แ ต ง ตั้ ง
คัสโตเดียนในประเทศไทยเปXนผูรับฝากและดูแลหุน สามารถแยกลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงคราว
เดียวกันในแตละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทําการลงคะแนนเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ
4. กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ บริษัทจะเสนอให
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเปXนรายบุคคล โดยขอใหผูถือหุนทุกคนลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง
จากนั้นเจาหนาที่ จะไปเก็บบั ตรลงคะแนนจากผู ถือหุนที่ไมเห็นดวย หรื องดออกเสียง สําหรั บการพิจารณาเลือกตั้ ง
กรรมการแตละคนกอนและเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือ หุนทั้ งหมดที่ ลงคะแนนเสียงเห็นดวย ภายหลังจากเก็บบัตร
ลงคะแนนจากผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงแลว
5. ภายใตขอบังคับของบริษัท ขอ 35 กําหนดวา “ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนโดยใหนับหนึ่งหุนเปXนเสียงหนึ่ง ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
หนึ่งเสียงเปXนเสียงชี้ขาด”
ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนวาเห็นดวยในวาระนั้นๆ หรือ ไม จะนับเฉพาะคะแนนเสียง
“เห็นดวย” และ “ไมเห็นดวย” ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเทานั้น โดยในกรณีผูถือหุนมีการออก
เสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทจะไมนับการออกเสียงดังกลาวเปXนฐานในการนับคะแนนเสียง
6. ผูถือหุนที่ประสงค=จะกลับกอน หรือไมอยูในหองประชุมในวาระใด ผูถือหุนสามารถใชสิทธิได โดยสงบัตรลงคะแนน
ลวงหนาใหกับเจาหนาที่ของบริษัทกอนออกจากหองประชุม
7. คะแนนเสียงของจํานวนผูถือหุนในแตละวาระอาจไมเทากัน เนื่องจากการทยอยเขาหองประชุมของผูถือหุนและผูรับ
มอบฉันทะ ทําใหจํานวนผูเขารวมประชุมแตละวาระอาจไมเทากัน
ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ บริษัทมีตัวแทนจากบริษัท วีระวงค=, ชินวัฒน= และพาร=ทเนอร=ส จํากัด ที่ปรึกษากฎหมายคือ
นางสาวชนิศา สัจจะปรเมษฐ เปXนพยานในการนับคะแนน และกอนลงมติในแตละวาระ ทานประธานจะเป9ดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ตองการซักถาม แจงชื่อและนามสกุล
ใหที่ประชุมทราบกอนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดวยทุกครั้ง
ในกรณีที่ผูถือหุนมีคําถาม หรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กําลังพิจารณาอยู ขอใหนําไปสอบถามหรือใหความเห็นใน
วาระอื่นๆ ในชวงทายของการประชุม และขอใหผูถือหุนใหความเห็นหรือสอบถามอยางกระชับ และงดเวนการซักถามหรือแสดง
ความเห็นในประเด็นที่ซ้ํากัน เพื่อเป9ดโอกาสใหผูถือหุนรายอื่นไดใชสิทธิดวย และเพื่อเปXนการบริหารการประชุมใหอยูในเวลาที่
กําหนด
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ทั้งนี้ กรรมการ และที่ปรึกษาที่เขารวมประชุมในครั้งนี้ มีดังตอไปนี้
กรรมการที่เขารวมประชุม
1. นายจักรมณฑ= ผาสุกวนิช
2. นายศิริพงษ= รุงโรจน=กิติยศ
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ=
นายจักร บุญ-หลง
นางวรรณา เรามานะชัย
นางอังกฤษ รุงโรจน=กิติยศ
นายกุญชร เรามานะชัย
นายพลเอก รุงโรจน=กิติยศ

กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม
1. นายธิเบต รุงโรจน=กิติยศ

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการสรร
หาและพิจารณาคาตอบแทน และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการบริหาร

ผูสอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
1. นางสาวสุจิตรา มะเสนา
2. นางสาวอารีย= กอป9|นไพฑูรย=
ที่ปรึกษากฎหมายที่เขารวมประชุม จากบริษัท วีระวงค=, ชินวัฒน= และ พาร=ทเนอร=ส จํากัด
1. นายชาญวิทย= ปราชญาพิพัฒน=
2. นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล
ที่ปรึกษาทางดานภาษี เรื่องการรับโอนกิจการ จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
1. นายเกษม เกียรติเสรีกุล
นายจักรมณฑ= ผาสุกวนิช ประธานกรรมการทําหนาที่เปXนประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กลาวตอนรับผู
ถือหุนและผูรวมประชุม กลาวเป9ดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปO 2562 และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ตางๆ ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561

ประธานฯ มอบหมายใหนางสาวบุษรา บัวเผื่อน เลขานุการบริษัท ทําหนาที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่
ประชุม” หรือ “นางสาวบุษราฯ”) เปXนผูนําเสนอรายละเอียดใหที่ประชุมทราบ
เลขานุการที่ประชุมชี้แจงวา บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปO 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
27 เมษายน 2561 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นวารายงานการประชุมดังกลาวไดมีการบันทึกไวอยางถูกตองครบถวน
ทั้งนี้ บริษัทไดจัดสงรายงานดังกลาวใหตลาดหลักทรัพย=แหงประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแตวันประชุม ตามที่กฎหมายกําหนด
รวมทั้งเผยแพรรายงานดังกลาวผานเว็บไซต=ของบริษัท เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความ
ถูกตองไดภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไมปรากฏวามีผูใดคัดคานหรือขอแกไขแตอยางใด จึงเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปO 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ทั้งนี้ สําเนารายงานการประชุมปรากฏตาม
สิ่งที่สงมาดวย 1
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ประธานฯ เป9ดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปO 2561
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปO 2561 ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียง
ดังนี้
มติที่ลง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)

รอยละของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

เห็นดวย
1,173,232,081
100.0000
ไมเห็นดวย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
รวมจํานวนผูถือหุน 173 ราย
1,173,232,081
100.0000
หมายเหตุ
มติในวาระนี้จะตองไดการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2561

