หนังสื อบอกกล่ าว
เรียกประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครังที 1/2559
วันที 21 เมษายน 2559
บริษทั ทีมพรีซิชัน จํากัด (มหาชน)
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สารบัญเอกสารแนบคําบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หน้า
เอกสารแนบ 1.
เอกสารแนบ 2.
เอกสารแนบ 3.
เอกสารแนบ 4.
เอกสารแนบ 5.
เอกสารแนบ 6.
เอกสารแนบ 7.
เอกสารแนบ 8.

สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที! 1/2558 วันที! 23 เมษายน 2558
นิยามกรรมการอิสระ
รายนามและประวัติของกรรมการที!ตอ้ งออกตามวาระและข้อมูลของ
กรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
คําชีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตน
เข้าร่ วมประชุม และการออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อบังคับของบริ ษทั เฉพาะที!เกี!ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
แผนที!สถานที!จดั ประชุม
รายงานประจําปี 2558 ในรู ปแบบ CD-ROM และสรุ ปข้อมูลทางการเงิน
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.

-2-

8 – 14
15
17 –22
23–24
25–26
27
ตามแนบ
ตามแนบ

วันที! 30 มีนาคม 2559
เรื! อง
เรี ยน

เชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ครังที! 1/2559
ท่านผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

ด้วยมติคณะกรรมการของบริ ษทั ทีมพรี ซิชน!ั จํากัด (มหาชน) ครังที! 1/2559 ลว. 16 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้จดั
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ในวันที! 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาของ บริ ษทั ทีมพรี ซิชน!ั จํากัด
(มหาชน) เลขที! 152/8 หมู่ 3 ถนนธัญบุรี-ลําลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี
ระเบียบวาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครังที 1/2558
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครังที! 1/2558 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ได้จดั ส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที!กาํ หนด รวมทังได้มีการเผยแพร่ ไว้ใน website ของบริ ษทั ที! www.teampcba.com
ความเห็นคณะกรรมการ:
พิจารณาแล้วเห็นว่าที!ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรที!จะรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที! 1/2558 ซึ!งประชุมเมื!อวันที!
23 เมษายน 2558
การออกเสี ยงลงคะแนน : ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 40 วาระนีจะต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบจากเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้น
ซึ!งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ระเบียบวาระที 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี พ.ศ. 2558
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
ผลการดําเนินงานประจําปี 2558 มีรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ 7
ความเห็นคณะกรรมการ :
พิจารณาแล้วเห็นว่าที!ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี พ.ศ. 2558
เนื!องจากวาระนีเป็ นวาระเพื!อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงคะแนน
ระเบียบวาระที 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี สินสุ ด
วันที 31 ธันวาคม 2558
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
งบการเงิ นรวมของ บมจ.ทีมพรี ซิชน!ั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที! 31 ธันวาคม 2558 ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 ซึ!งสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี

•
•
•
•
•

รายการ
สิ นทรัพย์รวม
หนีสินรวม
รายได้รวม
ขาดทุนสําหรับปี
ขาดทุนต่อหุน้

จํานวน
973 ล้านบาท
264 ล้านบาท
1,295 ล้านบาท
(110) ล้านบาท
(0.172) บาท / หุ้น
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ความเห็นคณะกรรมการ:
พิจารณาแล้วเห็นว่า ที!ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น สมควรอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงิ น และงบกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ นสุ ด ณ
วันที! 31 ธันวาคม 2558 และรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2558 ตามเอกสารแนบ 7
การออกเสี ยงลงคะแนน : ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ40 วาระนีจะต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบจากเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้น
ซึ!งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ระเบียบวาระที 4 พิจารณาอนุมัตงิ ดจัดสรรเงินกําไรเป็ นทุนสํ ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสํ าหรับรอบปี บัญชี2558
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
ตามข้อบังคับ ข้อ 49 กําหนดให้บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ!งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้า ของกําไร
สุ ทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ ของทุนจดทะเบียน
และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบมจ.ทีมพรี ซิชน!ั กําหนดไว้ว่า หากไม่มีความจําเป็ นอันใด บมจ.ทีมพรี ซิชน!ั จะจ่ายเงินปั นผล
เป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ หลังจากหักภาษีเงิ นได้แล้วในแต่ละปี และตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จํากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 47 กําหนดว่าคณะกรรมการ บมจ.ทีมพรี ซิชน!ั อาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ ได้เป็ นครังคราว หาก บมจ.ทีมพรี ซิชน!ั มีผลกําไรพอสมควรที!จะกระทําเช่นนันได้และเมื!อจ่ายเงินปั นผลแล้วให้รายงานให้ที!
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ข้อมูลเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี ที!ผา่ นมามีรายละเอียดดังนี
รายละเอียดการจ่ ายปันผล
1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
2. ขาดทุนสุ ทธิ(บาท) (งบการเงินรวม)

