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เปิดรับลงทะเบียนเวลำ 11.00 น.
เพื่อควำมรวดเร็วในกำรลงทะเบียน โปรดนำแบบแจ้งกำรประชุมซึ่งพิมพ์บำร์โค้ด
มำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้หำรือและรับทรำบข้อจำกัดของ
บริษัทจดทะเบียนในกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น เพื่อกำรระมัดระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ
2019 (COVID–19) ประกอบกับมำตรกำรของจังหวัดนครรำชสีมำที่มีควำมสอดคล้องกัน จึงขอควำมร่วมมือจำกผู้
ถือหุ้น พิจำรณำมอบฉันทะให้ กรรมกำรอิส ระแทนกำรเข้ำร่ว มประชุมด้ว ยตนเอง บริษัทจึงขอแจ้งให้ทรำบถึง
แนวทำงปฏิบัติในกำรประชุม และวิธีกำรมอบฉันทะโดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 6

สารบัญ
หน้ำ
หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

1

เอกสารประกอบวาระการประชุม
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1 แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมำแสดงในวันประชุม)
และรำยงำนประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอำร์ (QR Code) (เอกสำรประกอบวำระที่ 1)
สิ่งที่ส่งมำด้วย 2 รำยนำมและประวัติของกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ
และได้รับกำรเสนอชื่อให้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรอีกวำระหนึง่ (เอกสำรประกอบวำระที่ 4)
สิ่งที่ส่งมำด้วย 3 นโยบำย หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำคณะกรรมกำรบริษัท
(เอกสำรประกอบวำระที่ 4)
สิ่งที่ส่งมำด้วย 4 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบกำรณ์กำรทำงำนของผู้สอบบัญชี (เอกสำรประกอบวำระที่ 6)

[*]
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14

เอกสารประกอบการประชุม
สิ่งที่ส่งมำด้วย 5
สิ่งที่ส่งมำด้วย 6
สิ่งที่ส่งมำด้วย 7
สิ่งที่ส่งมำด้วย 8
สิ่งที่ส่งมำด้วย 9

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น
คำชี้แจงวิธีกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะ เอกสำรทีผ่ ู้เข้ำร่วมประชุมต้องนำมำแสดงในวันประชุม
รำยชื่อและรำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรอิสระที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
แบบแสดงควำมจำนงขอรับรำยงำนประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่ม
แผนที่แสดงสถำนที่จัดกำรประชุม
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แบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่ส่งมำด้วย 10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.
สิ่งที่ส่งมำด้วย 11 แบบคัดกรองควำมเสี่ยงกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID 19)

-

มาตรการและแนวทางปฏิบัติสาหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ตำมที่สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ในประเทศไทยยังคงดำเนินอยู่ บริษัท พี.ซี.เอส.
แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) มีควำมห่วงใยต่อสถำนกำรณ์ดังกล่ำว บริษัทจึงขอแจ้งให้ผู้เข้ำร่วมประชุมทรำบถึง
มำตรกำรและแนวปฏิบัติในกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้
1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นงดการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ
2019 (Covid-19) โดยเฉพำะท่ำนที่
 เดินทางไป/กลับ หรือผ่านทาง ณ เขตโรคติดต่ออันตรายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือได้สัมผัส
หรืออยู่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และยังไม่พ้นระยะเฝ้าดูอาการที่บ้าน 14 วันปฏิทิน
 มีไข้ (อุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส) หรือมีอาการที่น่าสงสัย เช่น ไอ จาม มีน้ามูก มีอาการเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินหายใจ หรือหายใจลาบาก เป็นต้น
โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนกำรเข้ำร่วมประชุม
ด้วยตนเอง โดยสำมำรถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐำนใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับซึ่งจัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม
มำยังบริษัท ณ สานักงานใหญ่ เลขที่ 2/1-9 หมู่ 3 ตาบลโคกกรวด อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 ภายใน
วันที่ 5 เมษายน 2564
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือส่งคำถำมล่วงหน้ำ สำมำรถแจ้งผ่ำนช่องทำงดังนี้
 จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@pcsgh.com
 โทรศัพท์ หมำยเลข 044-701300 ต่อ 34621 นักลงทุนสัมพันธ์
 โทรสำร หมำยเลข 044-701 399
3. บริษัทขอควำมร่วมมือและขอทำควำมเข้ำใจมำยังผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (“ผู้เข้าร่วมประชุม ”) ถึง
แนวทำงกำรดำเนินกำรจัดประชุมของบริษัท เพื่อป้องกันและลดโอกำสเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019
(Covid-19) ดังนี้
 บริษัทจะจัดให้มีกำรตั้งจุดคัดกรองตำมแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคบริเวณด้ำนหน้ำ อำคำรสถำนที่ประชุม โดย
ในกรณีทบี่ ริษัท ตรวจพบว่ำผู้เข้ำร่วมประชุมเป็นผู้ที่มีควำมเสี่ยงหรือผู้ที่มีอำกำรเกี่ยวกับระบบทำงเดินหำยใจ (มีไข้
อุณหภูมิสูงกว่ำ 37.5 องศำเซลเซียส หรือมีอำกำรที่มีควำมเสี่ยง เช่น ไอ จำม มีน้ำมูก มีอำกำรเกี่ยวกับระบบ
ทำงเดินหำยใจ หรือหำยใจลำบำก เป็นต้น ) บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญำตให้ผู้ เข้ำร่วมประชุม ที่มีควำมเสี่ยง
ดังกล่ำวเข้ำไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเองท่ำนสำมำรถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมกำร
อิสระของบริษัท เข้ำร่วมประชุมแทนได้) ทั้งนี้ กำรต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสำร และจุดลงทะเบียน
บริษัทจะจัดให้มีกำรเว้นระยะห่ำงประมำณ 1 เมตร
 ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมจะถูกเชิญให้นั่งโดยมีระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) ที่เหมำะสม โดยเว้นระยะห่ำง
ระหว่ำงเก้ำอี้ ประมำณอย่ำงน้อย 1 เมตร ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุม ที่จะสำมำรถรองรับผู้เข้ำร่วม
ประชุมมีจำนวนจำกัดประมำณ 30 ที่นั่ง บริษัทจึงใคร่ขอควำมร่วมมือจำกผู้เข้ำร่วมประชุมให้นั่งตำมหมำยเลขที่นั่ง
เพื่อประโยชน์ในกำรติดตำมกรณีเกิดเหตุกำรณ์ใด ๆ ขึ้นและเมื่อที่นั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ผู้เข้ำร่วมประชุมจะไม่
สำมำรถเข้ำไปยังห้องประชุมได้ โดยในกรณีดังกล่ำวบริษัท ขอควำมร่วมมือจำกผู้เข้ำร่วมประชุมในกำรมอบฉันทะ
ให้กรรมกำรอิสระของบริษัท เพื่อให้เข้ำร่วมประชุมแทน
 บริษัทจะจัดให้มีกำรดำเนินกำรทำควำมสะอำดสถำนที่จัดกำรประชุมด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเริ่มกำรประชุมและขอ
ควำมร่วมมือผู้เข้ำร่วมประชุมจัดเตรียมและสวมใส่หน้ำกำกอนำมัยตลอดระยะเวลำที่เข้ำร่วมกำรประชุม



เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรแพร่ระบำดไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) บริษัทของดกำรจัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับ
กำรสอบถำม โดยผู้เข้ำร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถำมในที่ประชุมขอให้ส่งคำถำมให้แก่เจ้ำหน้ำที่บริษัท เพื่อ
จัดส่งคำถำมแก่ประธำนกรรมกำรต่อไป
 บริษัท ของดบริกำรอำหำร งดเสิร์ฟ ชำ กำแฟ และงดรับประทำนอำหำรในบริเวณจัดกำรประชุมโดยเด็ดขำด เพื่อ
ลดควำมเสี่ยงของกำรแพร่กระจำยของไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)
 บริษัท ของดแจกรำยงำนประจำปี 2563 และรำยงำนควำมยั่งยืน ประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่มในวันประชุมเพื่อ
ลดกำรสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่นและเพื่อควำมปลอดภัยสุขอนำมัยของผู้เข้ำร่วมงำนทุกท่ำน โดยท่ำนสำมำรถ
กรอกในแบบแสดงควำมจำนงขอรับรำยงำนประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่ม ตำมรำยละเอียดใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
 ผู้เข้ำร่วมประชุมจะต้องกรอกแบบสอบถำมเพื่อกำรคัดกรองโรคปอดอักเสบจำกเชื้อไวรัสโคโรนำ สำยพันธุ์ใหม่
2019 (COVID-19) โดยผู้เข้ำร่วมประชุมจะต้องไม่ปกปิดข้อมูลด้ำนสุขภำพหรือประวัติกำรเดินทำงของท่ำนต่อ
บริษัท ตำมรำยละเอียดใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 11
หำกสถำนกำรณ์มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อกำหนดจำกหน่วยงำนรำชกำรเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท จะแจ้งให้ท่ำนทรำบทำงเว็บไซต์ของบริษัท ( www.pcsgh.com ) และผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต่อไป
เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายภาครัฐและเป็ นการป้อ งกัน การแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนั้ น ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 บริษัทจึงของดการจัดรถรับ –ส่ง ผู้ถือหุ้นจากกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังคง
สามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิ สระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน และส่ง
คาถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมมาพร้อมกันด้วยได้ตามปกติ
ทั้งนี้ หำกมีผู้เข้ำร่วมประชุมมำพร้อมกันหลำยท่ำนอำจทำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรคัดกรองและกำรลงทะเบียนเข้ำ
ร่วมประชุม บริษัท ต้องขออภัยในควำมไม่สะดวกมำ ณ โอกำสนี้

ขอแสดงควำมนับถือ
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน)

วันที่ 18 มีนำคม 2564
เรื่อง
เรียน

ขอเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ท่ำนผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมำด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมำแสดงในวันประชุม) และรำยงำนประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอำร์
(QR Code)
2. รำยนำมและประวัติของกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ และได้รับกำรเสนอชื่อให้ได้รับกำรเลือกตั้ง
เป็นกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง
3. นโยบำย หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำคณะกรรมกำรบริษัท
4. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบกำรณ์กำรทำงำนของผู้สอบบัญชี
5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น
6. คำชี้แจงวิธีกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะ เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้เข้ำร่วมประชุมต้องนำมำแสดงในวัน
ประชุม
7. รำยชื่อและรำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรอิสระที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
8. แบบแสดงควำมจำนงขอรับรำยงำนประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่ม
9. แผนที่สถำนที่จัดประชุม
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข.
11. แบบคัดกรองควำมเสี่ยงกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID 19)
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่ำนทรำบว่ำ ด้วยคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติให้เรียก
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานใหญ่ บริษัท พี.ซี.
เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) เลขที่ 2/1-9 หมู่ 3 ตาบลโคกกรวด อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 (“ที่
ประชุม”) เพื่อพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในปี 2563 ปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจำปี 2563
(ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรำกฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทรำบ
หมายเหตุ วำระนี้เป็นวำระเพื่อรับทรำบ จึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี 2563 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
วัตถุ ป ระสงค์ แ ละเหตุ ผล งบแสดงฐำนะกำรเงิ น และงบก ำไรขำดทุ นเบ็ ด เสร็ จ ประจ ำปี 2563 ส ำหรั บ รอบ
ระยะเวลำบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจำปี 2563 (ในรูปแบบ QR Code ซึ่ง
ปรำกฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบแสดงฐำนะกำรเงิน
และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ดังกล่ำว ได้
(1)

ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้ สอบบั ญชีรับ อนุญำตจำกบริษัท สำนัก งำนอี วำย จำกัด (“EY”) ผ่ำ นกำรพิจำรณำจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว
สรุปสาระสาคัญงบการเงิน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย: ล้ำนบำท
เปลี่ยนแปลง สัดส่วนต่อ
ร้อยละ +/(-) รำยได้ปี 2563
-27.1%

รำยกำร

ปี 2563

ปี 2562

รำยได้จำกกำรขำย

3,813.5

5,231.7

- ธุรกิจในประเทศ

2,431.2

3,570.3

-31.9%

- ธุรกิจต่ำงประเทศ

1,382.3

1,661.4

-16.8%

รำยได้รวม

3,992.8

5,340.0

-25.0%

ต้นทุนขำย

3,261.7

4,478.7

-27.2%

1,948.2
1,313.5

2,868.7
1,610.1

-32.1%
-18.4%

551.8

753.0

483.0

- ธุรกิจในประเทศ
- ธุรกิจต่ำงประเทศ
กำไรขั้นต้น
- ธุรกิจในประเทศ
- ธุรกิจต่ำงประเทศ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
บริหำร
- ธุรกิจในประเทศ
- ธุรกิจต่ำงประเทศ
กำไร(ขำดทุน)จำกอัตรำ
แลกเปลีย่ น
สำรองหนี้สงสัยจะสูญ
กำไรสุทธิสำหรับปี
- ธุรกิจในประเทศ
- ธุรกิจต่ำงประเทศ

สัดส่วนต่อ
รำยได้ปี 2562

85.5%
80.1%

85.6%
80.3%

95.0%

96.9%

-26.7%

14.5%

14.4%

701.6

-31.2%

19.9%

19.7%

68.8

51.4

33.9%

5.0%

3.1%

449.4

481.5

-6.7%

11.3%

9.0%

164.7
284.7

181.4
300.1

-9.2%
-5.1%

6.8%

5.1%

20.6%

18.1%

87.4

-102.4

-185.4%

n.a.

n.a.