ประธานฯ มอบหมายให นายกรวุฒิ ชิวปรีชา ประธานเจาหนาที่ฝ•ายการเงิน (“นายกรวุฒิฯ”) เปXนผูรายงานผล
การดําเนินงานของบริษัทในรอบปO 2561 ใหที่ประชุมรับทราบ ดังนี้
นายกรวุฒิฯ ชี้แจงวา รายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปO 2561 ปรากฏอยูในรายงานประจําปO 2561 ใน
รูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยูในแบบฟอร=มลงทะเบียน ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม โดยสาระสําคัญของผลการ
ดําเนินงานของบริษัทในปO 2561 สรุปไดดังนี้
สําหรับภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต=ในประเทศไทย ขอมูลจากกลุมอุตสาหกรรมยานยนต= สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย ระบุวา ในปO 2561 ที่ผานมา ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต=ของไทยมียอดการผลิตรถยนต=ทุกประเภทอยูที่ 2.17
ลานคัน เพิ่มขึ้นรอยละ 9 เมื่อเปรียบเทียบกับปO 2560 และมียอดการสงออกรถยนต=ทั้งสิ้น 1.14 ลานคัน และมียอดการจําหนาย
รถยนต=ในประเทศทั้งสิ้น 1.04 ลานคัน เพิ่มขึ้นรอยละ 19.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปO 2560 ทั้งนี้ สําหรับการผลิตรถกระบะ 1 ตัน ซึ่ง
รวมทั้งรถกระบะตอนเดียวและกระบะดัดแปลง มียอดการผลิตรวมทั้งสิ้น 1.25 ลานคัน เพิ่มขึ้นรอยละ 10.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปO
2560 อนึ่ง สําหรับภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต=ในภูมิภาคยุโรป ในปO 2561 มียอดการผลิตรถยนต=ทุกประเภทอยูที่ 21 ลานคัน
ลดลงจากปO 2560 รอยละ 4.6 ยอดการสงออกยังทรงตัวเทากับปO 2560 แตยอดขายในประเทศลดลงรอยละ 16.7 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปO 2560
บริษัทมีบริษัทยอยในประเทศไทยรวม 3 บริษัท และมีบริษัทยอยในประเทศเยอรมนีและฮังการีรวม 6 บริษัท โดย
ผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับรอบปOบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้
สํ า หรั บ ผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ในปO 2561 มี ร ายไดจากการขายรวม 5,580 ลานบาท เพิ่ ม ขึ้ น
รอยละ 42.1 เมื่อเปรียบเทียบกับปO 2560 โดยแบงเปXนรายไดจากการขายจากสวนงานตางประเทศ 1,226 ลานบาท ซึ่งเปXนการรับรู
ยอดขายปOแรกหลังจากบริษัทเขาซื้อกิจการและลงทุนในประเทศเยอรมนีและฮังการีในปO 2561 และรายไดจากการขายจากสวนงาน
ในประเทศ 4,354 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 10.9 โดยหากแบงสัดสวนการขายตามบริษัทยอยจะพบวา รายไดจากการขายสวนใหญ
รอยละ 52.7 มาจากบริษัท พี.ซี.เอส.พรีซิชั่น เวิร=ค จํากัด (PCW) รอยละ 24.7 มาจากบริษัท พี.ซี.เอส.ได คาสติ้ง จํากัด (PCD) รอย
ละ 13.5 มาจาก P.C.S Precision Works Germany GmbH (PWG) รอยละ 8.6 มาจาก P.C.S Precision Works Hennef GmbH
(PWH) และรอยละ 0.4 มาจากบริษัท พี.ซี.เอส.ฟอร=จจิ้ง จํากัด (PCF) โดยสัดสวนการขายแบงเปXนกลุมรถกระบะ รอยละ 73.7 และ
นอกกลุมรถกระบะ รอยละ 26.2 ทั้งนี้ หากพิจารณาสัดสวนการขายตามลักษณะสินคา ในปO 2561 บริษัทมีสัดสวนการขายจากกลุม
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ชิ้นสวนเครื่องยนต= รอยละ 91.0 และกลุมชิ้นสวนอื่นๆ รอยละ 9.0 ซึ่งเปXนการขายใหกลุมลูกคา OEM Suppliers Tier 1&2 และ
กลุมลูกคา Mitsubishi, Ford/Mazda, Isuzu, Toyota, Nissan, Chevrolet และ Volkswagen ตามลําดับ
สําหรับคาใชจายในปO 2561 เนื่องดวยบริษัทเพิ่งมีการลงทุนในตางประเทศ จึงมีความจําเปXนในการปรับโครงสราง
ภายในใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทําใหมีภาระคาใชจายที่คอนขางสูงในปOแรก โดยสวนที่เปXนคาใชจายหลักจะเปXนคาใชจายใน
การบริหารสวนงานตางประเทศ 195 ลานบาท สวนใหญเกิดจากคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 115 ลานบาท และคาเสื่อ มราคา
อุปกรณ=สํานักงาน 19 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทมีคาใชจายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจากตางประเทศรวม 270 ลานบาท แบงเปXนคาที่
ปรึกษากฎหมาย 18 ลานบาท และคาใชจายหนี้สงสัยจะสูญ 252 ลานบาท ซึ่งคาใชจายหนี้สงสัยจะสูญเกิดจากการที่บริษัทใหกูยืม
ระยะยาวแกบริษัทอื่น 221 ลานบาท และลูกหนี้การคาจากสวนงานตางประเทศ 31 ลานบาท อยางไรก็ดี คาใชจายหนี้สงสัยจะสูญ
เปXนเพียงการตั้งมูลคาทางบัญชีซึ่งเปXนคาใชจายที่ยังมิไดเกิดขึ้นจริง แตเนื่องดวยบริษัทยึดหลักความระมัดระวังสูงสุดในการบันทึก
บัญชี จึงทําใหคาใชจายครั้งเดียวอยูที่จํานวนดังกลาว อยางไรก็ตาม บริษัทมีคาใชจายในการบริหารที่เกิดขึ้นในประเทศ 120 ลาน
บาท ลดลงรอยละ 7.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปO 2560
สําหรับดานการทํากําไรในปO 2561 บริษัทมีกําไรขั้นตนรวม 965 ลานบาท คิดเปXนอัตรารอยละ 17.3 ลดลงรอยละ
2.3 เมื่อเปรียบเทียบกับปO 2560 เนื่องจากบริษัทมีคาใชจายจากการปรับโครงสรางภายในและการบริหารจัดการตางๆ ที่เกี่ยวของใน
สวนงานตางประเทศซึ่งบริษัทไดเขาลงทุนเปXนปOแรก ทั้งนี้ ในปO 2561 บริษัทมีกําไรสุทธิรวม 341 ลานบาท คิดเปXนอัตรากําไรสุทธิ
รอยละ 6.1 ลดลงรอยละ 10.2 เมื่อเปรียบเทียบกับปO 2560 โดยมีสาเหตุมาจากคาใชจายตางๆ ในธุรกิจตางประเทศตามที่ไดกลาว
ขางตน อยางไรก็ดี หากพิจารณาเฉพาะกําไรสุทธิในประเทศ บริษัทมีกําไรสุทธิอยูที่ 750 ลานบาท คิดเปXนอัตรากําไรสุทธิรอยละ
17.2 เพิ่มขึ้นรอยละ 0.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปO 2560 และมีกําไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (EBITDA) รวม
1,201 ลานบาท คิดเปXน EBITDA ตอยอดขาย รอยละ 21.5 ลดลงรอยละ 7.0 เมื่อเปรียบเทียบกับปO 2560
สําหรับสวนของงบการเงิน เนื่องดวยบริษัทมีนโยบายที่จะไมกอหนี้ระยะยาว ดังนั้น สัดสวนของหนี้สินตอทุนของ
บริษัทจึงอยูในอัตราต่ํา เพียง 0.11 เทา
สําหรับงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทในปO 2561 บริษัทมีสินทรัพย=รวม 5,587 ลานบาท หนี้สิน 548 ลาน
บาท สวนของผูถือหุน 5,039 ลานบาท สําหรับงบกระแสเงินสด บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิยกมา 1,498 ลานบาท โดยเปXนกระแส
เงินสดจากการดําเนินงานทั้งสิ้น 804 ลานบาท โดยในปO 2561 บริษัทไดใชเงินสดในการลงทุน 1,385 ลานบาท และการจัดหาเงิน
414 ลานบาท สําหรับการเขาซื้อกิจการและลงทุนในตางประเทศ สงผลใหมีกระแสเงินสดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2561 เทากับ
503 ลานบาท
ในสวนของโครงการผลิตไฟฟEาจากพลังงานแสงอาทิตย=ชนิดติดตั้งบนหลังคา ซึ่งเปXนมาตรการในการลดตนทุนของ
บริษัทที่ริเริ่มมาจากวิสัยทัศน=ของคณะกรรมการและผูบริหาร บริษัทไดเริ่มโครงการผลิตไฟฟEาจากพลังงานแสงอาทิตย=ที่ PCW ขนาด
5 เมกะวัตต= ในปO 2559 PCW มีอัตราการผลิตไฟฟEาจากพลังงานแสงอาทิตย= 4.20 ลานกิโลวัตต=ตอชั่วโมง สามารถลด Co2 ไดเทากับ
2,065 ตันคาร=บอน และในปO 2560 PCW มีอัตราการผลิตไฟฟEาจากพลังงานแสงอาทิตย= 6.74 ลานกิโลวัตต=ตอชั่วโมง สามารถลด
Co2 ไดเทากับ 3,556 ตันคาร=บอน ทั้งนี้ ในปO 2561 บริษัทไดเริ่มโครงการที่ลานจอดรถเอนกประสงค=ของ PCD และ PCF รวม
จํานวน 24 ไร ขนาด 3 เมกะวัตต= ซึ่งเมื่อรวมทั้งสองโครงการแลว บริษัทสามารถผลิตกระแสไฟฟEาจากพลังงานแสงอาทิตย=ได 6.83
ลานกิโลวัตต=ตอชั่วโมง และชวยลดปริมาณ Co2 ไดเทากับ 3,842 ตันคาร=บอนตอปO โดยมีอัตราการลด/ทดแทนการใชคาไฟฟEาจาก
พลังงานแสงอาทิตย=รวม 6.85 ลานกิโลวัตต=ชั่วโมงตอปO และคาดวาจะสามารถลดคาใชจายดานพลังงานไฟฟEาลงไดรวม 47.38 ลาน
บาทตอปO
สําหรับเหตุการณ=สําคัญในปO 2561 มีดังนี้
- บริ ษั ท ไดรั บ รางวั ล SET AWARDS 2018 ซึ่ ง เปX น รางวั ล ดี เ ดนประเภทรางวั ล บริ ษั ท จดทะเบี ย นดานผลการ
ดําเนินงานจากตลาดหลักทรัพย=แหงประเทศไทย
- บริษัทไดรับทราบผลการประเมินดานการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจําปO 2561 จากสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมกับตลาดหลักทรัพย=แหงประเทศไทย ในระดับดีเลิศ (5 โลโก)
- บริษัทไดรับการประกาศใหอยูในรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่อยูในกลุม “หุนยั่งยืน” Thailand Sustainability
Investment 2018 (THSI) โดยตลาดหลักทรัพย=แหงประเทศไทย ติดตอกันเปXนปOที่ 3
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- บริษัทและบริษัทยอย ไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดน ดานแรงงานสัมพันธ=ระดับประเทศ และไดรับการ
รับรองมาตรฐานการปEองกันและแกไขปrญหายาเสพติดในสถานประกอบการจากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวง
แรงงานติดตอกันเปXนปOที่ 3 (สิงหาคม 2561)
ในสวนของความรับผิดชอบตอสังคม บริษัทใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ในปO
2561 มีกิจกรรมตางๆ ทั้งเล็กและใหญหลากหลายกิจกรรมที่บริษัทมีสวนรวมกับองค=กรภาคีทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนและพัฒนา
สังคม ดังรายละเอียดที่แสดงในรายงานความยั่งยืนประจําปO 2561 อาทิ
- การจางงานคนในพื้นที่เปXนหลัก ซึ่งถือเปXนการสรางงานสรางอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและ
ชุมชนรอบขางบริษัทใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพรอมๆ กับการเติบโตของบริษัท
- สนับสนุนโครงการพัฒนาบุคลากรเขาสูอุตสาหกรรมดวยความรวมมือกับ 3 วิทยาลัย ในโครงการจัดการเรียนการ
สอนแบบทวิภาคี รุนที่ 2 จํานวน 78 คน และรุนที่ 3 จํานวน 76 คน
- รวมกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม กับองค=การบริหารสวนทองถิ่นในเขตตําบลโคกกรวด ไดแก กิจกรรม
วันเด็ก
- มอบอุปกรณ=ทางการแพทย= เครื่องชวยหายใจชนิดควบคุมดวยปริมาตรและความดัน จํานวน 2 เครื่อง รวมมูลคา
700,000 บาท ใหแกโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
- กิจกรรมทําความดีดวยหัวใจ โดยรวมกับเหลากาชาดจังหวัดนครราชสีมาในการแบงปrนอาหารและน้ําดื่มใหกับญาติ
ผูป•วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปXนประจําทุกเดือน
- รวมกับสภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิตจากพนักงานติดตอกันเปXนปOที่ 4 รวมปริมาณโลหิตในปO 2561 จํานวนกวา
156,400 ซีซี.
- บริษัทไดดําเนินกิจกรรมการตอตานคอร=รัปชั่นอยางตอเนื่องตั้งแตปO 2559 โดยไดรับการรับรองเปXนสมาชิกแนวรวม
ปฏิบัติข องภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (Collective Anti - Corruption : CAC) ในปO 2560 และในปO 2561 บริษัทได
เผยแพรความรูความเขาใจใหกับพนักงานระดับหัวหนางานและผูจัดการแผนกทั่วทั้งองค=กร ตลอดจนพนักงานที่เขาใหม โดยผาน
กระบวนการฝŽกอบรม
ประธานฯ เป9ดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
มีผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผูถือหุนมาประชุมดวยตัวเอง สอบถามในประเด็น ดังนี้
(1) การลงทุนที่ตางประเทศสงผลดีกับบริษัทอยางไร และสามารถตอยอดธุรกิจ ของบริษัทไดอยางไร และ (2)
เนื่องจากยอดขายรถยนต=ในยุโรปไมคอยมีการเติบโต จึงอยากทราบวา การลงทุนในตางประเทศดังกลาว มีวัตถุประสงค=เพื่อทําตลาด
ในประเทศไทยหรือตลาดในตางประเทศ
ประธานฯ ชี้แจงวา การเติบโตของบริษัทนั้นตองพิจารณาหลายดาน ซึ่งการลงทุนในยุโรปนั้น จะสงผลใหบริษัทได
ขยายธุรกิจไปยังตางประเทศ ซึ่งประเทศเยอรมนีเปXนประเทศที่โดดเดนเรื่องเทคโนโลยีทางดานยานยนต= การลงทุนในประเทศ
เยอรมนี จึงเปXนโอกาสที่ดีบริษัทและบุคลากรของบริษัทจะไดเรียนรูดานเทคโนโลยีและแนวโนมธุรกิจยานยนต=ในตางประเทศ อนึ่ง
บริษัทในประเทศเยอรมนีที่บริษัทเขาลงทุนนั้น เปXนบริษัทที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแตประสบปrญหาทางดานการเงิน ดังนั้น บริษัทจะ
อาศัยประสบการณ=และความชํานาญในการดําเนินธุรกิจในการเขาชวยเหลือบริษัทในตางประเทศดังกลาว ซึ่งในขณะเดียวกันบริษัท
และบุคลากรของบริษัทก็ไดเรียนรูดานเทคโนโลยีดวย นอกจากนี้ การลงทุนในตางประเทศเปXนการเพิ่มรายไดใหบริษัทมากขึ้น ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอยางถี่ถวนและประเมินความเสี่ยงแลว เห็นวาการลงทุนในตางประเทศมีความจําเปXนเพื่อใหบริษัท
เติบโตในอนาคตและกาวตอไปขางหนาไดอยางมั่นคง และเปXนการตอยอดการผลิตชิ้นสวนรถยนต=ของบริษัทดวยเทคโนโลยีที่ดียิ่งขึ้น
ทั้งนี้ การลงทุนในยุโรป มีวัตถุประสงค=หลักคือเพื่อเรียนรูดานเทคโนโลยี เพื่อที่จะนํามาใชตอยอดการทําตลาดในประเทศไทย
นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผูถือหุนมาประชุมดวยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมวา ในอีก 3 ปOขางหนา บริษัทคาดวา
ยอดขายในยุโรปจะเติบโตที่ประมาณรอยละเทาใด
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ประธานฯ ชี้แจงวา บริษัทคาดวาจะไมประสบภาวะขาดทุนจากการลงทุน ในยุโรปตั้งแตปO 2562 อยางไรก็ดี
วัตถุประสงค=หลักของการลงทุนดังกลาวคือการเรียนรูดานเทคโนโลยี และการรับงานจากทางยุโรปเพื่อมาสรางรายไดในประเทศไทย
นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผูถือหุนมาประชุมดวยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมวา กําไรสุทธิของบริษัทเติบโตขึ้นเพราะ
สาเหตุใด
นายกรวุฒิฯ ชี้แจงวา สาเหตุที่กําไรสุทธิเติบโตขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการรับรูรายไดจากธุรกิจในตางประเทศตั้งแต
ไตรมาสที่ 2 ของปO 2561 อยางไรก็ตาม ในปO 2561 นั้น บริษัทยอยที่ประเทศฮังการียังไมไดดําเนินการผลิตสินคา เนื่องจากประสบ
ปrญหาเรื่อง Co2 ของบริษัท Volkswagen อยางไรก็ดี ในปO 2562 นี้ บริษัทในประเทศฮังการีจะเริ่มมีการผลิตอยางเต็มกําลังการผลิต
คาดวารายไดจากธุรกิจตางประเทศอาจมีการเติบโตขึ้นในสัดสวนที่มีนัยสําคัญ ทั้งนี้ ในสวนของธุรกิจในประเทศบริษัทจะพยายาม
รักษาอัตราการทํากําไรใหเทาเดิม โดยมีมาตรการตางๆ ในการลดตนทุนและคาใชจาย แตสําหรับธุรกิจในตางประเทศ บริษัทตอง
พิจารณาวาบริษัทที่ประเทศเยอรมนีและประเทศฮังการีประสบปrญหาใด และจะดําเนินการแกไขอยางไร ทั้งนี้ บริษัทจะพยายาม
อยางดีที่สุดเพื่อมิใหมีผลขาดทุนตอไป
นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผูถือหุนมาประชุมดวยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมวา สัดสวนของกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้น
สําหรับธุรกิจในประเทศ เพราะสาเหตุใด
นายอังกฤษฯ ชี้แจงวา สัดสวนของกําไรขั้นตนที่เพิ่มขึ้นนั้นเปXนผลมาจากการที่บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้น ประกอบ
กับบริษัทสามารถลดตนทุนการผลิตในโรงงานได
นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผูถือหุนมาประชุมดวยตัวเอง และผูรับมอบฉันทะ สอบถามวา สัดสวนการขาดทุนใน
ตางประเทศ เกิดจากบริษัทที่ประเทศเยอรมนีหรือประเทศฮังการี
นายอังกฤษฯ ชี้แจงวา สัดสวนการขาดทุนในตางประเทศเกือบทั้งหมดเกิดจากบริษัทในประเทศเยอรมนี
ไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ในวาระนี้ เปXนการรายงานผลการดํา เนินงานของบริษัทในรอบปO 2561 ใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ จึงไมมีการ
ลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป 2561 สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ มอบหมายให นายกรวุฒิฯ เปXนผูนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม ดังนี้
นายกรวุฒิฯ ชี้แจงวา ภายใตมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการ
แกไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด”) กําหนดใหบริษัทตองจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปOบัญชีของ
บริษัทที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ตองนําเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติ บริษัทไดจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปO 2561 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏอยูในรายงาน
ประจําปO 2561 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยูในแบบฟอร=มลงทะเบียน ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม โดยงบ
ดังกลาวไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว ซึ่งผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดใหความเห็นวางบ
การเงินดังกลาวแสดงผลการดําเนินงานถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป สรุปไดดังนี้
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สรุปสาระสําคัญงบการเงิน สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายการ
รายไดจากการขายและใหบริการ

ปO 2561

เปลี่ยนแปลง

ปO 2560

สัดสวนตอ

สัดสวนตอ

รอยละ +/(-) รายไดปO 2561

รายไดปO 2560

5,586.0

3,927.5

42.2

- ธุรกิจในประเทศ

4,354.4

3,927.5

10.9

- ธุรกิจตางประเทศ

1,231.6

0

n.a.

รายไดรวม

5,698.9

3,984.4

43.0

ตนทุนขาย

4,615.2

3,157.3

46.2

82.6

80.4

- ธุรกิจในประเทศ

3,425.1

3,157.9

8.5

78.7

80.4

- ธุรกิจตางประเทศ

1,190.0

0

n.a.

96.6

n.a.

กําไรขั้นตน

970.8

770.2

26.0

17.4

19.6

ค9าใชจ9ายในการขายและบริหาร

669.5

175.1

282.4

12.0

4.5

- ธุรกิจในประเทศ

171.8

175.1

(1.9)

3.9

4.5

- ธุรกิจตางประเทศ

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

- ธุรกิจตางประเทศ

(188.1)

0

n.a.

(15.2)

n.a.

- สํารองหนีส้ งสัยจะสูญ

(220.5)

0

n.a.

(17.9)

n.a.