ปี 2558 (ปี ทีเสนอ)
ปี 2557
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ
(109,735,605)
59,949,111

3. จํานวนหุน้ (หุน้ )
4. เงินปันผลจ่าย (บาท : หุน้ )
4.1 อัตราเงินปันผลจ่ายเป็ นเงินสด
4.2 อัตราเงินปันผลจ่ายเป็ นหุน้ สามัญ
รวม
5. เงินปันผลจ่ายทังสิน (บาท)
5.1 เงินปันผลจ่ายเป็ นเงินสด
5.2 เงินปันผลจ่ายเป็ นหุน้ สามัญ
รวม
6. สัดส่ วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) ต่อกําไรสุทธิ

637,063,385

637,063,385

งดจ่ายเงินปันผล
-

0.05
0.05

-ไม่มี-ไม่มี-

31,853,169.25
31,853,169.25
53.13

-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ:
เนื!องจากผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ รอบปี บัญชี 2558 มีผลขาดทุนสุทธิ ตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ เป็ นจํานวนเงิน (110)
ล้านบาท ดังนันจึงเห็นสมควรเสนอที!ประชุมผูถ้ ือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิงดจัดสรรเงินกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและงด
จ่ายเงินปันผลสําหรับรอบปี บัญชี2558
การออกเสี ยงลงคะแนน : ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ40 วาระนีจะต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบจากเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้น
ซึ!งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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ระเบียบวาระที 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการทีต้ องออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
ตามข้อบังคับข้อ 17 กําหนดให้ ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ!งใน
สาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที!สุดกับส่ วนหนึ! งในสาม
(1/3) กรรมการที!จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที!สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นัน ให้จบั สลากว่า
ผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที!อยูใ่ นตําแหน่ งนานที!สุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ ง กรรมการผูอ้ อกจากตําแหน่ งไป
นันอาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
ในการประชุมครังนีมีกรรมการที!ออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 2 ท่าน ประกอบด้วย
1. นางมาลิภา มานัสสถิตย์
กรรมการ
2. นายมงคล กิตติภมู ิวงศ์
กรรมการอิสระ
รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ส่ วนคุณสมบัติ และคํานิยามของกรรมการอิสระของบริ ษทั เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที!คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด ตามเอกสารแนบ 2
ทังนีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็ นรายบุคคลแล้ว มี
ความเห็นว่ากรรมการซึ!งพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถตลอดจนมีประสบการณ์การ
ทํางานที!เกี!ยวข้องกับธุรกิจ ก่อให้เกิดประโยชน์กบั บริ ษทั และไม่มีคุณสมบัติตอ้ งห้ามแต่ประการใด จึงเห็นควรเสนอชื!อให้ที!
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ!ง
ความเห็นคณะกรรมการ :
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที!ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาแต่ งตัง นางมาลิภา มานัสสถิตย์ และ นายมงคล กิ ตติภูมิวงศ์ กลับเข้ามา
ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ!ง
การออกเสี ยงลงคะแนน : ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ14 ให้ที!ประชุ มผูถ้ ือหุ้นเลือกตัง คณะกรรมการหลักเกณฑ์แ ละวิธีการ
ดังต่อไปนี
1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ!งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ!งหุน้ ต่อหนึ!งเสียง
2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม! ีอยูท่ งั หมดตาม (1) เลือกตังบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็
