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วันท่ี 10 มีนาคม 2565 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56 - 1 One 

Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)   
2. รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตัง้เปน็

กรรมการอีกวาระหนึ่ง  
3. นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 
4. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี  
5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
6. ค าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารส าหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-

AGM) 
7. รายช่ือและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น    
8. ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์        
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. 

 

 บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ด้วยคณะกรรมการ
บริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. โดยเป็นการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 ส าหรับการก าหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
น าเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ตามหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ดี เมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่บริษัทได้ก าหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 แต่อย่างใด บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
รายละเอียดปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้าที่ 98 ของแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report )  (ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ใน
แบบฟอร์มลงทะเบียน) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้  

 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2564  ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ  

 หมายเหตุ  วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 

 



(2) 
 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2564 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี 2564  ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดปรากฏอยู่ในสว่นที่ 3 งบการเงินและหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน หน้าที่ 98 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report ) 
(ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน) ท่ีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 
โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2564 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2564 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด (“EY”) 
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

สรุปสาระส าคัญงบการเงิน ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564                          

หน่วย: ล้านบาท 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 
เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ +/(-) 

สัดส่วนต่อ
รายได้ปี 2564 

สัดส่วนต่อ
รายได้ปี 2563 

รายได้จากการขาย 3,875.6 3,101.1 25.0%   

- ธุรกิจในประเทศ 3,512.0 2,431.2 44.5%   

- ธุรกิจต่างประเทศ 363.6 669.9 -45.7%   

รายได้อื่น 213.7 53.3 300.9%   

รายได้รวม 4,089.3 3,154.4 29.6%   

ต้นทุนขาย 2,990.0 2,601.4 14.9% 77.1% 83.9% 

- ธุรกิจในประเทศ 2,615.2 1,948.2 34.2% 74.5% 80.1% 

- ธุรกิจต่างประเทศ 374.8 653.2 -42.6% 103.1% 97.5% 

ก าไรขั้นต้น 885.6 499.7 77.2% 22.9% 16.1% 

- ธุรกิจในประเทศ 896.8 483.0 85.7% 25.5% 19.9% 

- ธุรกิจต่างประเทศ -11.2 16.7 -167.1% -3.1% 2.5% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร 

411.5 349.9 17.6% 10.1% 11.1% 

- ธุรกิจในประเทศ 211.2 164.8 28.2% 6.0% 6.8% 

- ธุรกิจต่างประเทศ 200.3 185.1 8.2% 55.1% 27.6% 

ก าไรสุทธิส าหรับป ี 503.7 253.4 98.8% 12.3% 8.0% 

- ธุรกิจในประเทศ 689.8 340.0 102.9% 19.6% 14.0% 

- ธุรกิจต่างประเทศ -68.5 -168.1 59.3% -18.8% -25.1% 
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รายการ ปี 2564 ปี 2563 
เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ +/(-) 

สัดส่วนต่อ
รายได้ปี 2564 

สัดส่วนต่อ
รายได้ปี 2563 

- ขาดทุนจากการด าเนินงานที่

ยกเลิกและการด้อยค่าสินทรัพย์

ในต่างประเทศ 

-156.1 -5.8 2,591.4% n.a n.a 

- ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 38.5 87.3 -55.9% n.a n.a 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน                     
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี 2564 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่าน
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด  และผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

หมายเหตุ  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลังหักส ารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการด ารงเงิน
ไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อช าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท รวมถึงความจ าเป็นและ
ความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต 

ทั้งนีบ้ริษัทไม่มีการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเพื่อเป็นทุนส ารองเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนส ารองครบร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามทีก่ฎหมายก าหนดแล้ว 

 ความเห็นคณะกรรมการ  
1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 

2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ของบริษัทฯ เป็นจ านวน 0.15 บาทต่อหุ้น ซึ่งค านวณจากหุ้นสามัญทั้งหมด 
1,525,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 228.75 ล้านบาท โดยเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งท่ี 4/2564 เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2564 และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือ
หุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 

2. อนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 457.50 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อหักเงินปันผลระหว่าง
กาลจากผลการด าเนินงานส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 
2564 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 228.75 ล้านบาท ข้างต้นแล้ว จะยังคงเหลือส่วนเงินปัน
ผลส าหรับผลการด าเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2564 ตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 228.75 ล้านบาท 
โดยเป็นการจ่ายจากก าไรสุทธิและก าไรสะสมจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 
0.05 บาท จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76.25 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่
ได้รับเงินปันผลจ านวนนี้จะไม่ถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย และจ่ายจากก าไรสุทธิและก าไรสะสมจากกิจการที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน (NON BOI)  ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 152.50 ล้านบาท โดยข้อเสนอการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล



(4) 
 

ของบริษัทฯ ทั้งนี้  บริษัทไม่มีการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนส ารอง
ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

ในการนี้ บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2565 (ขึ้น
เครื่องหมาย XD วันที่ 19 เมษายน 2565) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 อย่างไรก็ตาม 
สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2565 

 ทั้งนี้ เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564  กับปีท่ีผ่านมาได้ ดังนี ้

 

 หมายเหตุ  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ก าหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญ
ประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนท่ีใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี ้กรรมการที่ออกจากต าแหน่ง
ตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ 

 ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 มีกรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งครั้งนี้จ านวน 3 ท่าน ดังนี ้

1. นายจักรมณฑ์  ผาสุกวนิช  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ   
2. นายราชัย  วัฒนเกษม   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นายอังกฤษ  รุ่งโรจน์กิติยศ  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ในการนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม  พ.ร.บ. 
บริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการก ากับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อ
เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564 โดยเมื่อครบ
ก าหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัท  

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปีบัญชี 2564 ปีบัญชี 2563 ปีบัญชี 2562 
1. ก าไรสุทธิส าหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหัก

ภาษีและหลังหักส ารองตามกฎหมาย (ล้านบาท) 
247.60 421.75 929.51 

2. จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 1,525 1,525 1,525 

3. เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) 0.30 0.25 0.30 

4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) 457.50 381.25 457.50 

5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรสุทธิจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลังหักส ารองตาม
กฎหมาย 

184.77 % 90.39 % 49.21 % 
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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองแล้วให้ความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ราย 
ได้แก่ นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช นายราชัย วัฒนเกษม และนายอังกฤษ  รุ่งโรจน์กิติยศ เป็นผู้มีความรู้และมี
ประสบการณ์ ประกอบกับเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารจัดการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานตามแผน
ธุรกิจของบริษัทในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง
ให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน ของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และ
ได้รับการเสนอช่ือเพื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ ตามนโยบาย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 คณะกรรมการ (โดยมติเสียงข้าง
มากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระในครั้งนี้) เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการเป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ ประกอบกับเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารจัดการอันจะเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินงานตามแผนธุรกิจของบริษัทในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้
กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ราย กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายช่ือ
ดังนี ้

1. นายจักรมณฑ์  ผาสุกวนิช  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ   
2. นายราชัย  วัฒนเกษม   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นายอังกฤษ  รุ่งโรจน์กิติยศ  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

โดยนายจักรมณฑ์  ผาสุกวนิช และ นายราชัย  วัฒนเกษมซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ มี
คุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งบุคคลทั้งสองไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

หมายเหตุ  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติดังนี้ บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับ
เลือกเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน
ล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียง ช้ีขาด ตาม
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยมอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้เสนอค่าตอบแทนของกรรมการจากผลการด าเนินงานของ
บริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค านึงถึง
ความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
ในวงเงินไม่เกิน 9 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินเดียวกันกับปี 2564 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ดังต่อไปนี้ 
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คณะกรรมการชุดต่าง ๆ 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท) 

เบ้ียประชุม/คร้ัง  

(บาท) 

บ าเหน็จกรรมการ/ปี  

(บาท) 

2564 2565 2564 2565 2564 2565 

คณะกรรมการบริษัท 
- ประธาน 
- กรรมการ 

 
25,000 
17,500 

 
25,000 
17,500 

 
40,000 
30,000 

 
40,000 
30,000 

จ่ายให้เฉพาะ

กรรมการท่ีไม่เป็น

ผู้บริหาร โดยจ านวน

เงินให้สอดคล้องกับ

การท าก าไรของบริษัท 

เงินปันผล และโบนัส

พนักงาน โดยมีวงเงิน    

ไม่เกิน 4 ล้านบาท 

จ่ายให้เฉพาะ

กรรมการท่ีไม่เป็น

ผู้บริหาร โดยจ านวน

เงินให้สอดคล้องกับ

การท าก าไรของบริษัท 

เงินปันผล และโบนัส

พนักงาน โดยมีวงเงิน    

ไม่เกิน 4 ล้านบาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธาน 
- กรรมการ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
37,500 
25,000 