(หนวย: ลานบาท)
ประธานฯ เป9ดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
มีผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผูถือหุนมาประชุมดวยตัวเอง และผูรับมอบฉันทะ สอบถามวา ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ขอที่ 5 หนา 139 ระบุวา บริษัทมีสัญญาเชาอาคารกับบริษัทยอยแหงหนึ่งและมีสัญญาเชาอุปกรณ=กับบริษัทยอยแหงหนึ่ง
อยากทราบวาบริษัทยอยดังกลาว เปXนบริษัทเดียวกันหรือคนละบริษัท
นางสาวบุษราฯ ชี้แจงวา เปXนกรณีที่บริษัทเชาอาคารและอุปกรณ=สํานักงานจากบริษัทยอยแหงเดียว คือ PCW
นายนรา ศรีเพชร ผูถือหุนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามวา ในหนา 88 ของงบการเงิน มีการตั้งคาหนี้
สงสัยจะสูญไว จึงอยากทราบวาหนี้สวนดังกลาวจะสามารถแปลงเปXนเงินสดกลับคืนใหแกบริษัทไดหรือไม หรือในกรณีที่บริษัทตอง
ชําระหนี้ดังกลาวจะตองชําระเต็มจํานวนหรือไม อยางไร
นายกรวุฒิฯ ชี้แจงวา การตั้งคาหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 6 ลานยูโรนั้น เปXนกรณีสืบเนื่องมาจากการที่บริษัทไดเขา
ลงทุนในประเทศเยอรมนี และไดใหเงินกูยืมแกบริษัทแหงหนึ่งจํานวน 12 ลานยูโร ซึ่งเงินใหกูยืมจํานวนดังกลาวมีความเสี่ยงที่จะ
ไมไดรับชําระคืน เนื่องจากบริษัทดังกลาวประสบปrญหาดานสภาพคลองและการดําเนินการ ดังนั้น บริษัทจึงไดหารือกับทางผูสอบ
บัญชีของบริษัท ซึ่งผูสอบบัญชีใหความเห็นวาบริษัทควรตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวที่รอยละ 50 หรือ 6 ลานยูโร ทั้งนี้ หนี้จํานวน
ดังกลาวยังไมไดมีการผิดนัดชําระคืนแตอยางใด แตเปXนกรณีที่บริษัทใชความระมัดระวังสูงสุดในการบันทึกบัญชี อยางไรก็ตาม เงิน
ใหกูยืมดังกลาวนั้นทางบริษัทนั้นไดมีการค้ําประกันเครื่องจักรไว ซึ่งหากเกิดการผิดนัดชําระ บริษัทก็สามารถบังคับเอาจากเครื่องจักร
ดังกลาวได
ไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
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ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปO 2561
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปO 2561 สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้
จํานวนเสียงที่ลงมติ
รอยละของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
(1 หุน = 1 เสียง)
ออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
1,173,252,081
100.0000
ไมเห็นดวย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
รวมจํานวนผูถือหุน 174 ราย
1,173,252,081
100.0000
หมายเหตุ
มติในวาระนี้จะตองไดการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
มติที่ลง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรเพื่อเปSนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ9ายเงินปdนผล
ประธานฯ มอบหมายให นายกรวุฒิฯ เปXนผูนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม ดังนี้
นายกรวุฒิฯ ชี้แจงวา ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับของบริษัท ขอ 46 และขอ 47 กําหนดให การ
จายเงินปrนผลของบริษัทตองไดรับการอนุมัติจ ากที่ประชุมสามัญผูถือหุน และหามมิใ หบริษัทจายเงินปrนผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูหามมิใหจายเงินปrนผล อนึ่ง บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปOสวน
หนึ่งไวเปXนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปO หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมี
จํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจายเงินปrนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี
และหลังหักสํารองตามกฎหมาย นอกจากนี้ ในการพิจารณาการจายเงินปrนผลในแตละคราว บริษัทจะพิจารณาการจายเงินปrนผล
โดยคํานึงถึงปrจจัยตาง ๆ เพื่อกอใหเกิดประโยชน=สูงสุดแกผูถือหุน เชน ผลการดําเนินการและฐานะการเงินของบริษัท แผนการลงทุน
ในแตละชวงเวลา ตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็ นสมควรหรือ เห็นวามีความเหมาะสม และการจายเงิ นปrน ผลนั้น จะตองไมมี
ผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
โดยในปO 2561 บริษัทมีกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 349.44 ลานบาท คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือ หุนพิจารณารับทราบการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปO 2561 ไวเปXนทุนสํา รองตามกฎหมาย
จํานวน 17,471,979 บาท และพิจารณารับทราบการจายเงินปrนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุนของบริษัท ซึ่งไดจายไปแลวในปO 2561
จํานวน 2 ครั้ง ในอัตรารวมหุนละ 0.27 บาท รวมเปXนเงิน 411.75 ลานบาท คิดเปXนรอยละ 124.03 ของกําไรสุทธิจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลังหักสํารองตามกฎหมาย ซึ่งเปXนไปตามนโยบายการจายเงินปrนผล สําหรับรายละเอียดการจายเงิน
ปrนผลระหวางกาลที่ไดจายไปแลว มีดังนี้
- ครั้งที่ 1 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปO 2561 ไดพิจารณาอนุมัติการจายเงินปrนผลระหวางกาล ครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2561 ในอัตราหุนละ 0.17 บาท รวมเปXนเงิน 259.25 ลานบาท และไดจายเงินปrน
ผลใหแกผูถือหุนเปXนที่เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
- ครั้งที่ 2 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติจายเงินปrนผลระหวางกาลครั้งที่ 2 จากผลการดําเนินงานสําหรับ
รอบระยะเวลาบั ญ ชี ตั้ ง แตวั น ที่ 27 กุม ภาพัน ธ= 2561 ถึ งวั น ที่ 10 สิ ง หาคม 2561 ซึ่ง ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ในอัตราหุนละ 0.10 บาท รวมเปXนเงิน
152.5 ลานบาท และไดจายเงินปrนผลใหแกผูถือหุนเปXนที่เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอการจายเงินปrนผลระหวางกาล ปO 2562 จากผลการดําเนินงาน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ= 2562 จากการรับรูเงินปrนผลที่ไดรับจากบริษัทยอย
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ= 2562 เปXนรายได ซึ่งเมื่อรวมกับกําไรสะสมที่ยังมิไดจัดสรรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทจึงมี
กําไรสะสมที่ยังมิไดจัดสรรประมาณ 632.22 ลานบาท ซึ่งเพียงพอที่จะจายเงินปrนผลได จึงเห็นควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจํ า ปO 2562 พิ จ ารณาอนุ มั ติ จ ายเงิ น ปr น ผลระหวางกาล ปO 2562 ในอั ต ราหุ นละ 0.10 บาท จากจํ า นวนหุ นทั้ ง หมด
1,525,000,000 หุน รวมเปXนเงินทั้งสิ้นไมเกิน 152.5 ลานบาท คิดเปXนรอยละ 33.69 ของกําไรสุทธิ ซึ่งอัตราการจายเงินปrนผล
ดังกลาวไมถึงรอยละ 50 ตามนโยบายการจายเงินปrนผล เนื่องจากบริษัทมีแผนในการสํารองเงินไวเพื่อการลงทุนภายหลังจากการ
ปรับโครงสรางภายในของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทไดกํา หนดรายชื่อผูถือ หุนที่มีสิทธิไดรับเงินปrนผล (Record Date) ในวันที่ 22 เมษายน 2562 และ
กําหนดจายเงินปrนผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
ประธานฯ เป9ดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรเปXนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 17,471,979 บาท
และรับทราบการจายเงินปrนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุนของบริษัทซึ่งไดจายไปแลวในปO 2561 จํานวน 2 ครั้ง ในอัตรารวมหุนละ
0.27 บาท รวมเปXนเงิน 411.75 ลานบาท และอนุมัติการจายเงินปrนผลระหวางกาล ปO 2562 จากผลการดําเนินงานสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญ ชีตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ= 2562 ในอัตราหุนละ 0.10 บาท รวมเปXนเงินทั้งสิ้นไมเกิน
152.5 ลานบาท
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปO 2561 เปXนทุนสํารองตามกฎหมาย และรับทราบ
การจายเปXนเงินปrนผลระหวางกาลในปO 2561 จํานวน 2 ครั้ง รวมเปXนเงินปrนผลในอัตรา 0.27 บาทตอหุน รวมทั้ง
อนุมัติการจายเงินปrนผลระหวางกาล ปO 2562 ในอัตรา 0.10 บาทตอหุน ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้
จํานวนเสียงที่ลงมติ
รอยละของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
(1 หุน = 1 เสียง)
และออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
1,173,252,081
100.0000
ไมเห็นดวย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
รวมจํานวนผูถือหุน 174 ราย
1,173,252,081
100.0000
หมายเหตุ
มติในวาระนี้จะตองไดการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
มติที่ลง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต9งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
ประธานฯ มอบหมายให นายภควั ต โกวิ ท วั ฒ นพงศ= กรรมการอิ ส ระและประธานกรรมการตรวจสอบ
(“นายภควัตฯ”) เปXนเปXนผูนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม ดังนี้
นายภควัตฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามมาตรา 71 แหงพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับของบริษัทขอ 17
กําหนดไววา ในการประชุมสามัญประจําปOทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวน
กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปXนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตําแหนงตาม
วาระนั้น อาจไดรับเลือกตั้งเขามาดํารงตําแหนงเปXนกรรมการใหมก็ได
นอกจากนี้ ตามมาตรา 75 แหง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด และตามขอบังคับของบริษัท ขอที่ 21 กําหนดวา ใน
กรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมี
ลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายวาดวยหลักทรัพย=และตลาดหลักทรัพย= เขาเปXนกรรมการแทน
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ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการผูนั้นจะเหลือ นอยกวาสอง (2) เดือ น โดยบุคคลซึ่งเขาเปXน
กรรมการแทนดังกลาวอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนเขามาแทน
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปO 2562 ของบริษัท มีกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตามวาระ จํานวน 3
ราย และกรรมการที่จะเสนอตอผูถือหุนใหพิจารณาอนุมัติแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางลง จํานวน 1 ราย ดังนี้
1. นายจักรมณฑ= ผาสุกวนิช
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นางวรรณา เรามานะชัย
กรรมการ
3. นายอังกฤษ รุงโรจน=กิติยศ
กรรมการ
4. นายราชัย วัฒนเกษม
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ดํารงตําแหนงกรรมการ
อิ ส ระและกรรมการตรวจสอบแทนตํ า แหนงที่ ว างลง เนื่ อ งจาก
นางศรีไทย เหมโสรัจ ขอลาออก)
ในการนี้ บริษัทไดประกาศในเว็บไซต=ของบริษัท เรียนเชิญใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.
บริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพย=และตลาดหลักทรัพย= และหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเขารับการสรร
หาเปXนกรรมการบริษัท ตั้งแตวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ถึง 15 มกราคม 2562 โดยเมื่อครบกําหนดเวลาแลว ปรากฏวา ไมมีผูถือ
หุนรายใดเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเขามายังบริษัท
คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดพิจารณาคุณสมบัติ
ความรู และประสบการณ=ของกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปO 2562 ทั้ง 3 ทาน
ตามนโยบาย หลักเกณฑ=และวิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 3 แลว คณะกรรมการบริษัท (โดยมติ
เสียงขางมากและไมรวมกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงตามวาระในครั้งนี้) เห็นวาบุคคลทั้ง 3 ทาน ไดแก นายจักรมณฑ= ผาสุกวนิช
นางวรรณา เรามานะชัย และนายอังกฤษ รุงโรจน=กิติยศ เปXนผูมีความรู และมีประสบการณ= และความเชี่ยวชาญอันเปXนประโยชน=ตอ
การดําเนินงานของบริษัท อนึ่ง นายจักรมณฑ= ผาสุกวนิช ที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ สามารถใหความเห็น
ไดอยางเปXนอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งใหกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตามวาระ ทั้ง 3 ราย
กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง
อนึ่ง เนื่อ งดวยนายราชัย วัฒ นเกษม เปXนผูที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํา รงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบแทนที่นางศรีไทย เหมโสรัจ ที่ขอลาออก จึงอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของนางศรีไทย เหมโสรัจ ซึ่งวาระ
การดํารงตําแหนงเหลือนอยกวาสองเดือน ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งใหนายราชัย
วัฒนเกษม เขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ นายราชัย วัฒนเกษม เปXนผูมีความรู และมีประสบการณ= และความเชี่ยวชาญ
อันเปXนประโยชน=ตอการดําเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ=ทํางาน ของกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ
และไดรับการเสนอชื่อเพื่อกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง และกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงแทน
ตําแหนงที่วางลง ปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 2
ประธานฯ เป9ดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมผูถือ หุนพิจ ารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระและการแตงตั้ ง
กรรมการแทนที่ตําแหนงที่วางลงเปXนรายบุคคล
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการแตงตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระจํานวน 3 ราย คือ (1) นายจักรมณฑ=
ผาสุกวนิช (2) นางวรรณา เรามานะชัย และ (3) นายอังกฤษ รุงโรจน=กิติยศ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีก
วาระหนึ่ง และอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนที่ตําแหนงที่วางลง คือนายราชัย วัฒนเกษม ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
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(1) นายจักรมณฑD ผาสุกวนิช
มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจํานวนผูถือหุน 175 ราย

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
1,173,252,091
0
0
0
1,173,252,091

รอยละของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
100.0000

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
1,058,034,391
115,217,700
0
0
1,173,252,091

รอยละของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
90.1796
9.8204
100.0000

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
1,173,252,091
0
0
0
1,173,252,091

รอยละของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
100.0000

(2) นางวรรณา เรามานะชัย
มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจํานวนผูถือหุน 175 ราย
(3) นายอังกฤษ รุ9งโรจนDกิติยศ
มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจํานวนผูถือหุน 175 ราย
(4) นายราชัย วัฒนเกษม
จํานวนเสียงที่ลงมติ
รอยละของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
(1 หุน = 1 เสียง)
ออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
1,173,252,091
100.0000
ไมเห็นดวย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
รวมจํานวนผูถือหุน 175 ราย
1,173,252,091
100.0000
หมายเหตุ
มติในวาระนี้จะตองไดการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
มติที่ลง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกําหนดค9าตอบแทนกรรมการ ประจําป 2562

ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากการกําหนดคาตอบแทนกรรมการจะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผูถือหุน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอยางละเอียดถึง
ความเหมาะสมประการตาง ๆ กลาวคือ ไดพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการจากผลการดําเนินงานของบริษัท และเปรียบเทียบกับ
บริษั ท จดทะเบี ย นในอุ ต สาหกรรมเดี ย วกัน และบริษั ท ที่มีข นาดใกลเคี ย งกั น โดยคํา นึ ง ถึ งความเหมาะสม และสอดคลองกั บ
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ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือ หุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทน
กรรมการ สําหรับปO 2562 ในวงเงินไมเกิน 7 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ค9าตอบแทนรายเดือน
(บาท)
2561
2562

เบี้ยประชุม/ครั้ง
(บาท)
2561
2562

25,000
17,500

25,000
17,500

40,000
30,000

40,000
30,000

คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธาน
- กรรมการ

-

-

37,500
25,000

37,500
25,000

-

-

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน
- ประธาน
- กรรมการ

-

-

37,500
25,000

37,500
25,000

-

-

คณะกรรมการบริหาร
- ประธาน
- กรรมการที่ไมเปXนผูบริหาร

-

-

37,500
25,000

37,500
25,000

-

-

คณะกรรมการชุดต9าง ๆ
คณะกรรมการบริษัท
- ประธาน
- กรรมการ

บําเหน็จกรรมการ/ป
(บาท)
2561
2562
จายใหเฉพาะ จายใหเฉพาะ
กรรมการที่ไม กรรมการที่ไม
เปXนผูบริหาร เปXนผูบริหาร
วงเงินไมเกิน วงเงินไมเกิน
2,000,000
2,000,000
บาท
บาท

- สิทธิประโยชนDอื่นๆ ไมมี
ประธานฯ เป9ดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
จากนั้นประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําปO 2562
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําปO 2562 ในวงเงินไมเกิน 7 ลานบาท ตามที่
เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้
จํานวนเสียงที่ลงมติ
รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
(1 หุน = 1 เสียง)
ผูถือหุนซึ่งมาประชุม
เห็นดวย
1,173,252,091
100.0000
ไมเห็นดวย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวมจํานวนผูถือหุน 175 ราย
1,173,252,091
100.0000
หมายเหตุ
มติใ นวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํา นวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
มติที่ลง
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต9งตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดค9าสอบบัญชีประจําป 2562