ได้ แต่ะจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ!งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตังกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที!จะพึงได้
เลือกตังในครังนัน ในกรณี ที!บคุ คลซึ!งได้รับการเลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวน
กรรมการที!จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครังนันให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชีขาด
ทังนีให้ผถู้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคลไป
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ระเบียบวาระที 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสํ าหรับปี 2559
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริ ษทั ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยได้กลัน! กรองและพิจารณาอย่าง
ละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว โดยเปรี ยบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการ
ขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริ ษทั แล้ว เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ไม่เกินอัตราที!
ปรากฏในตาราง ดังนี
ค่าตอบแทนกรรมการ
ปี 2559 (ปี ทีเสนอ)
ปี 2558(จ่ ายสุ ทธิ)
1. ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี (บาท)
2,400,000
**2,343,452
2. ค่าบําเหน็จกรรมการ (บาท)
งดจ่าย
330,000
ค่าตอบแทนกรรมการของกรรมการแต่ละรายได้แสดงไว้ในรายงานประจําปี
**ค่าตอบแทนกรรมการจ่ายสุทธิในปี 2558 น้อยกว่าที!ประชุมอนุมตั ิ เนื!องจากมีกรรมการเข้า-ออก ระหว่างปี
ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอค่าตอบทนรวมของคณะกรรมการทังคณะ เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน
2,400,000 บาท เท่ากับปี ก่อน และงดการจ่ายค่าบําเหน็จกรรมการประจําปี 2559
การออกเสี ยงลงคะแนน : ตามมาตรา 90 แห่ ง พรบ.บริ ษทั มหาชนจํากัด ได้กาํ หนดให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็ นตามมติ
ของที!ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ!งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ!งมาประชุม
ระเบียบวาระที 7 พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :
บมจ.ทีมพรี ซิชน!ั มีบริ ษทั สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จํากัด เป็ นบริ ษทั รับสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ ไม่มีความสัมพันธ์
และ/หรื อการมีส่วนได้เสียระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั บริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรื อผูท้ ี!เกี!ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็ นบริ ษทั รับสอบบัญชีของบริ ษทั ย่อยที!ต่างประเทศทัง 2 แห่ง เนื!องจากไม่มีบริ ษทั รับสอบบัญชี
ย่อยหรื อบริ ษทั ในเครื อของตนเองที!ต่างประเทศ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณามาตรฐานและประสิทธิภาพในการทํางานแล้วเห็นว่า บริ ษทั สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอส
โซซิเอทส์ จํากัด เป็ นหน่วยงานที!มีความน่าเชื!อถือ มีผลการปฏิบตั ิงานเป็ นที!น่าพอใจ มีบุคลากรที!เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ
ไม่ขดั ต่อหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนค่าตอบแทนมีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั อนุมตั ิแต่งตังผูส้ อบบัญชีแห่งบริ ษทั สํานักงาน ดร.วิรชั แอนด์แอสโซซิเอทส์ จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2559 และ
กําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีในปี 2559 ดังนี
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชีต่อปี (บาท) ***
2. ค่าบริ การในการตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิตามเงื!อนไขของการส่ งเสริ มการ
ลงทุน (ต่อฉบับ)