 
37,500 
25,000 

 
- 
 

 
- 

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 
- ประธาน 
- กรรมการ 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

37,500 
25,000 

 
 

37,500 
25,000 

 
 
- 

 
 
- 

 - สิทธิประโยชน์อื่นๆ   ไม่มี 

หมายเหตุ  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น บริษัทจึงต้องเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี  

 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดย
พิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนการ
สอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าท่ี ภาระความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให ้

  (1) นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3930 และ/หรือ  
  (2) นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5730 และ/หรือ  
  (3) นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5874  
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(หน่วย : บาท) 

 เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทและขอเสนอให้ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,100,000 บาท ซึ่งเป็นอัตรา
เดียวกับปี 2564  

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / 
บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีอิสระเพียงพอในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน 
อีวาย จ ากัด  เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให้ นายศุภชัย  ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ นายณัฐวุฒิ  สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 และ/หรือ 
นางสาวกรองแก้ว  ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  
เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตาม  สิ่งที่ส่งมา
ด้วย 4 

และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 ตามปรากฏในตาราง
ดังต่อไปนี้ 

หมายเหตุ  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 

วาระที่ 7 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี)  และให้

คณะกรรมการตอบข้อซักถาม หรือช้ีแจงผู้ถือหุ้น  

      บริษัทก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 (Record Date) ในวันที่  
11 มีนาคม 2565  

บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตั้งแต่เวลา 12.00 น. 
บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาค าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6   

 

โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
รายช่ือและรายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฎตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 7  โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใด
แบบหนึ่ง ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.pcsgh.com) 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564 

ค่าสอบบัญชี บมจ.พี.ซ.ีเอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง     3,100,000 3,100,000 

ค่าบริการอื่น - - 

รวม 3,100,000 3,100,000 
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ท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบมายัง : 

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 2/1-9 หมู่ 3 ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 30280 หมายเลขโทรศัพท์ 044-701300 ต่อ 34625 ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565 

อนึ่ง บริษัทได้จัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (56-1 One Report) และงบ
การเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน) จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
มาพร้อมกันนี้ และบริษัทได้จัดท ารายงานในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว และของดแจกรายงานแบบรูปเล่ม 
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบในการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อนจากการด าเนิน
ธุรกิจ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

  
                                                                                  นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช  
  ประธานกรรมการ 
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รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

ชื่อ-นามสกุล           :  นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนชิ 

ต าแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ   
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  
                                                
อาย ุ : 74  ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
การศึกษา : ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ California State University 
  ปริญญาตรเีศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมหลักสตูรกรรมการ : หลักสตูร Director Certification Program (DCP)  ปี 2564 
  หลักสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP)   ปี 2557 
  หลักสตูร Director Certification Program (DCP)  ปี 2557 
  หลักสตูร Current Issue Seminar (CIS)   ปี 2551 
  หลักสตูร The Role of Chairman Program (RCP)   ปี 2551 
  หลักสตูร Director Certification Program (DCP)  ปี 2549 
  หลักสตูร Audit Committee Program (ACP)   ปี 2549 
  หลักสตูร Finance for Non-Finance Director (FN)  ปี 2547 
  หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP)  ปี 2547 
การถือหุ้นในบริษัท             :  ไม่ม ี(ถือหุ้นโดยคู่สมรส 0.06 %, ข้อมูล ณ 11 มีนาคม 2565) 
วันเดือนปีท่ีไดร้ับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท     :   11 กันยายน 2558     
รวมจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ        :   6  ปี 6 เดือน 
เมื่อรวมระยะเวลาที่จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี ้  :   9  ปี 6 เดือน  
จ านวนบริษัทท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 
               บริษัทจดทะเบียนอื่น      :   ไม่ม ี
               บริษัทท่ัวไป      :   ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให ้  :   ไม่ม ี
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
ประสบการณ์   :  2558 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและก ากับ 

                        ดูแลกิจการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน)    
   2556 – 2557    ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

                บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
  2553 – 2562     ประธานกรรมการ  ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จ ากัด (มหาชน)                     
  2552 – 2557     กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

            บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 
 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564 : คณะกรรมการบริษัท     6/6     ครั้ง  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
(เอกสารประกอบวาระที่ 4)  
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ชื่อ-นามสกุล : นายราชัย  วัฒนเกษม 
ต าแหน่งท่ีเสนอแต่งต้ัง                 :  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
  และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 
อาย ุ : 75  ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
การศึกษา : M.B.A. (Honors Degree) Industrial Management II class Pacific States  
  University, California, USA 
การอบรมหลักสตูรกรรมการ : อบรมหลักสูตร Board Matters and Trends (BMT)  ปี  2562 
  อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)  ปี  2550 
  อบรมหลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี  2554 
  
การถือหุ้นในบริษัท             :  ไม่ม ี (ข้อมูล ณ 11 มีนาคม 2565) 
วันเดือนปีท่ีไดร้ับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท     :   4 เมษายน 2562     
รวมจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ        :   3  ปี  
เมื่อรวมระยะเวลาที่จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี ้  :   6  ปี   
 
จ านวนบริษัทท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 
               บริษัทจดทะเบียนอื่น      :   1 บริษัท 
               บริษัทท่ัวไป      :   2 บริษัท 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้  :   ไม่ม ี
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
 
ประสบการณ ์ : 2548 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและก าหนด       
                                                                       ค่าตอบแทน, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรรษัทภิบาล 

    บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
 : 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
    บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากัด (มหาชน) 
 : 2551 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษทั ยิบอินซอย จ ากัด 
 
 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564 : คณะกรรมการบริษัท       6/6   ครั้ง  
     คณะกรรมการตรวจสอบ   4/4   ครั้ง 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   2/2   ครั้ง 
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ชื่อ-นามสกุล : นายอังกฤษ  รุ่งโรจน์กิติยศ 
ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  
ต าแหน่งท่ีเสนอแต่งต้ัง                 :  กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
อาย ุ : 44  ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
การศึกษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์  
                                                 มหาวิทยาลัย 
  ปริญญาตรเีศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
การอบรมหลักสตูรกรรมการ : อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557 
การถือหุ้นในบริษัท : 230,200,000 หุ้น (14.9 %) ณ 11 มีนาคม 2565 
วันเดือนปีท่ีไดร้ับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท     :   7 ตุลาคม 2556     
รวมจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ        :   8  ปี 5 เดือน 
เมื่อรวมระยะเวลาที่จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี ้  :   11  ปี 5 เดือน  
จ านวนบริษัทท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 
               บริษัทจดทะเบียนอื่น      :   ไม่ม ี
               บริษัทท่ัวไป      :   7 บริษัท 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให ้  :   ไม่ม ี
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
ประสบการณ์                              :   2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 

  2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. นิสซิน จ ากดั 
  2556 – ปัจจุบัน รองกรรมการผูจ้ัดการ บริษัท พี.ซี.เอส. เอสเตท จ ากัด 
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จดัการ   

บริษัท พี.ซี.เอส. คาลิเบรชั่น แล็บ จ ากัด 
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฮ แลนด์ กอล์ฟ จ ากัด 
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แฟคตอรี่ แอนด์ ออฟฟิซ ซัพพลาย จ ากัด 
  2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จ ากดั 
  2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จ ากดั  
  2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร์จจิ้ง จ ากัด  
  2551 – 2556    กรรมการ บรษิัท เอสดับบลิว แอนด์ ซันส์ (ชิงหยวน) จ ากัด             
                                 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564 : คณะกรรมการบริษัท   6/6   ครั้ง  
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นิยามกรรมการอิสระ 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

1. ถือหุ้นไม่ เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย   นั้น ๆ 
ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม ในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า                       
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง 
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่
มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้
กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือ
คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ 20 ล้าน
บาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ี
มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าหรือถือหุ้น
เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 
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นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธกีารในการสรรหากรรมการของบริษัท 

 
นโยบาย 
 คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ
บริษัท (Board Diversity) ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อายุและเพศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการก าหนด
นโยบาย และการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท จึงมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่
รับผิดชอบในการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมี
องค์ประกอบและโครงสร้างที่เหมาะสมกับทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลัก
ของบรรษัทภิบาลที่ดี  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการของบริษัท 
1.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลจากแหล่งต่างๆ ดังน้ี 

1.1  กรรมการของบริษัทเป็นผู้แนะน า 
1.2  ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด                 