ประธานฯ มอบหมายให นายภควัตฯ เปXนผูนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม
นายภควัตฯ ชี้ แจงวา คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจ ารณาการแตงตั้งผูสอบบัญ ชีสําหรับ ปO 2562 และเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง บริษัทสํานักงานอีวาย จํากัด (“EY”) เปXนสํานักงานสอบ
บัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให
1. นายศุภชัย ปrญญาวัฒโน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 แหง EY และ/หรือ
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 แหง EY และ/หรือ
3. นางสาวกรองแกว ลิมปwกิตติกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 แหง EY
เปXนผูสอบบัญชีบริษัท โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเปXนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ
บริษัท ทั้งนี้ ขอมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ=การทํางานของผูสอบบัญชีแตละทาน ปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 4
นอกจากนี้ เสนอใหที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ นพิ จ ารณากํ า หนดคาสอบบั ญ ชี ประจํา ปO 2562 เปX น จํ า นวนเงิ น ไมเกิ น
1,100,000 บาท ลดลงจากปO 2561 (KPMG Auditor) จํานวน 160,000 บาท ตามที่ปรากฏในตารางดังตอไปนี้
ประเภทค9าตอบแทน

ป 2562 (ปที่เสนอ)

ป 2561

คาสอบบัญชี

1,100,000 บาท

1,260,000 บาท
(ไมรวมคาตอบแทนการสอบบัญชีสําหรับ
รายการไดมาซึ่งสินทรัพย=ในประเทศเยอรมนี
และฮังการีจํานวนไมเกิน 500,000 บาท)

คาบริการอื่นๆ

-

-

ทั้งนี้ บริษัทที่เปXนสํานักงานสอบบัญชีและผูสอบบัญชีตามที่เสนอ มีความเปXนอิสระ ไมมีความสัมพันธ=หรือสวนได
เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนใหญ หรือ ผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว อนึ่ง การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการ
กําหนดคาสอบบัญชีขางตนไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีของ
บริษัทและผูสอบบัญชีของบริษัทยอยเปXนผูสอบบัญชีรายเดียวกัน
ประธานฯ เป9ดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําปO 2562
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําปO 2562 ตามที่เสนอ ดวย
คะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจํานวนผู้ถือหุ้น )*+ ราย

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
1,173,252,091
0
0
0
1,173,252,091
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รอยละของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
100.0000

หมายเหตุ
วาระที่ 8

มติในวาระนี้จะตองไดการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติแ กไขขอบังคับของบริษั ท ขอ 29 เกี่ย วกับการประชุมผ9านสื่ออิเล็กทรอนิก สD และขอ 31
เกี่ยวกับสิทธิของผูถือหุนในการรองขอใหจัดประชุมผูถือหุน

ประธานฯ มอบหมายให นายกรวุฒิฯ เปXนผูนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม
นายกรวุฒิฯ ชี้แจงวา ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส= ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 (“ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ”) กําหนดใหการประชุมที่กฎหมายบัญญัติให
ตองมีการประชุมนอกจากจะดําเนินการตามวิธีที่บัญญัติไวในกฎหมายแตละฉบับแลว จะจัดใหมีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส=ก็
ได และคําชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการคา ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 เรื่อง การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส=ของหางหุนสวนจด
ทะเบีย น บริษัทจํา กัด บริษั ทมหาชนจํา กัด สมาคมการคา และหอการคา ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่
74/2557 เรื่องการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส= ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 (“คําชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการคา”) กําหนดวา กรณี
บริษัทมหาชนจํากัด หากประสงค=จะประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส=จะตองมีการกําหนดเรื่องการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส=ไวใน
ขอบังคับของบริษัทมหาชนจํากัด
นอกจากนี้ ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 21/2560 เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 (“คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 21/2560”) ได
กําหนดใหยกเลิกความในมาตรา 100 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และใหใชขอความใหมซึ่งใหสิทธิแกผูถือ
หุนในการเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไมจัดการประชุมวิสามัญผูถือหุนตามที่ผูถือหุนรองขอ
ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัท ขอ 29 และขอ 31
เพื่อใหสอดคลองกับประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติและคําชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการคา และคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ฉบับที่ 21/2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขอบังคับปdจจุบัน

ขอบังคับแกไขใหม9

ขอ 29

ขอ 29

คณะกรรมการจะตองประชุมกันอยางนอยสาม (3) เดือ นตอ คณะกรรมการจะตองประชุมกันอยางนอยสาม (3) เดือน
ครั้ง ณ จังหวัดอันเปXนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัทหรือจังหวัด ตอครั้ง ณ จังหวัด อัน เปXนที่ ตั้ง สํา นัก งานใหญของบริษั ท
ใกลเคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกําหนดวัน เวลา และ หรือจังหวัดใกลเคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกําหนด
สถานที่ เปXนไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการ

วัน เวลา และสถานที่ เปX นไปตามดุ ล พินิ จ ของประธาน
กรรมการ
ในการประชุ ม คณะกรรมการแตละครั้ ง ประธานในที่
ประชุมจะกําหนดใหกรรมการประชุมและดําเนินการใดๆ
ในการประชุ ม ดั ง กลาวผานสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส= ก็ ไ ด โดย
กรรมการอยางนอยหนึ่ ง ในสาม (1/3) ขององค= ป ระชุ ม
จะตองอยูในที่ประชุมแหงเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่
เขารวมประชุ ม จะตองอยู ในประเทศไทยขณะที่ มี ก าร
ประชุม
28

ขอบังคับปdจจุบัน

ขอบังคับแกไขใหม9
การประชุ ม ผานสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส= ต ามวรรคแรกตองมี
กระบวนการรั กษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
โดยใหมีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพแลวแตกรณี
ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการ
ประชุม รวมทั้งขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร=ที่เกิดจากการ
บั น ทึ ก ดั ง กลาวและมี ร ะบบควบคุ ม การประชุ ม ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของ
กรรมการบริษัทซึ่งเขารวมประชุมคณะกรรมการผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส=ดวยวิธีการและเปXนไปตามเงื่อนไขที่กลาวมา
ขางตนถือวาเปXนการเขารวมประชุมอันสามารถนับเปXนองค=
ประชุ ม ได และถื อ วาการประชุม คณะกรรมการผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส=ดังกลาวมีผลเชนเดียวกับการประชุมตาม
วิธีการที่บัญญัติไวในกฎหมายและขอบังคับนี้

ขอ 31

ขอ 31

คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปXนการประชุม คณะกรรมการตองจั ด ใหมี ก ารประชุ ม ผู ถื อ หุ นเปX น การ
สามัญประจําปOภายในสี่ (4) เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบปO ประชุมสามัญประจําปOภายในสี่ (4) เดือน นับแตวันสิ้นสุด
บัญชีของบริษัท

ของรอบปOบัญชีของบริษัท

การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเรียกวาการ การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเรียกวา
ประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปXน การประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือ
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร

หุนเปXนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร

ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหา (1/5) ของ ผูถื อ หุ นซึ่ งมีหุ นนั บรวมกัน ไดไมนอยกวารอยละสิบ (10)
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนจํานวนไมนอยกวา ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือ
ยี่สิบหา (25) คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ ขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือ หุนเปXนการประชุม
(1/10) ของจํา นวนหุ นที่ จํา หนายไดทั้ ง หมดจะเขาชื่ อ กั น ทํ า วิส ามั ญ เมื่อ ใดก็ไ ด แตตองระบุเ รื่ อ งและเหตุ ผ ลในการที่
หนั ง สื อ ขอใหคณะกรรมการเรี ย กประชุ ม ผู ถื อ หุ นเปX น การ ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือ ดังกลาวดวย ใน
ประชุมวิส ามัญ เมื่อ ใดก็ไ ด แตตองระบุเหตุผ ลในการที่ ข อให กรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือ หุน
เรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือ ดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ ภายในสี่สิบหา (45) วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือนั้นจากผู
คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในหนึ่ง (1) ถือหุนดังกลาว
เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือนั้นจากผูถือหุนดังกลาว

ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการไมจั ด ใหมี ก ารประชุ ม ภายใน
กําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถือหุนทั้งหลายซึ่งเขาชื่อ
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ขอบังคับปdจจุบัน

ขอบังคับแกไขใหม9
กันหรือผูถือหุนคนอื่นๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามที่บังคับไว
นั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภายในสี่สิบหา (45) วัน นับแต
วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเชนนี้ ให
ถือวาเปXนการประชุมผูถือหุนที่คณะกรรมการเรียกประชุม
โดยบริษัทจะตองรับผิดชอบคาใชจายอันจําเปXนที่เกิดจาก
การจัดใหมีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ ป รากฏวาการประชุ ม ผู ถือ หุ นที่ เปX น การเรี ย ก
ประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสี่ครั้งใด จํานวนผูถือหุนซึ่ง
มารวมประชุ ม ไมครบเปX น องค= ป ระชุ ม ที่ กํ า หนดไวใน
ขอบังคับฉบับนี้ ผูถือหุนตามวรรคสี่ตองรวมกันรับผิดชอบ
ชดใชคาใชจายที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมในครั้งนั้น
ใหแกบริษัท