-0.9

-208.6

-99.6%

n.a.

n.a.

253.4

75.2

237.1%

421.8
-168.4

290.0
-214.9

45.4%
-21.6%

6.3%
17.3%

1.4%
8.1%

-12.2%

-12.9%

ความเห็ น คณะกรรมการ เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ำรณำอนุ มั ติ ง บแสดงฐำนะกำรเงิ น
และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งได้ผ่ำน
กำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตจำก EY และผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว
หมายเหตุ มติในวำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

(2)

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจำกงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรหลังหักภำษีและหลังหักสำรองตำมกฎหมำย ทั้งนี้ กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวจะขึ้นอยู่กับกำรดำรงเงิน
ไว้เพื่อลงทุนในอนำคต หรือเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภำยในบริษัท รวมถึงควำมจำเป็นและ
ควำมเหมำะสมอื่น ๆ ในอนำคต
ทั้งนี้บริษัทไม่มีกำรจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองเพิ่มเติม เนื่องจำกทุนสำรองเต็มจำนวน 10% ของทุนจดทะเบียน
แล้วตำมกฎหมำย
ความเห็นคณะกรรมการ
อนุมั ติใ ห้นำเสนอต่อที่ ประชุ มผู้ถื อหุ้ นเพื่อพิ จำรณำอนุ มัติ กำรจ่ำ ยเงินปั นผลจำกผลกำรดำเนิน งำนของบริษั ท
ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ในอัตรำหุ้นละ 0.25 บำท จำกจำนวนหุ้น
ทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 381,250,000 บำท โดยเป็นกำรจ่ำยจำกกำไรสุทธิจำกกิจกำรที่
ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ในอัตรำหุ้นละ 0.073 บำท จำกจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 111,325,000 บำท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจำนวนนี้จะไม่ถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำย และจ่ำยจำกกำไร
สุทธิจำกกิจกำรที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน (NON BOI) ในอัตรำหุ้นละ 0.177 บำท จำกจำนวนหุ้นทั้งหมด
1,525,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 269,925,000 บำท ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีกำรจัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำย
เพิ่มเติม เนื่องจำกบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตำมที่กฎหมำยกำหนดแล้ว
ในกำรนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษำยน 2564 และ
กำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภำคม 2564 อย่ำงไรก็ดี สิทธิในกำรรับเงินปันผลดังกล่ำวยังมีควำมไม่แน่นอน
เนื่องจำกต้องรอกำรอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ทั้งนี้ เปรียบเทียบอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลประจำปี 2563 กับปีที่ผ่ำนมำได้ ดังนี้
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
1. กำไรสุทธิสำหรับปีตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรหลังหัก
ภำษีและหลังหักสำรองตำมกฎหมำย (ล้ำนบำท)
2. จำนวนหุ้น (ล้ำนหุ้น)

ปีบัญชี 2563
421.75

ปีบัญชี 2562
929.51

1,525

1,525

3. เงินปันผลประจำปี (บำท/หุ้น)

0.25

0.30

4. เงินปันผลจ่ำยทั้งสิ้น (ล้ำนบำท)

381.25

457.50

5. อัตรำส่วนกำรจ่ ำยเงินปั นผลเทียบกับกำไรสุ ทธิจำกงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรหลังหักภำษีและหลังหักสำรองตำม
กฎหมำย

90.39 %

49.21 %

หมายเหตุ มติในวำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

(3)

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตำมมำตรำ 71 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไข
เพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด ”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่ำ ในกำรประชุมสำมัญ
ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรในขณะนั้น ถ้ำจำนวนกรรมกำรที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้กรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่ง
ตำมวำระนั้น อำจได้รับเลือกตั้งเข้ำมำดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำรใหม่ก็ได้
สำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมกำรที่ครบวำระกำรดำรงตำแหน่งครั้งนี้จำนวน 3 ท่ำน ดังนี้
1. นำยศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตยิ ศ
2. นำยจักร บุญ-หลง
3. นำงวรรณำ เรำมำนะชัย

รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร

ในกำรนี้ บริษัทได้ประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรำยชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตำมพ.ร.บ.
บริษัทมหำชนจำกัด กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัท เพื่อ
เข้ำรั บกำรสรรหำเป็ นกรรมกำรบริษั ทตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิ กำยน 2563 ถึง 25 ธัน วำคม 2563 โดยเมื่ อครบ
กำหนดเวลำแล้ว ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ำมำยังบริษัท
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้พิจำรณำกลั่นกรองแล้วให้ควำมเห็นว่ำ กรรมกำรทั้ง 3 รำย
ได้ แ ก่ นำยศิ ริ พ งษ์ รุ่ งโรจน์ กิ ติ ย ศ นำยจั ก ร บุ ญ -หลง และนำงวรรณำ เรำมำนะชั ย เป็ น ผู้ มี ค วำมรู้ แ ละมี
ประสบกำรณ์ ประกอบกับเพื่อควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรจัดกำรอันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำนตำมแผน
ธุรกิจของบริษัทในอนำคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแต่งตั้ง
ให้กรรมกำรทัง้ 3 ท่ำน กลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง
รำยละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรทำงำน ของกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ และ
ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อกลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง ปรำกฏตำม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมกำรได้พิจำรณำคุณสมบัติ ควำมรู้ และประสบกำรณ์ ตำมนโยบำย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำคณะกรรมกำรบริษัท ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 คณะกรรมกำร (โดยมติเสียงข้ำง
มำกและไม่รวมกรรมกำรที่ต้องพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระในครั้งนี้) เห็นว่ำบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรอิสระสำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง ให้
กรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่งตำมวำระ ทั้ง 3 รำย กลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง โดยมีรำยชื่อ
ดังนี้
1. นำยศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตยิ ศ
2. นำยจักร บุญ-หลง
3. นำงวรรณำ เรำมำนะชัย

รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร

หมายเหตุ มติในวำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมัติ ดังนี้ บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็นผู้ได้รับ
เลือกเป็นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งใน
ลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี ให้ประธำนที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด ตำม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16

(4)