ของบริษัท 
1.3  บริษัทท่ีปรึกษาภายนอก 
1.4  ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2.  พิจารณาความเหมาะสมของความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่บริษัทด าเนินกิจการอยู่ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทหรือท่ีบริษัทต้องการ ความหลากหลายในด้านต่างๆ เชน่ ความเป็นอิสระ ทักษะวิชาชีพ อายุ เพศ 
ฯลฯ โดยจัดท าเป็นตาราง Board Skill Matrix 

3.  ตรวจสอบบุคคลที่จะถูกเสนอช่ือว่ามีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดู แล เช่น พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4.  กรณีเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ คณะกรรมการสรรหาฯ อาจพิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ
และผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ด ารงต าแหน่ง รวมถึงพิจารณาจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการท่านนั้นด ารงต าแหน่ง
กรรมการ ซึ่งรวมแล้วไม่ควรเกิน 3 บริษัทจดทะเบียน 

5.  กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระตาม
หลักเกณฑ์ที่ส านักงาน กลต. ก าหนดและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกอบการพิจารณา โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับ
เข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ ควรมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครั้ง
แรกไม่เกิน 9 ปี  

6.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะคัดเลือกและจัดท ารายช่ือบุคคลที่เหมาะสมที่สุดให้คณะกรรมการบริษัท
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งหรือให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่ น
นอกจากออกตามวาระ 

7.  ด าเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับ
ต าแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น 

วันที่มีผลบังคับใช ้

 ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2558  เมื่อวันที่   
26 กุมภาพันธ์ 2558 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
(เอกสารประกอบวาระที่ 4)  
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ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีของบริษัท 

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (“EY”) 
1. นายศุภชัย  ปัญญาวัฒโน 

อาย ุ   : 59 ปี 
การศึกษา  
 ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณม์าหวิทยาลยั 
 ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน   : 3930 
วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   : 1 ตุลาคม 2549 
ต าแหน่งปัจจุบัน   : หุ้นส่วน, ผูส้อบบัญช ี
ประสบการณ์   : 38 ปี 
จ านวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท   : -   
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท   : ไม่ม ี
และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง      

 
2. นายณัฐวุฒิ  สันติเพ็ชร 

อาย ุ   : 47 ปี 
การศึกษา 
 ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
 ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน   : 5730 
วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   : 1 ตุลาคม 2551 
ต าแหน่งปัจจุบัน   : หุ้นส่วน, ผูส้อบบัญช ี
ประสบการณ์   : 26 ปี 
จ านวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท   : 3 ปี 
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท    : ไม่ม ี
และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

3. นางสาวกรองแก้ว  ลิมป์กิตติกุล 
อาย ุ   : 49  ปี 
การศึกษา 
 ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ 
 ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน   : 5874 
วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   : 1 เมษายน 2552 
ต าแหน่งปัจจุบัน   : หุ้นส่วน, ผูส้อบบัญช ี
ประสบการณ์   : 28 ปี 
จ านวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท   : -  
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท    : ไม่ม ี
และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
(เอกสารประกอบวาระที่ 6) 

 

 



(15) 
 

  
 

ข้อบังคับของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะ
เข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม
ผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นท้ังหลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือผู้
ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัท
จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 

ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคแรกและวรรคสองนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการ

จัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้นหรือน า

กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในท่ีประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและ

ข้อบังคับนี ้

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อ

ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือ

หุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์

ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็น

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถด าเนินการโดยใช้

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน

วรรคนี้และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดย

อาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 



(16) 
 

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการ

จะก าหนดหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมในท่ีประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือ
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนผู้ถือ
หุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบ
เป็นองค์ประชุม  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่
ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การ
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และใน
กรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า
จะต้องครบองค์ประชุม  

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในท่ีประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการ
เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่
ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในท่ีประชุมดังกล่าว  

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในท่ีประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน 

ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แกบุ่คคลอื่น                  

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถปุระสงค์เพื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลิกบริษัท 
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 

ข้อ 36. กิจการที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้ 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน 
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี และ 
(7) กิจการอื่นๆ 
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ค าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ  
และข้อปฎิบัติส าหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส ์(E-AGM) 

 
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัท

ภายใน วันที ่1 เมษายน 2565  เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ

เข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link ส าหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือ

การเข้าใช้งานไปยังอีเมล์ที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันท าการก่อนวันประชุม  