ทั้งนี้ ในการดําเนินการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย= คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควรเสนอตอผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติใหคณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอํานาจดําเนินการ
ตางๆ ที่จําเปXนเพื่อ ใหการดําเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวของเสร็จสมบูรณ= รวมทั้งใหมีอํานาจในการดําเนินการแกไขและเพิ่มเติม
ถอยคําในเอกสารจดทะเบียนกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่ง และ/หรือคําแนะนําใหแกไขถอยคําบางประการในเอกสารดังกลาว ทั้งนี้
เพื่อใหเปXนไปตามคําสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด โดยที่ไมกระทบตอสาระสําคัญของการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท
ประธานฯ เป9ดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอใหที่ ประชุม พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ กไขขอบั ง คั บ ของบริ ษั ท ขอ 29 เกี่ ย วกั บ การประชุ ม ผานสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส= และขอ 31 เกี่ยวกับสิทธิของผูถือหุนในการรองขอใหจัดประชุมผูถือหุน
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัท ขอ 29 เกี่ยวกับการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส=
และขอ 31 เกี่ยวกับสิทธิของผูถือหุนในการรองขอใหจัดประชุมผูถือหุน ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้
รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู
มติที่ลง
ถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
1,173,252,091
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวมจํานวนผู้ถือหุ้น )*+ ราย
1,173,252,091
100.0000
หมายเหตุ มติ ใ นวาระนี้ จ ะตองไดรั บ การอนุ มั ติ ด วยคะแนนเสี ย งไมนอยกวาสามในสี่ ข องจํ า นวนเสี ย ง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
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วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิรDค จํากัด, บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาส
ติ้ง จํากัด และบริษัท พี.ซี.เอส. ฟอรDจจิ้ง จํากัด ซึ่งเปSนบริษัทย9อยของบริษัทในประเทศไทยมายังบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให นายอังกฤษ รุงโรจน=กิติยศ กรรมการ และกรรมการบริหาร (“นายอังกฤษฯ”) เปXนผูนํา
เสนอรายละเอียดตอที่ประชุม
นายอังกฤษฯ ชี้แจงวา ปrจจุบันบริษัทมีโครงสรางแบบโฮลดิ้ง ซึ่งจะมีรายไดหลักจากการรับเงินปrนผลจากบริษัท
ยอย ซึ่งโครงสรางกลุมบริษัททําใหเกิดขอจํากัดหลายดาน และเกิดความสิ้นเปลืองในการดําเนินการ และการใชทรัพยากรขององค=กร
ตัวอยางเชน การยายทรัพยากรระหวางกิจการในเครือตองผานการซื้อขาย สินคาที่ผลิตตอเนื่องในสายอุปทานตองทําการซื้อขายกัน
ระหวางกิจการ การโยกยายเงินทุนระหวางกิจการตองทําการกูยืมและจายดอกเบี้ย ไมสามารถใชสิทธิประโยชน=จากบัตรสงเสริมการ
ลงทุนฯ ไดอยางเต็มที่ เปXนตน ดังนั้น เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงานของบริษัท ทั้งดานธุรกิจและดานกฎหมายในสวน
การขออนุมัติการดําเนินการตางๆ จากทั้งคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน รวมทั้งเพื่อลดความซ้ําซอนในการทํางานและลดขั้นตอน
การทํางานที่ไมจําเปXนลง โดยเฉพาะในสวนที่เกิดจากรายการระหวางกันของบริษัทในกลุม และเพื่อเปXนการประหยัดคาใชจายของ
กิจการ พรอมทั้งทําใหสามารถใชทรัพยากรรวมกันไดงายขึ้น บริษัทจะดําเนินธุรกิจในประเทศเพียงบริษัทเดียว โดยจะรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของบริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร=ค จํากัด, บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จํากัด และบริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร=จจิ้ง จํากัด ซึ่งเปXน
บริษัทยอยของบริษัทในประเทศไทย (รวมเรียกวา “บริษัทยอยในประเทศภายในกลุม”) โดยบริษัทเปXนผูถือหุนใหญในสัดสวนรอย
ละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนมายังบริษัท ทั้งนี้ บริษัทยังคงถือหุนในบริษัทยอยที่ตั้งอยูในตางประเทศเชนเดิม และไมมีการปรับ
โครงสรางสําหรับบริษัทยอยที่ตั้งอยูในตางประเทศ ซึ่งการรับโอนกิจการจะสรางความนาเชื่อถือ และสรางความมั่นใจใหแกคูคา ผู
รวมลงทุน และสามารถนําความรูของพนักงานของแตละบริษัทยอยในประเทศภายในกลุมรวมกันปรับใชเพื่อประโยชน=สูงสุดของ
กิจการได นอกจากนี้ หากบริษัทดําเนินการรับโอนกิจการทั้งหมดตามหลักการและเงื่อนไขที่ประมวลรัษฎากรกําหนด บริษัทจะไดรับ
การยกเวนภาระภาษีตางๆ เชน ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จาย และคาอากรแสตมปw
ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ เปXนตน
ทั้งนี้ เพื่อใหบริษัทสามารถประกอบธุรกิจภายใตกรอบธุรกิจของบริษัทยอยในประเทศภายในกลุมที่บริษัทรับโอนมา
ได จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค=ของบริษัท ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
“ขอ 13 ประกอบกิจการคา เครื่องจักร เครื่องยนต= เครื่องมือกล เครื่องทุนแรง ยานพาหนะ เครื่องกําเนิดไฟฟEา เครื่องสูบน้ํา
เครื่องบําบัดน้ําเสีย และเครื่องกําจัดขยะ ซึ่งรวมถึงการประกอบธุรกิจดังตอไปนี้
13.1 ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจําหนายชิ้นสวนเหล็กทุบ (FORGING) ชิ้นสวนอลูมิเนียม (ALUMINIUM FORGING)
แมพิมพ= ตลอดจนการแปรรูปหรือแปรสภาพโลหะ ผลิตภัณฑ=โลหะ ชิ้นสวนเครื่องยนต= ระบบสงกําลัง ระบบเบรค ระบบ
กันสะเทือน ชิ้นสวนโลหะสําหรับยานยนต= และชิ้นสวนโลหะสําหรับผลิตภัณฑ=อิเล็กทรอนิกส= รวมถึงชิ้นสวนอลูมิเนียม
ฉีดขึ้นรูป ชิ้นสวนของผลิตภัณฑ=โลหะ ชิ้นสวนสําหรับยานยนต= และชิ้นสวนโลหะสําหรับอิเล็กทรอนิกส=
13.2 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบไฟฟEาพลังงานหมุนเวียนทุกประเภท ไดแก พลังงานแสงอาทิตย= พลังงานลม พลังงานจาก
การเผาไหม วัสดุจากการเกษตร พลังงานขยะ พลังงานน้ํา เปXนตน
13.3 ประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟEา โรงงานผลิตพลังงานทดแทน โรงงานผลิตพลังงานทางเลือก เพื่อประโยชน= และ/หรือ
สงเสริมวัตถุที่ประสงค=ของบริษัท
13.4 ใหบริการรับจางเหมาออกแบบ กอสราง จําหนาย ติดตั้ง ควบคุม ทดสอบระบบ ผลิตไฟฟEาดวยพลังงานทดแทนทุก
ประเภท โดยรวมถึงเครื่องจักร อุปกรณ=ทุกประเภทที่ใชในการผลิตระบบไฟฟEาดวยพลังงานแสงอาทิตย=
13.5 ใหบริการจัดการดานพลังงาน หมายถึง การออกแบบ สราง บริการ จัดการ และบํารุงรักษาโรงงานไฟฟEาดวยพลังงาน
ทดแทนทุกประเภท
13.6 ใหบริการเปXนที่ปรึกษา วิจัย พัฒนาระบบผลิตไฟฟEาดวยพลังงานทดแทนทุกประเภท
นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอใหแกไขหนังสือบริคณห=สนธิของบริษัท ขอ 3. เปXนดังนี้
“ขอ 3. วัตถุประสงค=ของบริษัท มีจํานวน 33 ขอ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”
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ทั้งนี้ ในการดําเนินการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค= และการแกไขหนังสือบริคณห=สนธิของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย= เห็นสมควรใหคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอํานาจดําเนินการตางๆ
ที่จําเปXนเพื่อใหการดําเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวของเสร็จสมบูรณ= รวมทั้งใหมีอํานาจในการดําเนินการแกไขและเพิ่มเติมถอยคําใน
เอกสารจดทะเบียนกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่ง และ/หรือคําแนะนําใหแกไขถอยคําบางประการในเอกสารดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อ ให
เปXนไปตามคําสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด โดยที่ไมกระทบตอสาระสําคัญของการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค= และการ
แกไขหนังสือบริคณห=สนธิของบริษัท
อนึ่ง ในการปรับโครงสรางกิจการนั้น บริษัทจะดําเนินการรับโอนการสงเสริมการลงทุนจากบริษัทยอยในประเทศ
ภายในกลุมดวย ซึ่งขั้นตอนหลักในการปรับโครงสรางกลุมบริษัทมีดังตอไปนี้
(1) สําหรับการโอนบัตรสงเสริมการลงทุนเกี่ยวกับกิจการที่โอนจากบริษัทยอยในประเทศภายในกลุมมายังบริษัทนั้น
บริษัทและบริษัทยอยในประเทศภายในกลุม จะเริ่มดําเนินการจัดเตรียมและยื่นเอกสารคําขอที่เกี่ยวของกอนวันโอน
กิจการทั้งหมด ตามหลักเกณฑ=และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนประกาศกําหนด เพื่อใหบัตร
สงเสริมการลงทุนโอนมายังบริษัทได ณ วันโอนกิจการทั้งหมด หรือโดยเร็วที่สุดภายหลังวันโอนกิจการทั้งหมด ทั้งนี้
เพื่อมิใหการโอนบัตรสงเสริมการลงทุนดังกลาวกระทบตอการใชสิทธิประโยชน=ใดๆ ภายใตบัตรสงเสริมการลงทุน
(2) ในวันโอนกิจการทั้งหมด บริษัทยอยในประเทศภายในกลุมจะตองโอนทรัพย=สิน หนี้สิน สิทธิ และหนาที่ทั้งหมดที่
เกี่ยวของและจํา เปXนในการประกอบกิจการใหแกบริษัทดวย โดยใชราคาตามมูลคาตลาดยุติธรรม (Fair Market
Value) ณ วันที่โอนกิจการทั้งหมดซึ่งเปXนมูลคาที่ไดรับการประเมินจากผูประเมินอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย=และตลาดหลักทรัพย= โดยใหถือราคาโอนและรับโอนเปXนราคาที่ซื้อสินทรัพย=
นั้น เปXนไปตามเงื่อนไขที่ประมวลรัษฎากรกําหนด
(3) บริษัทยอยในประเทศภายในกลุมจะตองดําเนินการเปลี่ยนตัวคูสัญญาหรือแปลงหนี้ใหมภายใตสัญญาที่เกี่ยวของและ
จะตองดําเนินการโอนใบอนุญาตที่เกี่ยวของ (แลวแตกรณี) และดําเนินการจดทะเบียนโอนทรัพย=สิน หนี้สิน และสิทธิ
ตางๆ ใหเปXนชื่อของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยอยในประเทศภายกลุมจะตองสงมอบเอกสารและทรัพย=สินที่จะโอน
ภายใตการโอนกิจการทั้งหมดมาใหแกบริษัท
(4) บริษัทยอยในกลุมจะตองดําเนินการโอนพนักงานและลูกจางที่อยูภายใตสัญญาจางของบริษัทยอยในประเทศภายใน
กลุมใหเปXนของบริษัท ตามเงื่อนไขที่ขอบังคับการทํางานและกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวของกําหนด
(5) บริษัทยอยในประเทศภายในกลุมจะตองดําเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทและเริ่มชําระบัญชีตามขั้นตอน ระยะเวลา
และหลักเกณฑ=ตามที่กฎหมายกําหนด ภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการโอนกิจการ
ทั้งหมด ตามเงื่อนไขการโอนกิจการทั้งหมดที่ประมวลรัษฎากรกําหนด เพื่อใหไดรับสิทธิประโยชน=ทางภาษีจากการ
โอนกิจการทั้งหมด
ทั้งนี้ บริษัทคาดวาจะดําเนินการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมดแลวเสร็จภายในปO 2562
อนึ่ง กิจกรรมภายในองค=กรที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทยอยในประเทศภายในกลุม
มีดังตอไปนี้
(1) คัดเลือกที่ปรึกษาภาษี และที่ปรึกษากฎหมายเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการรับโอนกิจการทั้งหมด
(2) การเตรียมความพรอม และการจัดทําบัญชีของบริษัทใน 2 รูปแบบ คือ กอนการรับโอนกิจการและหลังการรับ
โอนกิจการ
(3) รับการตรวจสอบกิจการจากกรมสรรพากรเพื่อดําเนินการชําระบัญชีและเลิกกิจการบริษัทยอยในประเทศภายใน
กลุม
(4) การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากร (ERP) ใหเขากับโครงสรางองค=กรใหมภายหลังการรับโอนกิจการ
(5) การโยกยายสัญญาการซื้อขายสินคากับคูคาและลูกคาจากบริษัทยอยในประเทศภายในกลุมใหไปอยูที่บริษัท

32

(6) งานอื่น ๆ เชน ประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ใบอนุญาตตางๆ จากแตละหนวยงานราชการ การขอใช
สาธารณูปโภค ฯลฯ
นอกจากนี้ เพื่อ ใหการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทยอยในประเทศภายในกลุมสําเร็จลุลวง คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปXนผูเจรจา ทํา
ความตกลง กําหนด แกไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อ นไข และดําเนินการใดๆ ที่จําเปXนเกี่ยวกับการการรับโอนกิจการทั้งหมด
ดังกลาว ซึ่งรวมถึงการรับโอนบัตรสงเสริมการลงทุน การลงนามในสัญญา บันทึกขอตกลง และเอกสารตางๆ ที่จําเปXนการติดตอกับ
หนวยงานราชการ หรือหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ ตลอดจนการดําเนินการตางๆ ตามที่จําเปXนและสมควร เพื่อใหการรับโอน
กิจการทั้งหมดจากบริษัทยอยในประเทศภายในกลุมมายังบริษัทสําเร็จสมบูรณ=
ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมวา วาระนี้เปXนวาระการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทยอยในประเทศไทย ซึ่งจําเปXนตองมีการ
แกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค=และหนังสือบริคณห=สนธิขอ 3. ของบริษัท เพื่อที่จะใหบริษัทสามารถประกอบธุรกิจที่รับโอนมาจากบริษัท
ยอยไดอยางครบถวนสมบูรณ= ดังนั้น จึงตองมีการลงมติอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมด และการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค=และ
หนังสือบริคณห=สนธิขอ 3. ของบริษัท
ประธานฯ เป9ดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผูถือหุนมาประชุมดวยตัวเอง และผูรับมอบฉันทะ สอบถามวา หากจะตองมีการลงมติใน
สองเรื่อง เหตุใดบริษัทจึงไมแกไขเนื้อหาในหนังสือเชิญประชุมใหถูกตอง
ประธานฯ ชี้แจงวา เนื่อ งดวยหนังสือ เชิญ ประชุมนั้นไดมีก ารจัดพิมพ=ไ ปเรียบรอยแลว และการแกไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค=และหนังสือบริคณห=สนธิขอ 3. ของบริษัท เปXนเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติไปในคราวเดียวกัน ในการนี้ ประธานไดมอบหมายให นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค=,
ชินวัฒน= และ พาร=ทเนอร=ส จํากัด เปXนผูชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมตอที่ประชุม
นางสาวธิตะวันฯ ชี้แจงวา การแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค=และหนังสือบริคณห=สนธิขอ 3. ของบริษัท เปXนเรื่องที่
เกี่ยวเนื่องและจําเปXนสําหรับการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทยอยมายังบริษัท เนื่องจากเปXนการรองรับการประกอบธุรกิจที่
บริษัทจะรับโอนมาจากบริษัทยอยและทําใหการรับโอนกิจการทั้งหมดครบถวนสมบูรณ= ดังนั้น หากบริษัทไมดําเนินการแกไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค=และหนังสือบริคณห=สนธิขอ 3. ของบริษัท ยอมสงผลกระทบตอการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต
นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผูถือหุนมาประชุมดวยตัวเอง สอบถามวา การปรับโครงสรางของบริษัทจาก Holding
Company เปXน Operating Company มีเหตุผล และมีขอดีขอเสียอยางไร
นายอังกฤษฯ ชี้แจงวา โครงสรางบริษัทแบบโฮลดิ้งนั้น กอใหเกิดความยุงยากในการทําธุรกรรมระหวางบริษัทและ
บริษัทยอย ทั้งในดานบัญชี ภาษีอากร ทรัพยากรบุคคล และการจัดสรรเงิน โดยการทําธุรกรรมระหวางบริษัทและบริษัทยอย จะตอง
มีการดําเนินกระบวนการทางดานบัญชีและภาษีตางๆ โดยไมจําเปXน ซึ่งยุงยาก และเปXนการใชทรัพยากรอยางไมมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ หากบริษัทใดบริษัทหนึ่งประสงค=จะใชเครื่องจักรของอีกบริษัทหนึ่ง ก็จะตองมีการทํารายการขายเครื่องจักรไปใหแกอีก
บริษัทหนึ่งกอน อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทยอยประสงค=จะใชเงินทุนหรือทรัพยากรทางดานการเงินของบริษัท บริษัทยอยก็จะตองทําการ
กูยืมเงินจากบริษัท ซึ่งสงผลใหตองทําสัญญากูยืมเงิน มีการชําระดอกเบี้ย และมีคาใชจายอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งการรับโอนกิจการ
ทั้งหมดจาดบริษัทยอยมาเปXนของบริษัท จะทําใหอุปสรรคเรื่องการใชทรัพยากรตางๆ ระหวางบริษัทและบริษัทยอยหมดไป ซึ่งสงผล
ดีตอบริษัท นอกจากนี้ หากบริษัทรับโอนกิจการทั้งหมดมาจากบริษัทยอย บริษัทจะสามารถใชสิทธิประโยชน=ตางๆ จากบัตรสงเสริม
การลงทุนไดอยางเต็มที่ ซึ่งจะสงผลใหผูถือหุนไดรับประโยชน=สูงสุด
นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผูถือหุนมาประชุมดวยตัวเอง สอบถามวา บัตรสงเสริมการลงทุนของแตละบริษัทเหลือ
ระยะเวลาเทาใด
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นางสาวอิสราภรณ= แหยมตั้ง ผูจัดการแผนกบัญชีทั่วไป ของบริษัท ชี้แจงวา บริษัทที่ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนมี
ทั้งหมด 3 บริษัท โดยบางบริษัทเหลือ 1 ปO และบางบริษัทเหลือ 3 ปO
นายศิริพงษ= รุงโรจน=กิติยศ รองประธานกรรมการ รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร (“นายศิริพงษ=ฯ”) ชี้แจงเพิ่มเติมวา ประโยชน=ที่ผูถือหุนจะไดรับจากการรับโอน
กิจการ มีดังนี้ (1) สิทธิประโยชน=ทางดานภาษีจากการสงเสริมการลงทุน เนื่อ งจากผูถือหุนจะไดรับยกเวนภาษีเงินปrนผล (2) ลด
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการทําธุรกรรมระหวางบริษัทและบริษัทยอย เชน การกูยืมเงิน การใชทรัพยากรระหวางกัน เชน เครื่องจักร
เปXนตน
นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผูถือหุนมาประชุมดวยตัวเอง สอบถามในสองประเด็น ดังนี้ (1) เมื่อบริษัทเขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย= บริษัทเลือกประกอบกิจการในรูปแบบ Holding Company แตเพราะเหตุใดจึงประสงค=จะปรับโครงสรางการ
ดําเนินธุรกิจเปXน Operating Company และ (2) คาใชจายในการรับโอนกิจการในครั้งนี้ มีจํานวนเทาใด
ประธานฯ ชี้แจงวา เมื่อบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย= บริษัทเห็นวาโครงสรางแบบ Holding Company
มีความสะดวกรวดเร็ว อยางไรก็ดี เมื่อประกอบธุรกิจตอมาจึงพบวาโครงสรางแบบ Holding Company นั้นมีความยุงยากและ
ซับซอน กอใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจระหวางบริษัทและบริษัทยอยในดานตางๆ ซึ่ง ณ ขณะนี้ บริษัทกําลังมุงหนาสูความ
เปXนสากล คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควรใหมีการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และพรอมที่จะขยายธุรกิจสูระดับนานาชาติ
นายกรวุฒิฯ ชี้แจงเพิ่มเติมวา หากบริษัทดําเนินการรับโอนกิจการทั้งหมดตามหลักของประมวลรัษฎากร บริษัทจะ
ไดรับยกเวนภาษีตางๆ ที่เกี่ยวของกับการรับโอน เวนแตคาธรรมเนียมการโอนรอยละ 2 ของราคาโอนซึ่งขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
กรมธนารักษ= ตลอดจนคาที่ปรึกษา และคาประเมินสินทรัพย= ซึ่งบริษัทคาดวาคาใชจายในการรับโอนกิจการทั้งหมดจะไมเกิน 5 ลาน
บาท
นายนรา ศรีเพชร ผูรับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมวา การรับโอนกิจการนั้น เขาใจวาเปXนการรับโอนทั้งทรัพย=สินและ
หนี้สินของบริษัทยอยมาเปXนของบริษัท ดังนั้น บริษัทควรมีงบเสมือ นใหผูถือ หุนไดพิจารณาเพื่อจะไดเห็นภาพขององค=กรภาย
หลังจากการรับโอนกิจการ นอกจากนี้ เมื่อการรับโอนกิจการเสร็จสิ้นลงแลว บริษัทจะมีการเปลี่ยนชื่อหรือไม
ประธานฯ ชี้แจงวา ภายหลังจากการปรับโครงสรางกิจการของบริษัทเสร็จสิ้นลง บริษัทอาจมีการพิจารณาในเรื่องชื่อ
บริษัทอีกครั้งหนึ่ง
นอกจากนี้ ประธานฯ มอบหมายให นางสาวธีรนุช งามเลิศกุล ที่ปรึกษาดานบัญชีของบริษัท ชี้แจงขอมูลเรื่องงบ
การเงินแกผูถือหุน
นางสาวธีรนุชฯ ชี้แจงวา ในดานของงบการเงิน บริษัทจะมีการรับโอนทั้งสินทรัพย=และหนี้สินจากบริษัทยอยใน
ประเทศไทย ดังนั้น งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทที่แตเดิมจะมีเฉพาะผลการดําเนินงานของบริษัท ก็จะเปลี่ยนไปเปXนหนาตา
เหมือนงบการเงินรวมในสมัยกอนซึ่งจะมีการรวมผลการดําเนินงานของบริษัทยอยในประเทศไทยไวดวย แตจะอยูในรูปแบบของงบ
เฉพาะกิจการ อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทยังมีบริษัทยอยในตางประเทศอยู บริษัทจึงจะยังคงมีงบการเงินรวม ซึ่งจะประกอบดวย
ผลการดําเนินงานของบริษัทในประเทศไทยภายหลังการรับโอนกิจการแลว และผลการดําเนินงานของบริษัทยอยในตางประเทศ จึง
สรุปไดวา บริษัทจะมีทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในดานของการบัญชี จะใชหลักการบัญชีในเรื่องของการการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ซึ่งงบที่ยกมานั้นจะ
ยกมาดวยมูลคาตามบัญชีเดิม ทั้งนี้ เนื่องจากมูลคาสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย=ของบริษัทยอย ณ วันโอนกิจการ และมูลคายุติธรรม
ของสินทรัพย= ณ วันโอนกิจการจะมีสวนตางเกิดขึ้น ผลตางดังกลาวจะถูกระบุไวในสวนของผูถือหุนโดยจะมีการแสดงยอดตางหาก
ภายใตชื่อรายการวา สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ซึ่งไมมีผลกระทบกับงบกําไรขาดทุนของงบการเงิน
ของบริษัท
นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผูถือหุนมาประชุมดวยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมวา การรับโอนกิจการนั้น จะทําใหบริษัท
ประหยัดคาใชจายไดเทาใด
ประธานฯ ชี้แจงวา ขณะนี้บริษัทไดวางแผนงานตางๆ ภายหลังจากการรับโอนกิจการไวแลว อยางไรก็ดี บริษัทยังไม
สามารถประเมินคาใชจายที่แนนอนได ทั้งนี้ คณะกรรมการไดพิจารณาอยางรอบคอบและถี่ถ วนแลว และเชื่อ มั่นวาการรับโอน
กิจการจะสงผลใหคาใชจายลดลง และมีกําไรเพิ่มขึ้นอยางแนนอน
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นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผูถือหุนมาประชุมดวยตัวเอง สอบถามวา บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงหรือไม
ประธานฯ ชี้แจงวา คณะกรรมการบริษัททุกทานจะพิจารณาความเสี่ยงเปXนหลักในการบริหารงานของบริษัท โดย
คณะกรรมการบริษัทมีความเชาใจเกี่ยวกับเรื่องการบริหารความเสี่ยงเปXนอยางดี
ไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร=ค จํากัด,
บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จํากัด และบริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร=จจิ้ง จํากัด ซึ่งเปXนบริษัทยอยของบริษัทในประเทศไทยมายังบริษัท ซึ่ง
เปXนการปรับโครงสรางภายในของกลุมบริษัท ซึ่งเขาขายเปXนการรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเปXนของบริษัท ตามมาตรา 107
(2)(ข) แหง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งรวมถึงการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค=ของบริษัทและการแกไขหนังสือบริคณห=สนธิของ
บริษัท ขอ 3. เพื่อใหรองรับการประกอบธุรกิจที่รับโอนไดอยางครบถวน รวมทั้งการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปXนผูดําเนินการใดๆ ที่จําเปXนเกี่ยวกับการการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกลาวขางตน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร=ค จํากัด, บริษัท พี.ซี.
เอส. ได คาสติ้ง จํากัด และบริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร=จจิ้ง จํากัด ซึ่งเปXนบริษัทยอยของบริษัทในประเทศไทยมายังบริษัท ซึ่งเปXนการปรับ
โครงสรางภายในของกลุมบริษัท ซึ่งเขาขายเปXนการรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเปXนของบริษัท ตามมาตรา 107 (2)(ข) แหง
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งรวมถึงการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค=ของบริษัทและการแกไขหนังสือบริคณห=สนธิของบริษัท ขอ 3.
เพื่อใหรองรับการประกอบธุรกิจที่รับโอนไดอยางครบถวน รวมทั้งการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมายเปXนผูดําเนินการใดๆ ที่จําเปXนเกี่ยวกับการการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกลาวขางตน ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง
ดังนี้
รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู
มติที่ลง
ถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
1,173,252,091
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวมจํานวนผู้ถือหุ้น )*+ ราย
1,173,252,091
100.0000
หมายเหตุ มติ ใ นวาระนี้ จ ะตองไดรั บ การอนุ มั ติ ด วยคะแนนเสี ย งไมนอยกวาสามในสี่ ข องจํ า นวนเสี ย ง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)