ปี 2559
870,000
30,000

ปี 2558
870,000
30,000

***ค่าสอบบัญชีน ีไม่รวมค่าใช้จ่ายจริ งที!เกิดจากการตรวจสอบบัญชี (Out of pocket)
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ความเห็นคณะกรรมการ :
พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเสนอให้ที!ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตังบุคคลที!เป็ น
ผูส้ อบบัญชีและอนุมตั ิค่าสอบบัญชี ดังนี
1) แต่งตังผูส้ อบบัญชีตามรายชื!อดังนี
จํานวนปี ทีส! อบบัญชีให้บริ ษทั
1. ดร. วิรัช
อภิเมธี ธาํ รง
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที! 1378
9 ปี
2. นายชัยกรณ์ อุน่ ปิ ติพงษา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที! 3196
11 ปี
3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที! 5202
- ปี
4. นายปรี ชา
สวน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที! 6718
- ปี
แห่งบริ ษทั สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2559 โดยกําหนดให้ผสู้ อบบัญชี
คนใดคนหนึ!งข้างต้น เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ได้ และในกรณี ที!ผสู้ อบบัญชีทงั 4 คน
ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้บริ ษทั สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิ เอทส์ จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตอื!นของ
บริ ษทั สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จํากัด มาทําหน้าที!ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯแทน
2) อนุมตั ิค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีในปี 2559 ไม่เกิน 870,000 บาทและค่าบริ การในการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื!อนไขของ
การส่ งเสริ มการลงทุนฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท
การออกเสี ยงลงคะแนน : ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ40 วาระนีจะต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบจากเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้น
ซึ!งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ระเบียบวาระที 8 พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
อนี!ง บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดรายชื!อผูถ้ ือหุน้ ที!มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวันพฤหัสบดีที! 10 มีนาคม 2559 (Record
date) และให้รวบรวมรายชื!อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันศุกร์
ที! 11 มีนาคม 2559
จึงเรี ยนมาเพื!อเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที!ดงั กล่าว ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดที!ประสงค์จะแต่งตัง
บุคคลอื!นเข้าร่ วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครังนี กรุ ณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะที!ได้จดั ส่ งมา
พร้อมนีให้ครบถ้วนสมบูรณ์และติดอากรแสตมป์ 20 บาท ยืน! ต่อประธานทีป! ระชุมก่อนเริ! มการประชุม
พร้อมกันนีบริ ษทั ฯ ได้จดั บริ การรถรับ-ส่งเพือ! อํานวยความสะดวกแก่ผถู้ ือหุน้ ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นในวันที!
21 เมษายน 2559 จากอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรถจะออกจากตลาดหลักทรัพย์ ในเวลา 8.00 น.
ทังนีทา่ นผูถ้ ือหุน้ สามารถแจ้งความประสงค์มาทีบ! ริ ษทั โดยติดต่อ คุณรัตนา วงษ์กระจ่าง โทรศัพท์ 02-5772350 ต่อ
1603 หรื อนําส่ งรายชื!อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื!อติดต่อกลับมาทาง E-mail ir@teampcba.comหรื อ โทรสารหมายเลข
02-5771705 ภายในวันที! 8 เมษายน 2559
ขอแสดงความนับถือ
( นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ )
ประธานกรรมการ
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รายงานการประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้น ครังที 1/2558
บริษัท ทีมพรีซิชัน จํากัด (มหาชน)
……………………………………………………………………………..
เวลาและสถานที
ประชุมเมื!อวันที! 23 เมษายน 2558 ณ สาขา บริ ษทั ทีมพรี ซิชนั! จํากัด (มหาชน) เลขที! 152/8 หมู่ 3 ถนนธัญบุรี-ลํา
ลูกกา ต.รังสิ ต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
เริมประชุ มเวลา 10.00 น.
นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ ประธานกรรมการบริ ษทั ทําหน้าที!ประธานในทีป! ระชุม ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ ที!มาประชุม
และได้แจ้งให้ที!ประชุมทราบว่า จํานวนหุน้ ที!จาํ หน่ายแล้วทังหมดของบริ ษทั มี 637,063,385 หุน้ มีผถู้ ือหุน้ ทังหมด 3,153 คน วันนี
มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะมาร่ วมประชุม 44 ราย นับจํานวนหุ ้นได้ 475,735,070 หุน้ เท่ากับร้อยละ 74.68 เกินกว่าหนึ!งในสาม
ของจํานวนหุน้ ทังหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 35
(ระหว่างการประชุม มีผถู้ ือหุน้ มาลงทะเบียนเพิม! เมื!อสินสุ ดการประชุม มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะรวม 46 ราย จํานวนหุน้ รวม
478,250,070 หุน้ เท่ากับร้อยละ 75.07 ของหุน้ ทังหมด)
ประธานได้แนะนําคณะกรรมการบริ ษทั และผูร้ ับเชิญเข้าร่ วมประชุม ดังนี
คณะกรรมการบริ ษทั
1.
ดร.ภิรมย์ แจ่มใส กรรมการอิสระ
2.