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ผู้ถือหุ้นท่ีต้องการเข้าร่วมประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ดว้ยวิธีดังต่อไปนี้ 

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชมุด้วยวิธีส่งข้อมลูทาง E-Mail หรือไปรษณีย์ 

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ 

ไปรษณีย์  

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โดยขอให้ท่านระบุ 

อีเมล์ (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจนส าหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

2. แนบส าเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM  

2.1 ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

 กรณผีู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

o ส าเนาเอกสารแสดงตนทีร่าชการออกให้ท่ียังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว

ราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณมีีการเปลี่ยนแปลงช่ือ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบ

หลักฐานประกอบด้วย 

 กรณผีู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

o หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลง

ลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และตดิอากรครบถ้วนแล้ว 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัว

ข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือช่ือ

รับรองส าเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รบัมอบฉันทะ เช่น ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัว

ข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือช่ือ

รับรองส าเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ 

2.2 ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล 

 กรณผีู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-

Meeting) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
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o ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง

รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิตบิุคคล (กรรมการ) ที่มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตร

ประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไมห่มดอายุและลง

ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

 กรณีที่มีการมอบฉันทะใหผู้้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

o หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลง

ลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และตดิอากรแสตมปค์รบถว้นแล้ว 

o ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง

รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิตบิุคคล (กรรมการ) ที่มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตร

ประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไมห่มดอายุและลง

ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รบัมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามทีไ่ด้กลา่วข้างต้น 

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานทีไ่ด้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารค าแปล

ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองค าแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผูม้ีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน้ (ในกรณีเป็นนิติบุคคล) 

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้ารว่มประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบ

ต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจดัส่งมาให้บรษิัท ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565 

 ช่องทาง E-Mail  : ir@pcsgh.com 

 ช่องทางไปรษณีย์ :  

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  
เลขที่ 2/1-9 หมู่ที่ 3 ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280   
เบอร์โทรศัพท์ 044-701300 ต่อ 34625  
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การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ    

E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link ส าหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวัน

ประชุม 2 วันท าการ โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail 

ดังกล่าวภายในวันท่ี 5 เมษายน 2565 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันท ี

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค (Notebook) / 

แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัทพ์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเตอร์เน็ต

บ้านพ้ืนฐาน  

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud 

Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้ 

ระบบ iOS ระบบ Android 

 
 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-
meetings/id546505307 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us
.zoom.videomeetings 
 

 

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลา

ประชุมเท่าน้ัน  

4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นและเลขท่ีบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น 

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด

ออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

โดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย) 

6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์

เนช่ันแนล จ ากัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน 

*** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม 

ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท*** 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
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กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้า

ร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 

9) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้ก าหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายใน

วันที่ 1 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

 ช่องทาง E-Mail  : ir@pcsgh.com 

 ช่องทางไปรษณีย์ :  

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  
เลขที่ 2/1-9 หมู่ที่ 3 ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280   
เบอร์โทรศัพท์ 044-701300 ต่อ 34625  

 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.79/2564 เรื่องหลักเกณฑ์ในการชักชวน

เป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทขอแจ้งให้ทราบดังนี้ 

- ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ 

- หากท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไว้ล่วงหน้าแล้ว 

บริษัทจะด าเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้

ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้าในหนังสือมอบ

ฉันทะ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะด าเนินการออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควร

ต่อไป เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข.) 

- หากบริษัทฯ ไม่ด าเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หรือผู้รับมอบฉันทะไม่

ด าเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะ และหากท่านได้รับความเสียหายจากการด าเนินการดังกล่าว ท่านมีสิทธิ

ด าเนินคดีตามกฎหมายได้  

หากท่านประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ท่านสามารถกระท าได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการ และส่ง

หนังสือแจ้งยกเลิกดังกล่าวให้กับบริษัทก่อนเริ่มการประชุม หรืออย่างช้าที่สุดจะต้องแจ้งก่อนเริ่มการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ

วาระการประชุม ทั้งนี้ การแจ้งยกเลิกการมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่มีผลต่อการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ออกเสียงลงคะแนน

เสร็จสิ้นแล้ว 

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะท าการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาใน

หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่าง

ใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian) 
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กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  

กรุณาน าส่งข้อมูลต่อไปนี้  

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือผู้มอบ

ฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มี

อ านาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอ านาจ พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล 

(ถ้ามี) 

3. หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

 ช่องทาง E-Mail  : ir@pcsgh.com 

 ช่องทางไปรษณีย์ :  

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  
เลขที่ 2/1-9 หมู่ที่ 3 ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280   
เบอร์โทรศัพท์ 044-701300 ต่อ 34625  
และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึบริษัท  
ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565  
 

การส่งค าแนะน าหรือค าถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซ่ึงจะ

พิจารณาในการประชุม E-AGM  

 กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งค าแนะน าหรือค าถามต่าง ๆ สามารถกระท าได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้ 

1. ส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

 อีเมล์ : ir@pcsgh.com 

 โทรศัพท์ : 044-701300 ต่อ 34625 (ฝ่ายเลขานุการบริษัท) 

ทางไปรษณีย์ : บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  
 เลขที่ 2/1-9 หมู่ที่ 3 ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280 

 

2. ส่งค าแนะน าหรือค าถามระหว่างการประชุม ส าหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุช่ือและ

นามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนท่ีจะมีการส่งค าแนะน าหรือค าถามทุก

ครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งค าแนะน าและค าถามระหว่างประชุม ดังน้ี 

 ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)  

 ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง 

หลังจากท่ีเจ้าหน้าท่ีควบคุมระบบส่งค าเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากท่ีสนทนาเสร็จ
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ทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมล์ของผู้ เข้าร่วม

ประชุม) 

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อฝ่ายเลขานุการ

บริษัทเพ่ือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น 

2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตน

อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่

จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน 
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รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ 
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุน้ 

 
 

 

                       นายภควัต  โกวิทวัฒนพงศ์ 

ต าแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

อาย ุ     72  ปี 

ที่อยู่   บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 2/1-9 หมู่ที่ 3 ต าบลโคกกรวด 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา 30280 

ส่วนไดเ้สียพเิศษในวาระการประชุม   ไม่ม ี

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี (รวมคู่สมรส และบตุรที่ยังไมบ่รรลุนติิภาวะ) 

              
 

 

 นายจักร  บุญ-หลง 

 
ต าแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ                  

และกรรมการอิสระ  

อาย ุ     65  ปี 

ที่อยู่   บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 2/1-9 หมู่ที่ 3 ต าบลโคกกรวด 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา 30280 

ส่วนไดเ้สียพเิศษในวาระการประชุม   ไม่ม ี

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี (รวมคู่สมรส และบตุรที่ยังไมบ่รรลุนติิภาวะ) 

               

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 
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วันท่ี......................เดือน......................พ.ศ....................... 

                                                                                       Date                Month               Year 

(1) ข้าพเจ้า.............................................................หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง................................................. 

I/We,                                                                 Identification Card/Passport number 
สัญชาติ........................บ้านเลขท่ี........................ถนน.............................................ต าบล/แขวง...................................... 
Nationality                  Residing at No.               Road                                             Sub district 
อ าเภอ/เขต..................................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์...................................... 
District                                                       Province                                              Postal Code 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 

Being a shareholder of P.C.S. Machine Group Holding public company limited 
                     โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ........................................................................................ หุ้น 
           Holding the total amount of                                                            shares  

ลงช่ือ/Signed.........................................................ผู้ถือหุ้น/Shareholder  

         (..........................................................) 
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     ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ บริษัท พ.ีซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
Acceptance for the invitation of online meeting of P.C.S. Machine Group Holding PCL 

 
 

                            d       y 

                         ประสงค์จะรว่มประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสส์ าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  
                         I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2022 
 f 
                                 เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 
                                  Self-Attending 
                                  มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….................. ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น 
                                  Proxy to                                                                         attend the meeting. 
                 (3)  ข้อมูลในการจดัส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม 
                        Please send the Link to join the meeting by below email 
          g 
                                         อีเมล………………………………………………………………………....…(โปรดระบุ) 
          E-Mail                                                       Please fil in the blank. 
      พ 
                                         โทรศัทพ์มือถือ………………………………………………………………....(โปรดระบุ) 
 Mobile Number      Please fil in the blank. 
                 (4)  จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565 
                        Please submit the required document per an attachment 7 by 1 April 2022 
                 (5)  เมื่อได้รบัการยนืยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงคก์ารเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ               
                        Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email 
                 (6)  ในวันประชุมผูถ้ือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ ส าหรับการเข้าร่วมประชุม 
                        Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.  

 
 

 