วาระที่ 10

เรื่องอื่นๆ (ถามี)

ประธานฯ ชี้แจงวา คณะกรรมการบริษัท เห็นวาสมควรที่จะเป9ดโอกาสใหกับผูถือหุนที่ประสงค=จะเสนอเรื่องอื่น
นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมได โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นใหอยูภายใต
หลักเกณฑ=และวิธีการที่กฎหมายกําหนด และสอบถามวามีผูถือหุนประสงค=จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมหรือไม
ไมปรากฏวามีผูถือหุนประสงค=เสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุม
นายอังกฤษฯ แจงขอมูลสถานการณ=ของการผลิตยานยนต=และการดําเนินงานของบริษัทเพิ่มเติม โดยสาระสําคัญ
สามารถสรุปไดดังนี้
ในปO 2561 ประเทศไทยเปX นผู ผลิตรถยนต= รวมมากเปXน อัน ดับที่ 13 ของโลก คิด เปXนรอยละ 2.6 โดยหาก
พิจารณายอดการผลิตรถยนต=เชิงพาณิชย= ประเทศไทยจะอยูที่อันดับ 5 ของโลก คิดเปXนรอยละ 7.3 ในขณะที่ยอดการผลิตรถยนต=นั่ง
จะอยูที่อันดับที่ 17 ของโลก คิดเปXนรอยละ 1.3
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หากพิจารณาเฉพาะประเทศในกลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน จะพบวาประเทศไทยมีการผลิต
รถยนต=รวมเปXนอันดับ 1 ในอาเซียน คิดเปXนรอยละ 53.6 ยอดการผลิตรถยนต=เพื่อ การพาณิชย=อ ยูในอันดับ 1 คิดเปXนรอยละ
ประมาณ 80 สวนยอดการผลิตรถยนต=นั่ง อยูในอันดับ 2 คิดเปXนรอยละ 43.4
จากขอมูลของสถาบันวิจัยตางๆ อาทิ สถาบันวิจัยกสิกรของธนาคารกสิกรไทย หรือ สมาคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย พบวาในปO 2562 ประเทศไทยตั้งเปEาหมายการผลิตรถยนต=รวมอยูที่ประมาณ 2.15 ลานคัน ลดลงประมาณสองหมื่นคัน
เปEาหมายการผลิตรถยนต=เพื่อการสงออกในปOนี้ คาดวาจะอยูที่ประมาณ 1.15 ลานคัน และเปEาหมายการผลิตรถยนต=เพื่อขายใน
ประเทศจะอ ยู ที่ ประมาณ 1 ลานคั น ซึ่ ง สรุ ป ได วาปO นี้ ย อด ข ายแล ะการผลิ ต ขอ งรถ ยนต= ใ นประเทศไ ทยนาจะ
ทรงตัว
ในสวนของทิศทางยานยนต=ไฟฟEา (EVs) ของแตละประเทศในปOนี้ยังไมมีความเปลี่ยนแปลงมากนัก โดย ประเทศ
นอร=เวย=และประเทศเนเธอร=แลนด=นั้น ในปO 2568 จะไมอนุญาตใหจําหนายรถยนต=ที่ใชเครื่องยนต=สันดาปและเครื่องยนต=ดีเซล
ภายในปO 2573 ประเทศเยอรมนีจะผลิตรถยนต=ที่เกี่ยวเนื่องกับความเปXนรถไฟฟEาเทานั้น ในขณะที่ประเทศจีนจะพยายามลดการ
จํา หนายรถยนต= ที่ กอใหเกิ ดมลพิ ษสูง สหรัฐ อเมริ กาจะยกเลิ ก การจํา หนายรถยนต=ที่ ใ ชเครื่อ งยนต= สั นดาปในรัฐ แคลิ ฟ อร= เ นีย
นอกจากนี้ ประเทศอินเดียจะพยายามจําหนายรถยนต=ไ ฟฟEาและรถยนต=ที่ใชเครื่องยนต=ไ ฮบริด (Hybrid) ใหไดทั้งหมด ประเทศ
สกอตแลนด=จะป9ดโรงงานทั้งหมดที่ผลิตเครื่องยนต=สันดาปและเครื่องยนต=ดีเซล ภายในปO 2593 ประเทศเยอรมนีตั้งเปEาหมายวาจะ
ลดปริมารคาร=บอนจากปrจจุบันใหไดรอยละ 90 ประเทศสวีเดนจะพยายามทําใหคาร=บอนเปXนกลาง (neutral) สวนสหรัฐอเมริกา
ตั้งเปEาหมายวาจะลดปริมาณการปลอยคาร=บอนใหไดอยางนอยรอยละ 80 จากระดับการปลอยคาร=บอนในปO 2533
นอกจากนี้ ผูผลิตรถยนต=ใ นหลายๆ ประเทศก็ไดตั้งเปEาหมายในการผลิตรถยนต= EVs อาทิ ในปO 2568 กอนที่
ประเทศเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส จะเริ่มบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับ EVs ผูผลิตรายใหญจะเปXน Volkswagen GM และผูผลิตรถยนต=
ในคายยุโรป สวนในฝr|งญี่ปุ•น จะมีผูผลิตรายเล็กคือ Subaru และผูผลิตรายใหญคือ Toyota ซึ่งจะเนนดําเนินธุรกิจ EVs อยางจริงจัง
ในปO 2573 ทั้งนี้ แนวโนมการผลิตรถยนต=ไฟฟEาแบบ Hybrid จะอยูที่ตลาดรถยนต=ในยุโรป
จากประมาณการขององค=การพลังงานระหวางประเทศ (International Energy Association : IEA) ในปO 2020
ปริม าณการขายรถแบตเตอรี่ อีวี (Battery Electric Vehicles: BEV) และรถยนต=ปลั๊กอิ น ไฮบริด (Plug-in Hybrid Vehicles :
PHEV) อยูที่ประมาณ 2 ลานคัน แตจะกาวกระโดดจริงๆ อยูที่ชวงประมาณปO 2025 เปXนตนไปที่ประมาณ 5 ลานคัน และในปO 2030
ซึ่งเปXนปOแรกของประเทศในกลุมยุโรปและประเทศที่พัฒนาแลวประกาศใชกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการปลอยควันเสีย (emission)
และ EVs ยอดขายจะพุงสูงขึ้นไปอีกประมาณหลัก 10 ลานคัน
สั ด สวนของการจํ า หนายรถไฟฟE า จากปO นี้ จ นถึ ง ปO 2568 จะไมมี ก ารเปลี่ ย นแปลงมากนั ก โดยจะเห็ น การ
เปลี่ยนแปลงชัดเจนในปO 2573 เนื่องจากประเทศในยุโรปและที่พัฒนาแลวจะประกาศใชกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการปลอยควัน
เสีย (emission) และ EVs อยางเปXนรูปธรรม
สําหรับธุรกิจของบริษัทในประเทศไทย ในปO 2562 ตามที่บริษัทไดแจงขาวผานตลาดหลักทรัพย=แหงประเทศไทย
ตั้งแตเมื่อตนปO 2560 วาบริษัทไดรับมอบหมายงานโครงการชิ้นสวนใหมจากลูกคานั้น ขณะนี้กระบวนการพัฒนาสินคาเสร็จเรียบรอย
แลวและอยูระหวางดําเนินการผลิต โดยมีชิ้นสวนจํานวนรวมทั้งสิ้น 16 รายการ แบงเปXนชิ้นสวนไฟฟEาของรถยนต=ไ ฟฟEา EVs 2
รายการ ซึ่งแสดงใหเห็นวาบริษัทมีความพรอมและมีประสิทธิภาพที่จะรองรับเทคโนโลยีในการผลิต EVs ในอนาคต นอกจากนี้ มี
ชิ้นสวนรถกระบะ (Pickup) 7 รายการ ชิ้นสวนรถยนต=นั่ง 3 รายการ และชิ้นสวนนอกกลุมยานยนต= 4 รายการ ทั้งนี้ ระยะเวลาของ
โครงการนั้นอยูที่ 4 – 6 ปO มีมูลคาโครงการรวมอยูที่ 4,700 ลานบาท โดยมีกําหนดเริ่มสงมอบชิ้นสวนดังกลาวในปO 2562 นี้
สําหรับธุรกิจของบริษัทในตางประเทศ ในปO 2562 บริษัทประสบความสํา เร็จในการเจรจากับลูกคาในประเทศ
เยอรมนีและฮังการี จึงไดงานโครงการชิ้นสวนใหมทั้งหมด 20 รายการ แบงเปXนของโรงงานในประเทศเยอรมนี ไดแก P.C.S.
Precision Works Germany GmbH (PWG) ซึ่ ง จะผลิ ต ชิ้ น สวนรถยนต= นั่ ง (Passenger Car) 3 รายการ และโรงงาน P.C.S.
Precision Works Hennef GmbH (PWH) โดยจะผลิตชิ้นงาน Fixtures จํานวน 6 รายการ ชิ้นสวนรถยนต=นั่ง (Passenger Car)
10 รายการ ทั้งนี้ ปO 2562 นี้เปXนปOแรกที่บริษัทเริ่มเป9ดดํา เนินการผลิตที่โรงงานในประเทศฮังการีหลังจากเขาซื้อกิจการ ดังนั้น
โรงงาน P.C.S. Precision Works Kft. (PWK) จึงมีงานผลิตชิ้นสวนรถยนต=นั่ง (Passenger Car) จํานวน 1 รายการ ซึ่งเปXนงานใหญ
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ที่บริษัทไดขายชิ้นสวนใหแก Volkswagen เปXนครั้งแรก ดังนั้น บริษัทจึงมั่นใจวาจะสามารถสรางเสถียรภาพทางการเงินใหแก
โรงงานและกิจการของบริษัทไดอยางมั่นคง ทั้งนี้ มูลคารวมของโครงการอยูที่ 1,246 ลานบาท อนึ่ง ฐานลูกคาของบริษัทที่ประเทศ
เยอรมนีและประเทศฮังการีเปXนฐานลูกคาซึ่งไมซ้ํากับฐานลูกคาที่ประเทศไทย จึงมั่นใจไดวาบริษัทจะสามารถสรางเสถียรภาพทาง
การเงินใหแกกิจการในตางประเทศได
นอกจากนี้ การที่บริษัทมีโ อกาสไดผลิตชิ้นสวนใหแกประเทศเยอรมนีซึ่งเปXนเจาของเทคโนโลยีไดกอน เวลาที่
เทคโนโลยีดังกลาวจะถูกถายทอดกลับมายังในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียนั้น บริษัทก็จะเปXนผูผลิตรายแรกที่มีสิทธิในการขาย
สินคาตัวนั้นตอไป นอกจากนี้ หากบริษัทสามารถสรางความเกี่ยวเนื่องทางดานการลงทุนระหวางสองภูมิภาคไดก็จะทําใหโครงสราง
ตนทุนการผลิตของบริษัทดียิ่งขึ้น และจะเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํากําไรใหแกบริษัทในอนาคตดวยเชนกัน
ถามองในแงของธุรกิจเดิมที่เปXนธุรกิจของเครื่องยนต=สันดาป ธุรกิจรถกระบะ บริษัทมีมุมมองวาเมื่อถึงปO 2568
หรือ 2573 ที่ผูผลิตรถยนต=รายใหญในยุโรปเริ่มที่จะปรับสายการผลิตใหเปXนรถ EVs หรือ BEV หรือเปXนรถยนต=ไฮบริด (Hybrid)
แลว รถเครื่องยนต=สันดาปซึ่งผูผลิตรถยนต=รายใหญในยุโรปไมไดผลิตแลวแตตองจําหนาย จะตองมีสถานที่ผลิต บริษัทจึงมองวาจะ
เกิดการรวมศูนย=การผลิตรถยนต=ที่เปXนเทคโนโลยีสันดาปที่ประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีการผลิตรถยนต=ที่ใชเทคโนโลยี
สันดาปสําหรับรถกระบะเปXนจํานวนมาก ซึ่งจะทําใหธุรกิจ รถกระบะสามารถดําเนินตอไปไดอีกระยะหนึ่ง ซึ่งบริษัทสามารถหา
ผลประโยชน=จากธุรกิจรถกระบะตรงนี้ไดตอเนื่องจนกวาจะมีการเปลี่ยนเปXนรถยนต=ไฮบริด (Hybrid) ในอนาคต ซึ่งอาจเปXนชวง
ระหวางปO 2583 ถึง 2593
ในสวนของรถ EVs บริษัทกําลังจะเริ่มสงมอบสินคาที่เปXน BEV จํานวน 2 สวน เบื้องตนมียอดขายภายในปลายปO
2562 แลวก็จะเริ่มเปXนยอดขายจํานวนที่มากขึ้นตั้งแตปO 2563 เปXนตนไป นอกจากนี้ บริษัทตั้งเปEาหมายวาจะเพิ่มสัดสวนยอดขาย
ของธุรกิจ Non Pickup ธุรกิจ Non Auto ธุรกิจ Non Engine และธุรกิจ Non Japan ทั้งนี้ จากการที่บริษัทเขาซื้อสินทรัพย=เพื่อ
ดําเนินกิจการในประเทศเยอรมัน บริษัทไดประสบความสําเร็จในสองขอแลว กลาวคือ การเพิ่มสัดสวนสินคาที่เปXน Non Pickup
เพราะวาที่ประเทศเยอรมันจะใชรถยนต=นั่ง (Passenger car) เกือบทั้งหมด นอกจากนี้ สําหรับลูกคาที่เปXน Non japan บริษัทก็
สามารถบรรลุเปEาหมายนี้ไดแลวเชนกัน เนื่องจากบริษัทมีฐานลูกคาที่เปXนรถยนต=คายยุโรปแบรนด=ดังทั้งหมดเขามา ซึ่งตอไปบริษัท
จะดําเนินการใหบรรลุอีกสองเปEาหมายที่เหลือ กลาวคือ ทําธุรกิจที่อาจจะไมใชธุรกิจชิ้นสวนยานยนต= (Non Auto) และธุรกิจที่ไม
เกี่ยวของกับเครื่องยนต=ตางๆ (Non Engine)
ประธานฯ เป9ดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
มีผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผูถือหุนมาประชุมดวยตัวเอง สอบถามวา ที่บริษัทไดงานโครงการใหมจากลูกคาใน
ประเทศไทยโดยมีมูลคาโครงการ 4,700 ลานบาทนั้น การชําระเงินนั้นจะเปXนสกุลเงินใด
นายอังกฤษฯ ชี้แจงวา หากเปXนธุรกิจ ในประเทศไทย การชําระเงินจะเปXนสกุลเงินบาท และหากเปXนธุรกิจ ใน
ประเทศเยอรมันและประเทศฮังการี การชําระเงินจะเปXนสกุลเงินยูโรหรือสกุลเงินดอลลาร=
ไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะ และผูเขารวมประชุมทุกคนที่มาประชุมในวันนี้ และกลาวขอบคุณผู
ถือหุนทุกทานที่แสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ ซึ่งเปXนประโยชน=อยางยิ่งตอบริษัท คณะกรรมการบริษัท และฝ•ายบริหารจะนํา
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ไปพิจารณาและประยุกต=ใชเพื่อใหบริษัท เจริญเติบโต และมีผลการดําเนินงานที่กาวหนาตอไป และ
กลาวป9ดประชุม
ป9ดประชุมเวลา: 16.45 น.
นายจักรมณฑ= ผาสุกวนิช
ประธานในที่ประชุม
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รายนามและประวัติของกรรมการที่พนจากตําแหน9งตามวาระ
และไดรับการเสนอชื่อใหไดรับการเลือกตั้งเปSนกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน9งปdจจุบัน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต9งตั้ง
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