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยมอบหมำยให้
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็นผู้เสนอค่ำตอบแทนของกรรมกำรจำกผลกำรดำเนินงำนของ
บริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสำหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนำดใกล้เคียงกัน โดยคำนึงถึง
ควำมเหมำะสม และสอดคล้องกับภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรในวงเงินไม่เกิน
9 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นวงเงินเดียวกันกับปี 2563 โดยมีรำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำร ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ

ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท)
2563

คณะกรรมกำรบริษัท
- ประธำน
- กรรมกำร

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
- ประธำน
- กรรมกำร
คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน
- ประธำน
- กรรมกำร

2564

เบี้ยประชุม/ครั้ง
(บาท)
2563

2564

บาเหน็จกรรมการ/ปี
(บาท)
2563

2564

จ่ำยให้เฉพำะ
จ่ำยให้เฉพำะ
กรรมกำรที่ไม่เป็น
กรรมกำรที่ไม่เป็น
ผู้บริหำร โดยจำนวน ผู้บริหำร โดยจำนวน
เงินให้สอดคล้องกับ
เงินให้สอดคล้องกับ
กำรทำกำไรของบริษัท กำรทำกำไรของบริษัท
เงินปันผล และโบนัส เงินปันผล และโบนัส
พนักงำน โดยมีวงเงิน พนักงำน โดยมีวงเงิน
ไม่เกิน 4 ล้ำนบำท
ไม่เกิน 4 ล้ำนบำท

25,000
17,500

25,000
17,500

40,000
30,000

40,000
30,000

-

-

37,500
25,000

37,500
25,000

-

-

-

-

37,500
25,000

37,500
25,000

-

-

- สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี
หมายเหตุ มติในวำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตำมมำตรำ 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหำชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุม สำมัญ ผู้ถือหุ้น
ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่กำหนดให้ที่ประชุม สำมัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น บริษัทจึงต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีของบริษัททุกปี
(5)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดย
พิจำรณำจำกควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ตลอดจนควำมเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และพิจำรณำค่ำตอบแทนกำร
สอบบัญชีให้เหมำะสมกับหน้ำที่ ภำระควำมรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทให้พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีจำก EY เป็นสำนักงำนสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติ
นำยศุภชัย ปัญญำวัฒโน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ
นำยณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 5730 และ/หรือ
นำงสำวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 5874 แห่ง EY
เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของ
บริษัทและขอเสนอให้กำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,100,000 บำท ซึ่งเป็นอัตรำ
เดียวกับปี 2563
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่ำวไม่ได้ให้บริกำรอื่นๆ แก่บริษัทและไม่มีควำมสัมพันธ์ และ/หรือ กำรมีส่วนได้เสียกับบริษัท /
บริษัทย่อย / ผู้บริหำร / ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด จึงมีอิสระเพียงพอในกำร
ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯ
ความเห็ น ของคณะกรรมการ เห็น สมควรเสนอต่อ ที่ป ระชุม ผู ้ถ ือ หุ ้น อนุม ัต ิแ ต่ง ตั ้ง ผู้ส อบบัญ ชีจ ำก EY เป็ น
สำนักงำนสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให้ นำยศุภชัย ปัญญำวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 3930
และ/หรือ นำยณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 5730 และ/หรือ นำงสำวกรองแก้ว ลิมป์
กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 5874 แห่ง EY เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง
เป็นผู้ทำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบกำรณ์
กำรทำงำนของผู้สอบบัญชีแต่ละท่ำน ปรำกฏตำม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติค่ำสอบบัญชีประจำปี 2564 ตำมปรำกฏในตำรำง
ดังต่อไปนี้
(หน่วย : บำท)

ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่ำสอบบัญชี บมจ.พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง
ค่ำบริกำรอื่น
รวม

ปี 2564 (ปีที่เสนอ)

ปี 2563

3,100,000

3,100,000

-

-

3,100,000

3,100,000

หมายเหตุ มติในวำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ความเห็ น คณะกรรมการ คณะกรรมกำรเห็ น ว่ ำ สมควรที่ จ ะเปิ ด โอกำสให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น ซั ก ถำม (ถ้ ำ มี ) และให้
คณะกรรมกำรตอบข้อซักถำม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น อย่ำงไรก็ดี เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรแพร่ระบำดไวรัสโคโรนำ
2019 (Covid-19) บริษัทจึงของดกำรจัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับกำรสอบถำม โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถำม
ในที่ประชุมขอให้ส่งคำถำมให้แก่เจ้ำหน้ำที่บริษัท เพื่อจัดส่งคำถำมแก่ประธำนกรรมกำรต่อไป ทั้งนี้ เพื่อกระชับเวลำ
(6)

กำรประชุม ในกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถตอบคำถำมของผู้ถือหุ้นได้ทั้งหมดในที่ประชุม บริษัทจะตอบคำถำมของผู้ถือ
หุ้นและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป
บริ ษั ท ก ำหนดรำยชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ เ ข้ ำ ร่ ว มประชุ ม สำมั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ ำปี 2564 (Record Date) ในวั น ที่
2 มีนำคม 2564
บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สานักงานใหญ่ บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) เลขที่ 2/1-9 หมู่ 3
ตาบลโคกกรวด อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 รำยละเอียดแผนที่ของสถำนที่ประชุม ปรำกฏตำม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9
บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลำ 11.00 น. เนื่องจำกบริษัทจะใช้ระบบ
Barcode ในกำรลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในกำรประชุม ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์ม
ลงทะเบียน มำแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสำรประกอบอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสำร
ประกอบกำรประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.pcsgh.com แล้ว
บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษำคำชี้แจงวิธีกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะ เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้เข้ำร่วมประชุมต้อง
นำมำแสดงในวันประชุม ดังมีรำยละเอียดปรำกฏตำม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นงดการเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 โดยเฉพำะท่ำนที่
 เดินทางไป/กลับ หรือผ่านทาง ณ เขตโรคติดต่ออันตรายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือได้
สัมผัส หรืออยู่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และยังไม่พ้นระยะเฝ้าดูอาการที่บ้าน 14 วันปฏิทิน
 มีไข้ (อุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส) หรือมีอาการที่น่าสงสัย เช่น ไอ จาม มีน้ามูก มีอาการเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินหายใจ หรือหายใจลาบาก เป็นต้น
โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง
รำยชื่อและรำยละเอียดกรรมกำรอิสระ ปรำกฎตำม สิ่งที่แนบมาด้วย 7 โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใด
แบบหนึ่ง ตำม สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ส่วนผู้ถือหุ้นต่ำงชำติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น โปรดใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โดยสำมำรถดำวน์โหลดได้จำกเว็บไซต์ของบริษัท
ท่ำนสำมำรถส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสำรประกอบมำยัง :
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 2/1-9 หมู่ 3 ตาบลโคกกรวด อาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30280 หมายเลขโทรศัพท์ 044-701300 ต่อ 34621 ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564
เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายภาครัฐและเป็ นการป้อ งกัน การแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนั้ น ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 บริษัทจึงของดการจัดรถรับ –ส่ง ผู้ถือหุ้น จากกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังคง
สามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน และส่ง
คาถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมมาพร้อมกันด้วยได้ตามปกติ
อนึ่ง บริษัทได้จัดทำรำยงำนประจำปี 2563 และงบกำรเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 (ในรูปแบบ QR
Code ซึ่งปรำกฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน) จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นมำพร้อมกันนี้ อย่ำงไรก็ดี หำกท่ำนผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีควำมประสงค์
จะขอรับรำยงำนประจำปี 2563 และงบกำรเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2563 แบบรูปเล่ม สำมำรถส่งแบบแสดงควำม
จำนงตำม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