นายมงคล

กิตติภูมิวงศ์

3.
4.
5.

นายชัย
นายจักรพันธ์
นางสุ รัตน์

จรุ งธนาภิบาล
มานัสสถิตย์
เพชรมุณี

6.

นางมาลิภา

มานัสสถิตย์

กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการ
บริ หารความเสี!ยง
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที!บริ หาร
กรรมการ เลขานุการบริ ษทั และผูอ้ าํ นวยการ
ฝ่ ายค่าจ้างและผลประโยชน์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที!ฝ่ายสารสนเทศ

ผูร้ ับเชิญเข้าร่ วมประชุม
1) คุณธี ระวุฒิ เหล่านภากุล ตัวแทนของบริ ษทั สํานักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิ เอทส์ จํากัด
2) คุณเบญจวรรณ แก้วผลึก ตัวแทนของบริ ษทั สํานักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จํากัด
ประธานมอบหมายให้ นางสุ รัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้  ีแจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน
เสี ยงของผูท้ ี!มาประชุมด้วยตนเอง และผูร้ ับมอบฉันทะ ดังนี
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1. ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยง หนี!งเสี ยงต่อหนึ!งหุน้
2. ในกรณี ทผี! ถู้ ือหุน้ มีส่วนได้ส่วนเสียเป็ นพิเศษในเรื! องอันใด ผูถ้ ือหุน้ จะออกเสี ยงลงคะแนนในเรื! องนันมิได้นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
3. การออกเสี ยงลงมติใด ๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใดในที!ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสี ยงข้าง
มากของผูถ้ ือหุน้ ซึ!งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. การออกเสี ยงลงมติในแต่ละวาระถ้าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงให้ถือว่าผูถ้ ือหุ ้นเห็นชอบหรื อเห็น
ด้วยตามมติที!นาํ เสนอ แต่หากมีผถู้ ือหุน้ ใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงให้กรอกใบลงคะแนนที!บริ ษทั จัดให้
และยกมือขึนแล้วส่ งให้เจ้าหน้าที!เก็บบัตรคะแนน ทังนีในการรวบรวมผลคะแนน บริ ษทั จะนําคะแนนเสียงเฉพาะทีไ! ม่
เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง หักออกจากคะแนนเสี ยงทังหมดที!เข้าร่ วมประชุม ส่วนที!เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที!เห็น
ด้วย
ส่ วนผูถ้ ือหุน้ ที!ทาํ หนังสื อมอบฉันทะให้ผอู้ ื!นเข้าร่ วมประชุมและเป็ นแบบออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้
ถือหุน้ นัน บริ ษทั ได้นาํ คะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงบันทึกรวมไว้ในเครื! องคอมพิวเตอร์เพื!อการลงมติตามวาระไว้
แล้ว
ประธานรายงานให้ทราบถึงการให้สิทธิผถู้ อื หุน้ เสนอระเบียบวาระประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558 ว่าได้
เผยแพร่ ให้ผถู้ ือหุน้ ทราบถึงหลักเกณฑ์และขันตอนการใช้สิทธิ ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ ทางเว็บไซด์
http://www.teampcba.com ของบริ ษทั โดยผูถ้ ือหุน้ จะเสนอได้ต งั แต่วนั ที! 25 ธันวาคม 2557 ถึงวันที! 24 มกราคม 2558 แต่
ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดเสนอเพิม! เติมเข้ามา
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2557
ประธานเสนอให้ทปี! ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปี ครังที! 1/2557 ประชุมเมื!อวันที! 25
เมษายน 2557 ซึ!งรายงานดังกล่าวจัดส่ งให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
ประธานได้สอบถามที!ประชุ มว่า มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดต้องการแก้ไขหรื อไม่เห็ นด้วยหรื อไม่ เมื!อไม่ มีผถู้ ื อหุ้นในที!
ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิม! เติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ที!ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที! 1/2557เมื!อวันที! 25
เมษายน 2557
โดยมีผถู้ ือหุน้ ออกเสียงลงมติ ดังนี
เห็นด้วย
475,735,070
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง

วาระที 2

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2557

ประธานชีแจงให้ทปี! ระชุมทราบถึงลักษณะธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ การให้บริ การของบริ ษทั อัตราการเติบโตของยอดขาย
สัดส่วนรายได้ สัดส่วนลูกค้าแยกตามกลุม่ ผลิตภัณฑ์ ตามภูมิภาค อัตราส่ วนกําไรสุ ทธิต่อยอดขายเมื!อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน
สําหรับยอดขายปี 2557 จํานวน 1,738 ล้านบาทเพิม! ขึน 21% จากปี ก่อน ส่วนใหญ่มาจากตลาดสหรัฐอเมริ กาและ
ภูมิภาคเอเชีย สิ นค้าหลักคือสิ นค้าอุตสาหกรรม และมีสินค้ากลุม่ อุปกรณ์เครื! องมือแพทย์ และกลุม่ อุปกรณ์สื!อสารโทรคมนาคม
เพิม! ขึน
-9-

ประธานสอบถามที!ประชุมว่า มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดต้องการซักถามเพิม! เติมหรื อไม่ เมื!อไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดง
ความคิดเห็นเพิม! เติม วาระนีเป็ นวาระรับทราบ ไม่ตอ้ งมีการลงมติ จึงถือว่าผูถ้ ือหุน้ รับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี
2557
วาระที 3

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31ธันวาคม 2557

ประธานแจ้งต่อที!ประชุมว่างบการเงินรวมของ บมจ.ทีมพรี ซิชน!ั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557 ได้ผา่ น
การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว พร้อมทังอธิบายเพิม! เติมเกี!ยวกับตัวเลขในงบแสดงฐานะการเงินและการเปลี!ยนแปลงส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ อัตราส่วนทางการเงินที!สาํ คัญเปรี ยบเทียบกับปี 2556
คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ ผูถ้ ือหุน้ ขอบคุณที!บริ ษทั ได้จดั รถรับส่ งให้ และสอบถามว่า
ถาม สาเหตุใดที!ทาํ ให้รายได้เพิม! ขึนและอัตรากําไรเพิม! ขึนกว่าปี ก่อน
ตอบ บริ ษทั ได้ขยายตลาดไปทางด้านอุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ ปี ที!ผา่ นมาบริ ษทั ได้ลกู ค้ารายใหม่จากกลุม่ นีเพิม! ขึน ทํา
ให้ยอดขายเพิม! ขึน ขณะเดียวกันได้ปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้มีประสิ ทธิภาพ ลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายบางส่ วน ทําให้ผล
ประกอบการดีข ึน
ประธานได้สอบถามที!ประชุมว่า มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดต้องการซักถามเพิม! เติมหรื อไม่
เมื!อไม่มีผถู้ ือหุน้ ในที!ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิม! เติม ประธานจึงเสนอให้มีการลงมติ
ที!ประชุ มพิจารณาแล้วมีมติ เป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสําหรับปี สินสุ ด วันที! 31 ธันวาคม 2557 ตามที!เสนอ

มติ

โดยมีผถู้ ือหุน้ ออกเสียงลงมติ ดังนี
เห็นด้วย
475,735,070
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง
วาระที 4

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสํ าหรับปี 2557

ประธานมอบหมายให้นางสุ รัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้  ีแจงว่า บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปัน
ผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ ในแต่ละปี สําหรับปี นี คณะกรรมการเห็นชอบให้เสนอจัดสรรกําไร เป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมาย จํานวนเงิน 2,860,000 บาท และจ่ายเงินปันผลอัตราหุน้ ละ 0.05 บาท จํานวนเงินรวม 31,853,169.25 บาท เป็ นสัดส่ วน
ร้อยละ 53.13 ของกําไรสุ ทธิเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั ฯ โดยจัดสรรจากกําไรที!ได้จากการประกอบกิจการที!ได้รับการ
ส่ งเสริ มของคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล) โดยกําหนดการจ่ายเงินปันผลแก่ผถู้ ือหุน้ ในวันที! 13
พฤษภาคม 2558
ประธานได้สอบถามที!ประชุมว่า มีผถู้ ือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ!มเติมหรื อไม่ เมื!อไม่มีผถู้ ือหุ ้นในที!ประชุ ม
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิม! เติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ที!ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้จดั สรรเงินกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและ
จ่ายเงินปันผลตามที!เสนอ
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โดยมีผถู้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี
เห็นด้วย
475,735,070
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง
วาระที 5