:
:
:
:
:
:

การเขารวมประชุมในรอบปO 2562

: คณะกรรมการบริษัท

สิ่งที่สงมาดวย 3
(เอกสารประกอบวาระที่ 5)

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศD
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
70 ปO
ไทย
ปริญญาโทสาขาการตลาดและการเงิน Wharton School University of Pennsylvania,
USA.
ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร= (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร=
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
: หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
ปO 2548
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
ปO 2546
การถือหุนในบริษัท
: 0.05 % ( ณ 31 ธันวาคม 2562)
วันเดือนปOที่ไดรับการแตงตั้งเปXนกรรมการบริษัท
: 16 พฤศจิกายน 2561
รวมจํานวนปOที่เปXนกรรมการ
: 1 ปO 5 เดือน
เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดํารงตําแหนงจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้
: 1 ปO 5 เดือน
จํานวนบริษัทที่ดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
: 3 บริษัท
บริษัททั่วไป
: 2 บริษัท
การดํารงตําแหนงเปXนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทําให
: ไมมี
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน=ตอบริษัท
ประสบการณ=
: 2559 – ปrจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน)
2542 – ปrจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
บริษัท แลนด= แอนด= เฮาส= จํากัด (มหาชน)
2560 – ปrจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
2558 – ปrจจุบัน กรรมการ บริษัทการแพทย= สุขุมวิท 62 จํากัด
2560 – ปrจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สมาร=ท ไอดี กรุป จํากัด
2553 – ปrจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมบริษัทหลักทรัพย=ไทย
2552 – ปrจจุบัน ที่ปรึกษานายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2543 – ปrจจุบัน คณะกรรมการจัดทําบันทึกขอตกลงและประเมินผลกาดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ (รายสาขา)
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2555 – ปrจจุบัน กรรมการคัดเลือกบุคคลและขาราชการเขารวมโครงการพัฒนานัก
บริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ
2553 – 2560 กรรมการและประธานกรรมการกลยุทธ=องค=กร บริษัท หลักทรัพย=เพื่อ
ธุรกิจหลักทรัพย= จํากัด(มหาชน)
2559 – 2560 รองประธานกรรมการสมาคมตลาดตาสารหนี้ไทย
2558 – 2560 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
2554 – 2561 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยรับเบอร=ลาเท็คช=คอร=
ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน)
10/10 ครั้ง
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ชื่อ-นามสกุล
: นายกุญชร เรามานะชัย
ตําแหน9งปdจจุบัน
: กรรมการ
ตําแหน9งที่เสนอแต9งตั้ง
: กรรมการ
อายุ
: 59 ปO
สัญชาติ
: ไทย
การศึกษา
: ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร= สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาวิทยาเขตพระนครเหนือ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
: อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปO 2557
การถือหุนในบริษัท
: ไมมี (ณ 31 ธันวาคม 2562)
วันเดือนปOที่ไดรับการแตงตั้งเปXนกรรมการบริษัท
: 28 เมษายน 2560
รวมจํานวนปOที่เปXนกรรมการ
: 3 ปO
เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดํารงตําแหนงจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้
: 3 ปO
จํานวนบริษัทที่ดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
: ไมมี
บริษัททั่วไป
: ไมมี
การดํารงตําแหนงเปXนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให
: ไมมี
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน=ตอบริษัท
ประสบการณ=
: 2560 – ปrจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
2556 – 2558 กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
2556 – 2562 กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซชิ ั่น เวิร=ค จํากัด
2556 – 2562 กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จํากัด
2556 – 2562 กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร=จจิ้ง จํากัด
การเขารวมประชุมในรอบปO 2562

: คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง
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ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน9งปdจจุบัน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต9งตั้ง
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การถือหุนในบริษัท

:
:
:
:
:
:

นายพลเอก รุ9งโรจนDกติ ิยศ
กรรมการ
กรรมการ
36 ปO
ไทย
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร= สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
University of Tennessee, USA.
: อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปO 2557
: 15.08 % (ณ 31 ธันวาคม 2562)

วันเดือนปOที่ไดรับการแตงตั้งเปXนกรรมการบริษัท
รวมจํานวนปOที่เปXนกรรมการ
เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดํารงตําแหนงจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้
จํานวนบริษัทที่ดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัททั่วไป
การดํารงตําแหนงเปXนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน=ตอบริษัท

: 28 เมษายน 2560
: 3 ปO
: 3 ปO
: ไมมี
: 1 บริษัท
: ไมมี

ประสบการณ=

: 2560 – ปrจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
2557 – ปrจจุบัน กรรมการและกรรมการผูจัดการ
บริษัท พี.ซี.ดี. วาย คอร=ปอเรชั่น จํากัด
2558 – ปrจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจี จํากัด
2558 – ปrจจุบัน กรรมการผูจัดการ 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 คาสติ้ง จํากัด
2556 – 2562 กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร=จจิ้ง จํากัด
2556 – 2558 กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

การเขารวมประชุมในรอบปO 2562

: คณะกรรมการบริษัท

9/10 ครั้ง
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นิยามกรรมการอิสระ
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเปXนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย=และตลาดหลักทรัพย= และ
ตลาดหลักทรัพย=แหงประเทศไทย ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ถื อ หุ นไมเกิ น รอยละ 1 ของจํ า นวนหุ นที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมดของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ บริ ษั ท ยอย บริ ษั ท รวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระราย นั้น ๆ
ดวย
2. ไมเปX น หรื อ เคยเปX น กรรมการที่ มี ส วนรวมในการบริ ห ารงาน ลู ก จาง พนั ก งาน ที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ดรั บ เงิ น เดื อ นประจํ า
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปO
3. ไมเปXนบุคคลที่มีความสัมพันธ=ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปXนบิดามารดา คูสมรส พี่นอง
และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือ หุนรายใหญ ผูมีอํา นาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปXน
ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธ=ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทในลักษณะที่อาจเปXนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไมเปXนหรือเคยเปXนผูถือหุนที่มี
นัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธ=ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปO
ความสัมพันธ=ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปXนปกติเพื่อ ประกอบกิจการ การเชาหรือให
เชาอสังหาริมทรัพย= รายการเกี่ยวกับสินทรัพย=หรือบริการหรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม
ค้ําประกัน การใหสินทรัพย=เปXนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ=อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปXนผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามี
ภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝ•ายหนึ่ง ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพย=ที่มีตัวตนสุทธิของผูขออนุญาต หรือตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป
แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปXนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ=ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระ
หนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ปO กอนวันที่มีความสัมพันธ=ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเปXนหรือเคยเปXนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
และไมเปXนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวา 2 ปO
6. ไมเปXนหรือเคยเปXนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปXนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งไดรับ
คาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปOจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท และไมเปXนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปO
7. ไมเปXนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปXนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปXนผูที่เกี่ยวของ
กับผูถือหุนรายใหญ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปXนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไมเปXนหุนสวนที่
มีนัยในหางหุนสวน หรือเปXนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําหรือถือหุนเกิน
รอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปXนการแขงขันที่
มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปXนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
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สิ่งที่สงมาดวย 4
(เอกสารประกอบวาระที่ 5)