(7)

นอกจำกนี้ บริษัทขอควำมร่วมมือผู้เข้ำร่วมประชุมในกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติสำหรับผู้เข้ำร่วม
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งแนบมำกับหนังสือเชิญประชุมนี้อย่ำงเคร่งครัด ซึ่งกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรและแนวปฏิบัติ
ดังกล่ำวอำจก่อให้เกิดควำมล่ำช้ำและควำมไม่สะดวกต่อผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน บริษัทต้องขออภัยในควำมไม่สะดวกมำ ณ โอกำส
นี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
นำยจักรมณฑ์ ผำสุกวนิช
ประธำนกรรมกำร

(8)

สิ่งที่ส่งมำด้วย 2
(เอกสำรประกอบวำระที่ 4)
รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งปัจจุบัน

: นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ
: รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
อำยุ
: 71 ปี
สัญชำติ
: ไทย
กำรศึกษำ
: ปริญญำโทเศรษฐศสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ปริญญำตรีเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557
กำรถือหุ้นในบริษัท
: 15.08 % ( ณ 2 มีนำคม 2564)
วันเดือนปีที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท
: 27 มิถุนำยน 2556
รวมจำนวนปีที่เป็นกรรมกำร
: 7 ปี 10 เดือน
เมื่อรวมระยะเวลำที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวำระที่เสนอในครั้งนี้
: 10 ปี 10 เดือน
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
บริษัทจดทะเบียนอื่น
: ไม่มี
บริษัททั่วไป
: 12 บริษัท
: 2530 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ จำกัด
: 2531 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท พี.ซี.เอส. เอสเตท จำกัด
: 2533 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท ศิริวิทย์-สแตนเลย์ จำกัด
: 2537 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท พีซีเอส-นิสซิน จำกัด
: 2538 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท โครำช มัตซึชิตะ จำกัด
: 2545 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท ต้ำซัน ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
: 2556 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท พี.ซี.ดี.วำย คอร์เปอเรชั่น จำกัด
: 2557 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจี จำกัด
: 2557 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจี วัน จำกัด
: 2557 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจี ทู จำกัด
: 2557 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ เอ็นเอนจี วัน จำกัด
: 2558 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจี ทรี จำกัด
กำรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้
เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปี 2563

: ไม่มี

: คณะกรรมกำรบริษัท 3/8 ครั้ง
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 0/2 ครั้ง
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ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งปัจจุบัน

: นายจักร บุญ-หลง
: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง
: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ
อำยุ
: 63 ปี
สัญชำติ
: ไทย
กำรศึกษำ
: ปริญญำโท ศิลปศำสตร์มหำบัณฑิต กำรเมืองและเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ
มหำวิทยำลัยดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกำ
ปริญญำตรี นิติศำสตร์บณ
ั ฑิต มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
: หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
ปี 2559
: หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) ปี 2559
กำรถือหุ้นในบริษัท
: ไม่มี (ณ 2 มีนำคม 2564)
วันเดือนปีที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท
: 1 มกรำคม 2562
รวมจำนวนปีที่เป็นกรรมกำร
: 2 ปี 3 เดือน
เมื่อรวมระยะเวลำที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวำระที่เสนอในครั้งนี้
: 5 ปี 3 เดือน
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
บริษัทจดทะเบียนอื่น : 2 บริษัท
2562 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
บริษัทสยำมแม็คโคร จำกัด (มหำชน)
2561 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด(มหำชน)
บริษัททั่วไป
:
2561 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท โกลว์ พลังงำน จำกัด
(มหำชน) และกรรมกำร บริษัทอื่นในกลุ่มโกลว์ (ยกเว้น บริษัท โกลว์
ไอพีพี 3 จำกัด บริษัท เก็คโค่ -วัน จำกัด บริษัท ห้วยเหำะไทย จำกัด
บริษัท ไฟฟ้ำ ห้วยเหำะ จำกัด บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์
ยี่ จำกัด บริษัท ชลบุรี คลี น เอ็ นเนอร์ยี่ จ ำกัด และ Glow Energy
Myanmar Co., Ltd.)
กำรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้
: ไม่มี
เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท
ประสบกำรณ์อื่น
: 2562 – ปัจจุบัน กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ประธำนอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อบ้ำน (องค์กำร
มหำชน)
2560 – 2561 เอกอัครรำชทูต ณ กรุงย่ำงกุ้ง สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ
2558 – 2559 เอกอัครรำชทูต ณ กรุงออสโลรำชอำณำจักรนอร์เวย์
2555 – 2557 เอกอัครรำชทูต ณ กรุงเทลอำวีฟ รัฐอิสรำเอล
2552 – 2554 อธิบดีกรมกำรกงสุล
(10)

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปี 2563

ชื่อ-นามสกุล

:

: คณะกรรมกำรบริษัท 8/8 ครั้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 2/2 ครั้ง

นางวรรณา เรามานะชัย

ตาแหน่งปัจจุบัน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
อำยุ
สัญชำติ
กำรศึกษำ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
กำรถือหุ้นในบริษัท

:
:
:
:
:

กรรมการ
กรรมการ
70 ปี
ไทย
ปริญญำโทเศรษฐศสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ปริญญำตรีเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
: หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
: 4.29 % (ณ 2 มีนำคม 2564)