นโยบาย หลักเกณฑDและวิธีการในการสรรหากรรมการของบริษัท
นโยบาย
คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญและประโยชน=ข องความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการ
บริษัท (Board Diversity) ทั้งดานทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน อายุและเพศ ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการกําหนด
นโยบาย และการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท จึงมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน มีหนาที่
รั บผิด ชอบในการพิ จ ารณากํา หนดหลั ก เกณฑ= แ ละวิ ธีก ารในการสรรหาคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ใหคณะกรรมการบริ ษั ท มี
องค=ประกอบและโครงสรางที่เหมาะสมกับทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักของ
บรรษัทภิบาลที่ดี
หลักเกณฑDและวิธีการในการสรรหากรรมการของบริษัท
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลจากแหลงตางๆ ดังนี้
1.1 กรรมการของบริษัทเปXนผูแนะนํา
1.2 ผู ถื อ หุ นที่ ถื อ หุ นและมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งรวมกั น ไดไมนอยกวารอยละ 5 ของจํ า นวนหุ นที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมด
ของบริษัท
1.3 บริษัทที่ปรึกษาภายนอก
1.4 ฐานขอมูลกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. พิจารณาความเหมาะสมของความรูและประสบการณ=ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่บริษัทดําเนินกิจการอยู ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานที่เปXนประโยชน=กับบริษัทหรือที่บริษัทตองการ ความหลากหลายในดานตางๆ เชน ความเปXนอิสระ ทักษะวิชาชีพ อายุ เพศ
ฯลฯ โดยจัดทําเปXนตาราง Board Skill Matrix
3. ตรวจสอบบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อวามีคุณสมบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล เชน พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย=และตลาดหลักทรัพย= พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มี
การแกไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของ
4. กรณีเปXนกรรมการเดิมที่จะกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระ คณะกรรมการสรรหาฯ อาจพิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการและ
ผลการปฏิบัติงานในชวงที่ดํารงตําแหนง รวมถึงพิจารณาจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการทานนั้นดํารงตําแหนงกรรมการ ซึ่ง
รวมแลวไมควรเกิน 3 บริษัทจดทะเบียน
5. กรณีแตงตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาความเปXนอิสระของบุคคลที่จะเสนอใหเปXนกรรมการอิสระตาม
หลักเกณฑ=ที่สํานักงาน กลต. กําหนดและหลักเกณฑ=ของบริษัทประกอบการพิจารณา โดยหากเปXนกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับ
เขาดํารงตําแหนงอีกวาระ ควรมีวาระการดํารงตําแหนงตอเนื่องนับจากวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระครั้งแรก
ไมเกิน 9 ปO
6. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะคัดเลือกและจัดทํารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่สุดใหคณะกรรมการบริษัทเสนอ
ใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งหรือใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก
ออกตามวาระ
7. ดําเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับเกณฑ=ที่กําหนดไว เพื่อจะไดมั่นใจวาบุคคลดังกลาวมีความยินดีจะมารับ
ตําแหนงกรรมการของบริษัท หากไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการหรือผูถือหุน
วันที่มีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 27 กุมภาพันธ= 2558 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่
26 กุมภาพันธ= 2558
42

สิ่งที่สงมาดวย 5
(เอกสารประกอบวาระที่ 7)

ขอมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณDการทํางานของผูสอบบัญชีของบริษัท
บริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด (“EY”)
1. นายศุภชัย ปdญญาวัฒโน
อายุ
: 57 ปO
การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันธุรกิจศศินทร=แหงจุฬาลงกรณ=มาหวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร=
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
: 3930
วันทีข่ ึ้นทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต
: 1 ตุลาคม 2549
ตําแหน9งปdจจุบัน
: หุนสวน, ผูสอบบัญชี
ประสบการณD
: 36 ปO
จํานวนปที่สอบบัญชีใหบริษัท
:ความสัมพันธD และ/หรือ การมีสว9 นไดเสียกับบริษัท
: ไมมี
และบริษัทย9อย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ9หรือผูที่เกี่ยวของ
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
อายุ
การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร=
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร=
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
วันทีข่ ึ้นทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ตําแหน9งปdจจุบัน
ประสบการณD
จํานวนปที่สอบบัญชีใหบริษัท
ความสัมพันธD และ/หรือ การมีสว9 นไดเสียกับบริษัท
และบริษัทย9อย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ9หรือผูที่เกี่ยวของ
3. นางสาวกรองแกว ลิมปmกิตติกุล
อายุ
การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร=
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
วันทีข่ ึ้นทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ตําแหน9งปdจจุบัน
ประสบการณD
จํานวนปที่สอบบัญชีใหบริษัท
ความสัมพันธD และ/หรือ การมีสว9 นไดเสียกับบริษัท
และบริษัทย9อย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ9หรือผูที่เกี่ยวของ
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: 45 ปO

: 5730
: 1 ตุลาคม 2551
: หุนสวน, ผูสอบบัญชี
: 24 ปO
: 1 ปO
: ไมมี

: 47 ปO

: 5874
: 1 เมษายน 2552
: หุนสวน, ผูสอบบัญชี
: 26 ปO
:: ไมมี

สิ่งที่สงมาดวย 6

ขอบังคับของบริษัทที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
ขอ 31. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปXนการประชุมสามัญประจําปOภายในสี่ (4) เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบปO
บัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุน
เปXนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร
ผูถือ หุนคนหนึ่งหรือ หลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะ
เขาชื่อ กันทําหนังสือ ขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปXนการประชุมวิสามัญเมื่อ ใดก็ไ ด แตตองระบุเรื่อ งและ
เหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผู
ถือหุนภายในสี่สิบหา (45) วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน
ในกรณีที่คณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถือหุนทั้งหลายซึ่งเขาชื่อกันหรือผู
ถือหุนคนอื่นๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามที่บังคับไวนั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภายในสี่สิบหา (45) วัน นับแตวันครบกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาเปXนการประชุมผูถือหุนที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะตอง
รับผิดชอบคาใชจายอันจําเปXนที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เปXนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสี่ครั้งใด จํานวนผูถือ หุนซึ่งมารวม
ประชุมไมครบเปXนองค=ประชุมที่กําหนดไวในขอบังคับฉบับนี้ ผูถือหุนตามวรรคสี่ตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาใชจายทีเ่ กิด
จากการจัดใหมีการประชุมในครั้งนั้นใหแกบริษัท
ขอ 32. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปXนหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปXนเรื่องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุน
และนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ทั้งนี้ ใหลงโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพ=
กอนวันประชุมไมนอยกวาสาม (3) วัน เปXนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสาม (3) วัน ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใชเปXนที่ประชุมจะอยู
ในจังหวัดอันเปXนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนดก็ได
ขอ 33. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน หรือไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดจึงจะครบเปXนองค=ประชุมในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง
หนึ่ง (1) ชั่วโมง จํา นวนผูถือ หุน ซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบเปXนองค=ประชุมตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง หากวาการ
ประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ ใหการประชุมเปXนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปXนการเรียก
ประชุมเพราะ ผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และในกรณีนี้ใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน
กอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองค=ประชุม
ขอ 34. ใหประธานกรรมการเปXนประธานที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไ ด ใหรองประธานกรรมการเปXนประธานในที่ประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแ ตไมอยู ในที่ประชุม
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเปXนประธานในที่ประชุมดังกลาว
ขอ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน ใหถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปXนพิเศษในเรื่อง
ใด ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู
ถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปXนเสียงชี้ขาด
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(2)

ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนทีส่ ําคัญใหแกบุคคลอื่น
(ข)
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเปXนของบริษัท
(ค)
การทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การ
มอบหมายใหบุคคลอื่นใดเขาจัดการธุรกิจ ของบริษัท หรือ การควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค=เพื่อการแบงผลกําไรขาดทุนกัน
(ง)
การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห=สนธิ หรือขอบังคับของบริษัท
(จ)
การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ)
การเลิกบริษัท
(ช)
การออกหุนกูของบริษัท
(ซ)
การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ขอ 36. กิจการที่ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปOพึงเรียกประชุมมีดังนี้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปOที่ผานมา
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปrนผล
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ
(5) พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
(6) พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี และ
(7) กิจการอื่นๆ
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คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารหลักฐาน
ที่ผูเขาร9วมประชุมตองนํามาแสดงในวันประชุม
1. การลงทะเบียน
บริษัทจะเป9ดใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมไดตั้งแตเวลา 11.00 น. ของ วันพฤหัสบดี
ที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ หองประชุม สํานักงานใหญ9 บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ'ป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) เลขที่ 2/1-9
หมู9 3 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280
2. การมอบฉันทะ
กรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกับบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียง
แทนตนได โดยบริษัทไดจัดใหมีหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย=ไดกําหนดไว ตาม สิ่งที่สงมาดวย 11 สําหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน=โหลดไดที่เว็บไซต=
ของบริษัท
วิธีการมอบฉันทะสามารถดําเนินการได ดังนี้
1. ผูถือหุนทั่วไป ใหเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเทานั้น โดยบริษัทแนะนําให
ใชหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแตละระเบียบวาระ
2. ผูถือหุนที่เปXนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปXนผูรับฝากและดูแลหุนใหเลือกใช
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปXนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถ
แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
4. ผูถือ หุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค= หรือ มอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท ดัง มี
รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 8 หากผูถือหุนเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทแลว บริษัทฯ ขอแนะนํา
ใหใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแตละระเบียบวาระ และส9งหนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสาร
ประกอบการมอบฉันทะมายัง
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ'ป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ฝjายนักลงทุนสัมพันธD
เลขที่ 2/1-9 หมู9ที่ 3 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280
เบอรDโทรศัพทD 044-701300 ต9อ 34621
และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความรวมมือโปรดสงเอกสารใหถึงบริษัท
ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2563
5. กรอกขอความในหนังสือมอบฉันทะใหถูกตองและชัดเจน และใหผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบ
ฉันทะ และป9ดอาการแสตมปwจํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว
6. ใหผู รั บ มอบฉั น ทะแสดง หนั ง สื อ มอบฉั น ทะและเอกสารประกอบการมอบฉั น ทะตามที่ ร ะบุ ไ วในสวนของ
เอกสารที่ตองนํามาแสดงในวันประชุม ณ โตะลงทะเบียนสําหรับผูรับมอบฉันทะในวันประชุม
3. เอกสารที่ตองนํามาแสดงในวันประชุม
ผูถือหุนที่เปSนบุคคลธรรมดา
1. กรณีผูถือหุนมาร9วมประชุมดวยตนเอง :
ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปXนชาวตางประเทศ)
ที่ยังไมหมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ใหยื่นหลักฐานประกอบดวย
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ : ใหแสดง
1) หนังสือ มอบฉันทะที่กรอกขอความถูก ตองครบถวน และลงลายมือ ชื่อของผูมอบฉันทะ ผูรับมอบฉันทะและติดอากร
แสตมปwครบถวนแลว
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปXนชาวตางประเทศ)
ที่ยังไมหมดอายุ ของผูมอบฉันทะ ซึ่งผูมอบฉันทะไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
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3) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปXนชาวตางประเทศ) ที่ยัง
ไมหมดอายุ ของผูรับมอบฉันทะ
ผูถือหุนที่เปSนนิติบุคคล
1. กรณีผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลมารวมประชุมดวยตนเอง : ใหแสดง
1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปXนชาวตางประเทศ)
ที่ยังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
2) สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย=ที่รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และมี
ขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปXนผูถือหุน
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ : ใหแสดง
1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อของผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ และติดอากร
แสตมปwครบถวนแลว
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปXนชาวตางประเทศ)
ที่ยังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และผูรับมอบฉันทะซึ่งไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
3) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปXนชาวตางประเทศ) ที่ยังไม
หมดอายุ ของผูรับมอบฉันทะ
4) สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย=ที่รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และมี
ขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปXนผูถือหุน
3. กรณี ก ารมอบฉั น ทะของผู ถื อ หุ นที่ เ ปX น ผู ลงทุ น ตางประเทศและแตงตั้ ง ใหคั ส โตเดี ย น (Custodian) ในประเทศไทย
เปXนผูรับฝากและดูแลหุน ไดแตงตั้งผูรับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใหแสดงเอกสารดังนี้
3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อของผูมีอํานาจกระทําการแทน
ของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเปXนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันนทะ และติดอากรแสตมปwครบถวนแลว
2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3) สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลของคั ส โตเดี ย น (Custodian) ซึ่ ง รั บ รองสํ า เนาถู ก ตอง
โดยผูมีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูมีอํานาจกระทําการ
แทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผูมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปXนชาว
ตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจกระทํา การแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือ ชื่อ
รับรองสําเนาถูกตอง
3.2 เอกสารหลักฐานจากผูถือหุนที่เปXนผูลงทุนตางประเทศ
1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปXนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือ หุนซึ่งรับรองสํา เนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล และมี
ขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปXนผู
ถือหุน
3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปXนชาว
ตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
3.3 เอกสารหลักฐานจากผูรับมอบฉันทะ ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือ
หนังสือเดินทาง (กรณีเปXนชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูรับมอบฉันทะ
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รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปSนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน

นายจักรมณฑD ผาสุกวนิช
ตําแหนง
อายุ
ที่อยู
สวนไดเสียในวาระการประชุม

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
72 ปO
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) เลขที่ 2/1-9 หมูที่ 3 ตําบล โคกกรวด
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280
ไมมี

นายจักร บุญ-หลง
ตําแหนง
อายุ
ที่อยู
สวนไดเสียในวาระการประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
63 ปO
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) เลขที่ 2/1-9 หมูที่ 3 ตําบล โคกกรวด
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280
ไมมี

นายราชัย วัฒนเกษม
ตําแหนง
อายุ
ที่อยู
สวนไดเสียในวาระการประชุม

กรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการอิสระ
73 ปO
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) เลขที่ 2/1-9 หมูที่ 3 ตําบล โคกกรวด
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280
ไมมี
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แบบแสดงความจํานงขอรับรายงานประจําป 2562 ในแบบรูปเล9ม
เรียน

ทานผูถือหุน
บริ ษั ท พี . ซี . เอส. แมชี น กรุ ป โฮลดิ้ ง จํ า กั ด (มหาชน) ไดพิ จ ารณาจั ด ทํ า รายงานประจํ า ปO 2562 ที่ มี ข อมู ล

ตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย=และตลาดหลักทรัพย= ในรูปแบบ QR Code และไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับ
หนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แลว
หากทานมีความประสงค=จะขอรับรายงานประจําปO 2562 ในแบบรูปเลม ซึ่งมีเนื้อ หาเชนเดียวกับ QR Code กรุณาแจง
ความประสงค=ผานชองทางตามที่ระบุดานลางไปยัง บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) เพื่อจัดสงใหทานตามความ
ประสงค=ตอไป
-------------------------------------------------------------------------------------------------------ชือ่ ...........................................................................................นามสกุล.........................................................................................
ที่อยู...............................................................................................................................................................................................
จังหวัด...................................................................................รหัสไปรษณีย=...................................................................................
โทรศัพท=.............................................................................
มีความประสงค=จะขอรับรายงานประจําปO 2562 :
ฉบับภาษาไทย

ฉบับภาษาอังกฤษ

ทานสามารถสงรายละเอียดการขอรับรายงานประจําปO 2562 ไดที่
1. โทรสาร 044-701399
2. อีเมล= ir@pcsgh.com
3. สงแบบแสดงความจํานงทางไปรษณีย= ถึง
สวนงานนักลงทุนสัมพันธ=
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 2/1-9 หมูที่ 3 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280

49

สิ่งที่สงมาดวย 10

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

หองประชุม สํานักงานใหญ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 2/1-9 หมู 3 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30280
เบอร=โทรศัพท=: (044) 701 300
โทรสาร : (044) 701 399
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