ปี 2557

วันเดือนปีที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท
: 27 มิถุนำยน 2556
รวมจำนวนปีที่เป็นกรรมกำร
: 7 ปี 10 เดือน
เมื่อรวมระยะเวลำที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวำระที่เสนอในครั้งนี้
: 10 ปี 10 เดือน
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
บริษัทจดทะเบียนอื่น
: ไม่มี
บริษัททั่วไป
: 10 บริษัท
: 2530 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ จำกัด
: 2531 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท พี.ซี.เอส. เอสเตท จำกัด
: 2538 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท โครำช มัตซึชิตะ จำกัด
: 2545 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท ต้ำซัน ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
: 2556 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท พี.ซี.ดี.วำย คอร์เปอเรชั่น จำกัด
: 2557 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจี จำกัด
: 2557 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจี วัน จำกัด
: 2557 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจี ทู จำกัด
: 2557 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ เอ็นเอนจี วัน จำกัด
: 2558 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจี ทรี จำกัด
กำรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้
เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปี 2563

: คณะกรรมกำรบริษัท

: ไม่มี

6/8 ครั้ง
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นิยามกรรมการอิสระ
นิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัทซึ่งเป็นไปตำมข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
1. ถื อ หุ้ น ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 1 ของจ ำนวนหุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมดของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำย นั้น ๆ
ด้วย
2. ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น กรรมกำรที่ มี ส่ ว นร่ ว มในกำรบริ ห ำรงำน ลู ก จ้ ำ ง พนั ก งำน ที่ ป รึ ก ษำที่ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นประจ ำ
หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็นบิดำมำรดำ คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็น
ผู้บริหำรหรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มีอำนำจควบคุมของ
บริษัทในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของกรรมกำรอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่
มีนัย หรือผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้
เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำรหรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้
กู้ยืม ค้ำประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่ นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญำตหรือ
คู่สัญญำมีภำระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญำต หรือตั้งแต่ 20 ล้ำน
บำทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ ทั้งนี้ กำรคำนวณภำระหนี้ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรคำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำร
พิจำรณำภำระหนี้ดังกล่ำว ให้นับรวมภำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่ำง 1 ปี ก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะ
ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงินซึ่งได้รับ
ค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มีอำนำจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่
มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้น
เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำร
แข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัท
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สิ่งที่ส่งมำด้วย 3
(เอกสำรประกอบวำระที่ 4)
นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการสรรหากรรมการของบริษัท
นโยบาย
คณะกรรมกำรบริษัทเล็งเห็นถึงควำมสำคัญและประโยชน์ของควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร
บริษัท (Board Diversity) ทั้งด้ำนทักษะวิชำชีพ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน อำยุและเพศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรกำหนด
นโยบำย และกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัท จึงมอบหมำยให้ คณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน มีหน้ำที่
รับ ผิด ชอบในกำรพิ จำรณำกำหนดหลั ก เกณฑ์แ ละวิ ธีก ำรในกำรสรรหำคณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่ อ ให้ คณะกรรมกำรบริษั ท มี
องค์ประกอบและโครงสร้ำงที่เหมำะสมกับทิศทำงในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีกรรมกำรที่มีคุณสมบัติเหมำะสมตำมหลัก
ของบรรษัทภิบำลที่ดี
หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการของบริษัท
1. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะพิจำรณำสรรหำบุคคลจำกแหล่งต่ำงๆ ดังนี้
1.1 กรรมกำรของบริษัทเป็นผู้แนะนำ
1.2 ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ถื อ หุ้ น และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งรวมกั น ได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ ำ ร้ อ ยละ 5 ของจ ำนวนหุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมด
ของบริษัท
1.3 บริษัทที่ปรึกษำภำยนอก
1.4 ฐำนข้อมูลกรรมกำรของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
2. พิจำรณำควำมเหมำะสมของควำมรู้และประสบกำรณ์ในธุรกิจหรืออุตสำหกรรมที่บริษัทดำเนินกิจกำรอยู่ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ
ด้ำนที่เป็นประโยชน์กับบริษัทหรือที่บริษัทต้องกำร ควำมหลำกหลำยในด้ำนต่ำงๆ เช่น ควำมเป็นอิสระ ทักษะวิชำชีพ อำยุ เพศ
ฯลฯ โดยจัดทำเป็นตำรำง Board Skill Matrix
3. ตรวจสอบบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อว่ำมีคุณสมบัติตำมกฎหมำยและข้อกำหนดของหน่วยงำนกำกับดู แล เช่น พระรำชบัญญัติ
บริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) พระรำชบั ญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
(รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. กรณีเป็นกรรมกำรเดิมที่จะกลับเข้ำดำรงตำแหน่งอีกวำระ คณะกรรมกำรสรรหำฯ อำจพิจำรณำกำรอุทิศเวลำของกรรมกำร
และผลกำรปฏิบัติงำนในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง รวมถึงพิจำรณำจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมกำรท่ำนนั้นดำรงตำแหน่ง
กรรมกำร ซึ่งรวมแล้วไม่ควรเกิน 3 บริษัทจดทะเบียน
5. กรณีแต่งตั้งกรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะพิจำรณำควำมเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมกำรอิสระตำม
หลักเกณฑ์ที่สำนักงำน กลต. กำหนดและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกอบกำรพิจำรณำ โดยหำกเป็นกรรมกำรอิสระเดิมที่จะกลับ
เข้ำดำรงตำแหน่งอีกวำระ ควรมีวำระกำรดำรงตำแหน่งต่อเนื่องนับจำกวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระครั้ง
แรกไม่เกิน 9 ปี
6. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะคัดเลือกและจัดทำรำยชื่อบุคคลที่เหมำะสมที่สุดให้คณะกรรมกำรบริษัท
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งหรือให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่ น
นอกจำกออกตำมวำระ
7. ดำเนินกำรทำบทำมบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่ำบุคคลดังกล่ำวมีควำมยินดีจะมำรับ
ตำแหน่งกรรมกำรของบริษัท หำกได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรหรือผู้ถือหุ้น
วันที่มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2558 โดยกำรอนุมัติของคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่
26 กุมภำพันธ์ 2558
(13)

สิ่งที่ส่งมำด้วย 4
(เอกสำรประกอบวำระที่ 6)
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทางานของผู้สอบบัญชีของบริษัท
บริษัทสานักงาน อีวาย จากัด (“EY”)
1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน
อายุ
: 58 ปี
การศึกษา
 ปริญญำโท สำขำกำรจัดกำร สถำบันธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬำลงกรณ์มำหวิทยำลัย
 ปริญญำตรี สำขำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
: 3930
วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
: 1 ตุลำคม 2549
ตาแหน่งปัจจุบัน
: หุ้นส่วน, ผูส้ อบบัญชี
ประสบการณ์
: 37 ปี
จานวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
:ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท
: ไม่มี
และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
อายุ
การศึกษา
 ปริญญำโท สำขำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
 ปริญญำตรี สำขำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ตาแหน่งปัจจุบัน
ประสบการณ์
จานวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท
และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล
อายุ
การศึกษา
 ปริญญำโท สำขำกำรบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
 ปริญญำตรี สำขำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ตาแหน่งปัจจุบัน
ประสบการณ์
จานวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท
และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

: 46 ปี

: 5730
: 1 ตุลำคม 2551
: หุ้นส่วน, ผูส้ อบบัญชี
: 25 ปี
: 2 ปี
: ไม่มี

: 48 ปี

: 5874
: 1 เมษำยน 2552
: หุ้นส่วน, ผูส้ อบบัญชี
: 27 ปี
:: ไม่มี
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สิ่งที่ส่งมำด้วย 5
ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 31. คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมัญประจำปีภำยในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัท
กำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวอื่นนอกจำกวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่ำกำรประชุมวิสำมัญ โดยคณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลำยคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมด จะ
เข้ำชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น กำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและ
เหตุผลในกำรที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่ำวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุม
ผู้ถือหุ้นภำยในสี่สิบห้ำ (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจำกผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมกำรไม่จัดให้มีกำรประชุมภำยในกำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ผู้ถือหุ้นทั้งหลำยซึ่งเข้ำชื่อกันหรือผู้
ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตำมที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภำยในสี่สิบห้ำ (45) วัน นับแต่วันครบ
กำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่ำเป็นกำรประชุมผู้ถื อหุ้นที่คณะกรรมกำรเรียกประชุม โดยบริษัท
จะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยอันจำเป็นที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุมและอำนวยควำมสะดวกตำมสมควร
ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นตำมวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตำมวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
ทั้งนี้ กำรจัดกำรประชุมผู้ถือหุ้นตำมวรรคแรกและวรรคสองนั้นสำมำรถจัดกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยกำร
จัดกำรประชุมด้วยวิธีดังกล่ำวต้องปฏิบัติตำมวิธีกำรที่บัญญัติไว้ในกฎหมำยหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้นหรือนำ
กฎหมำยหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นมำใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่ำวมีผลเช่นเดียวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่มำประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตำมวิธีกำรที่บัญญัติไว้ในกฎหมำยและ
ข้อบังคับนี้
ข้อ 32. ในกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมกำรจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถำนที่ วัน เวลำ ระเบียบวำระกำร
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรำยละเอี ยดตำมสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่ำเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อ
ทรำบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจำรณำ แล้วแต่กรณี รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเรื่องดังกล่ำว และจัดส่งให้ผู้ถือ
หุ้นและนำยทะเบียนทรำบไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณำคำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำสำม (3) วัน เป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำสำม (3) วัน โดยหำกกำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวใดเป็น
กำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำรจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมสำมำรถดำเนินกำรโดยใช้
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตำมระยะเวลำและลงโฆษณำในหนังสือพิมพ์ภำยในระยะเวลำที่กำหนดไว้ใน
วรรคนี้และจะต้องจัดให้มีกำรจัดเก็บสำเนำหนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมไว้เป็นหลักฐำนด้วย โดย
อำจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

(15)

ทั้งนี้ สถำนที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงำนใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำร
จะกำหนดหรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ข้อ 33. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือ
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) มำประชุมไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำ (25) คน หรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือ
หุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบ
เป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมไม่
ครบเป็นองค์ประชุมตำมที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หำกว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้กำร
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และใน
กรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในกำรประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่ำ
จะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 34. ให้ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือกำรประชุมผ่ำน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้รองประธำนกรรมกำร
เป็นประธำนในที่ประชุม ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำรหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ที่
ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมคนใดคนหนึ่งมำเป็นประธำนในที่ประชุมดังกล่ำว
ข้อ 35. ในกำรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่ำหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจำกกำรออกเสียงเลือกตั้งกรรมกำรและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน
ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมำประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนทีส่ ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข)
กำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหำชนอื่นมำเป็นของบริษัท
(ค)
กำรทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่สำคัญ
กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นใดเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรควบรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกำรแบ่งผลกำไรขำดทุนกัน
(ง)
กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(จ)
กำรเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ)
กำรเลิกบริษัท
(ช)
กำรออกหุ้นกู้ของบริษัท
(ซ)
กำรควบรวมกิจกำรบริษัทกับบริษัทอื่น
ข้อ 36. กิจกำรที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
(1) รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรที่แสดงถึงกิจกำรของบริษัทในรอบปีที่ผ่ำนมำ
(2) พิจำรณำอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขำดทุน
(3) พิจำรณำอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และกำรจ่ำยเงินปันผล
(4) พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ
(5) พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
(6) พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชี และ
(7) กิจกำรอื่นๆ
(16)

สิ่งที่ส่งมำด้วย 6
คาชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารหลักฐาน
ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนามาแสดงในวันประชุม
1. การลงทะเบียน
บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลำ 11.00 น. ของ วันศุกร์ ที่ 9
เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม สานักงานใหญ่ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) เลขที่ 2/1-9
หมู่ 3 ตาบลโคกกรวด อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280
2. การมอบฉันทะ
กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้ำประชุมและออก
เสียงแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ตำมแบบที่กรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ได้กำหนดไว้ ตำม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 สำหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่
เว็บไซต์ของบริษัท
วิธีการมอบฉันทะสามารถดาเนินการได้ ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่ำนั้น โดยบริษัทแนะนำ
ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุกำรออกเสียงในแต่ละระเบียบวำระ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้นให้เลือกใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตำมควำมประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัท ดังมี
รำยละเอียดปรำกฏตำม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หำกผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทแล้ว บริษัทฯ ขอแนะนา
ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุกำรออกเสียงในแต่ละระเบียบวำระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสาร
ประกอบการมอบฉันทะมายัง
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
เลขที่ 2/1-9 หมู่ที่ 3 ตาบลโคกกรวด อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280
เบอร์โทรศัพท์ 044-701300 ต่อ 34621
และเพื่อควำมสะดวกในกำรตรวจสอบเอกสำร จึงขอควำมร่วมมือโปรดส่งเอกสำรให้ถึงบริษัท
ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564
5. กรอกข้อควำมในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลำยมือชื่อในหนังสือมอบ
ฉันทะ และปิดอำกำรแสตมป์จำนวน 20 บำท พร้อมทั้งขีดฆ่ำลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่ำว
6. ให้ ผู้ รั บ มอบฉั น ทะแสดง หนั ง สื อ มอบฉั น ทะและเอกสำรประกอบกำรมอบฉั น ทะตำมที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นส่ ว นของ
เอกสำรที่ต้องนำมำแสดงในวันประชุม ณ โต๊ะลงทะเบียนสำหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม
3. เอกสารที่ต้องนามาแสดงในวันประชุม
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
ให้แสดงบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ)
ที่ยังไม่หมดอำยุ และหำกมีกำรเปลี่ยนชื่อ – นำมสกุล ให้ยื่นหลักฐำนประกอบด้วย
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ : ให้แสดง
1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วน และลงลำยมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะและติดอำกร
แสตมป์ครบถ้วนแล้ว
(17)

2) ส ำเนำบั ต รประจ ำตั ว ประชำชน หรื อ บั ต รประจ ำตั ว ข้ ำ รำชกำร หรื อ ใบขั บ ขี่ หรื อ หนั งสื อ เดิ น ทำง (กรณี เ ป็ น ชำว
ต่ำงประเทศ) ที่ยังไม่หมดอำยุ ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
3) บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสื อเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ที่
ยังไม่หมดอำยุ ของผู้รับมอบฉันทะ
ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
1. กรณีผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลมำร่วมประชุมด้วยตนเอง : ให้แสดง
1) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ)
ที่ยังไม่หมดอำยุ ของผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
2) สำเนำหนังสือรับรองของนิติบุคคลจำกกระทรวงพำณิชย์ที่รับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล และมี
ข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนำมในหนังสือมอบอำนำจมีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีที่มีกำรมอบฉันทะ : ให้แสดง
1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วน และลงลำยมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอำกร
แสตมป์ครบถ้วนแล้ว
2) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ)
ที่ยังไม่หมดอำยุ ของผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
3) บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ที่ยัง
ไม่หมดอำยุ ของผู้รับมอบฉันทะ
4) สำเนำหนังสือรับรองของนิติบุคคลจำกกระทรวงพำณิชย์ที่รับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล และมี
ข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนำมในหนังสือมอบอำนำจมีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
3. กรณี ก ำรมอบฉั น ทะของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เ ป็ น ผู้ ล งทุ น ต่ ำ งประเทศและแต่ ง ตั้ ง ให้ คั ส โตเดี ย น (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตำมหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสำรดังนี้
3.1 เอกสำรหลักฐำนจำกคัสโตเดียน (Custodian)
1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วน และลงลำยมือชื่อของผู้มีอำนำจกระทำกำรแทน
ของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันนทะ และติดอำกรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
2) หนังสือยืนยันว่ำผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญำตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3) ส ำเนำหนั ง สื อ รั บ รองกำรจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลของคั ส โตเดี ย น (Custodian) ซึ่ ง รั บ รองส ำเนำถู ก ต้ อ ง
โดยผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำผู้มีอำนำจกระทำกำร
แทนของคั ส โตเดี ย น (Custodian) ซึ่ ง ลงนำมในฐำนะผู้ ม อบฉั น ทะมี อ ำนำจกระท ำกำรแทนคั ส โตเดี ย น
(Custodian)
4) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำว
ต่ำงประเทศ) ที่ยังไม่หมดอำยุ ของผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลำยมือชื่อ
รับรองสำเนำถูกต้อง
3.2 เอกสำรหลักฐำนจำกผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศ
1) หนังสือมอบอำนำจจำกผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินกำรลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทน
2) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมี
ข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนำมในหนังสือมอบอำนำจมีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้
ถือหุ้น
3) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำว
ต่ำงประเทศ) ที่ยังไม่หมดอำยุ ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
3.3 เอกสำรหลักฐำนจำกผู้รับมอบฉันทะ ให้แสดงบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือ
หนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ที่ยังไม่หมดอำยุ ของผู้รับมอบฉันทะ
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รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุน้

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
ตำแหน่ง
อำยุ
ที่อยู่
ส่วนได้เสียพิเศษในวำระกำรประชุม

ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ
73 ปี
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน) เลขที่ 2/1-9 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกรวด
อำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 30280
ไม่มี

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
ตำแหน่ง
อำยุ
ที่อยู่
ส่วนได้เสียพิเศษในวำระกำรประชุม

กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
71 ปี
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน) เลขที่ 2/1-9 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกรวด
อำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 30280
ไม่มี

นายราชัย วัฒนเกษม
ตำแหน่ง
อำยุ
ที่อยู่
ส่วนได้เสียพิเศษในวำระกำรประชุม

กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
74 ปี
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน) เลขที่ 2/1-9 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกรวด
อำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 30280
ไม่มี
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แบบแสดงความจานงขอรับรายงานประจาปี 2563 ในแบบรูปเล่ม
เรียน

ท่ำนผู้ถือหุ้น
บริ ษั ท พี . ซี . เอส. แมชี น กรุ๊ ป โฮลดิ้ ง จ ำกั ด (มหำชน) ไ ด้ พิ จ ำรณำจั ด ท ำรำยงำนประจ ำปี 2563 ที่ มี ข้ อ มู ล

ตำมข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ในรูปแบบ QR Code และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว
หำกท่ำนมีควำมประสงค์จะขอรับรำยงำนประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่ม ซึ่งมีเนื้อหำเช่นเดียวกับ QR Code กรุณำแจ้ง
ควำมประสงค์ผ่ำนช่องทำงตำมที่ระบุด้ำนล่ำงไปยัง บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน) เพื่อจัดส่งให้ท่ำนตำม
ควำมประสงค์ต่อไป
-------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อ...........................................................................................นำมสกุล.........................................................................................
ที่อยู่...............................................................................................................................................................................................
จังหวัด...................................................................................รหัสไปรษณีย์...................................................................................
โทรศัพท์.............................................................................
มีควำมประสงค์จะขอรับรำยงำนประจำปี 2563 :
 ฉบับภำษำไทย

 ฉบับภำษำอังกฤษ

ท่ำนสำมำรถส่งรำยละเอียดกำรขอรับรำยงำนประจำปี 2563 ได้ที่
1. โทรสำร 044-701399
2. อีเมล์ ir@pcsgh.com
3. ส่งแบบแสดงควำมจำนงทำงไปรษณีย์ ถึง
ส่วนงำนนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 2/1-9 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 30280
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แผนที่แสดงสถานทีจ่ ัดประชุม
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
จังหวัดนครราชสีมา

ห้องประชุม สำนักงำนใหญ่ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 2/1-9 หมู่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง
จังหวัดนครรำชสีมำ 30280
เบอร์โทรศัพท์: (044) 701 300
โทรสำร : (044) 701 399
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