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

พิจารณาเลือกตังกรรมการทีต้ องออกตามวาระ

ประธานมอบหมายให้นางสุ รัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้  ีแจงว่า ในข้อบังคับบริ ษทั ข้อที! 17
กําหนดให้ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครังกรรมการต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อย จํานวนหนึ!งในสาม การประชุมครังนีมี
กรรมการที!ตอ้ งออกตามวาระ 2 ท่าน คือ
1. นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์
ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที!บริ หารกรรมการ
2. ดร.ภิรมย์
แจ่มใส
กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
5.1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการ ทังคุณวุฒิความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์การทํางานเป็ นรายบุคคลแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตังนายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่ งเป็ น
กรรมการอีกวาระหนึ!ง และได้แจ้งประวัติในที!ประชุมโดยสังเขป
ประธานได้สอบถามที!ประชุ มว่า มีผูถ้ ือหุ้น ท่านใดต้องการซัก ถามเพิ!มเติ มหรื อไม่ เมื!อไม่ มีผูถ้ ือหุ ้น ในที!ประชุ ม
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิม! เติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ที!ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตังนายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ ให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ!ง
โดยมีผถู้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี
เห็นด้วย
478,250,070
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

5.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการ ทังคุณวุฒิความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์การทํางานเป็ นรายบุคคลแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตังดร.ภิรมย์ แจ่มใส กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ
อีกวาระหนึ!ง และได้แจ้งประวัติในที!ประชุมโดยสังเขป
คุณอดิเรก พิพฒั น์ปัทมา ตัวแทนจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทยแสดงความคิดเห็นว่า
ถาม ขอเสนอให้บริ ษทั พิจารณาการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระที!เหมาะสมไม่ควรเกิน 3 วาระ วาระละ 3 ปี เพือ! จะได้มีการ
หมุนเวียนทําหน้าที!เป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ อย่างแท้จริ ง
ตอบ บริ ษทั ให้ความสําคัญกับการสรรหากรรมการอิสระมาโดยตลอด ที!ผา่ นมาได้พิจารณาสรรหาบุคคลที!มีคุณสมบัติพร้อม
สามารถให้ขอ้ คิด ความเห็น ข้อท้วงติง และมุมมองต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ จึงไม่ได้ข ึนอยูก่ บั ระยะเวลาที!ดาํ รงตําแหน่ง อย่างไร
ก็ตามก็ขอขอบคุณและจะรับข้อเสนอแนะมาพิจารณาอีกครัง
ประธานได้สอบถามที!ประชุ มว่า มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดต้องการซัก ถามเพิ!มเติ มหรื อไม่ เมื!อไม่มีผถู้ ือหุ ้นในที!ประชุ ม
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิม! เติม จึงให้มีการลงมติ
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มติ

ที!ประชุมมีมติแต่งตังดร.ภิรมย์ แจ่มใส ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไป
อีกวาระหนึ!ง
โดยมีผถู้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี
เห็นด้วย
478,249,652
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
418
เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง

วาระที 6

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2558

ประธานได้ช ีแจงว่าคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้เสนอให้กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี
2558 เป็ นค่าตอบแทนรายปี ทังคณะจํานวนไม่เกิน 2,400,000 บาทและจ่ายค่าบําเหน็จกรรมการสําหรับปี 2558 เนื!องจากปี นีมี
กําไรจึงจ่ายค่าบําเหน็จเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 330,000 บาท
ประธานได้สอบถามที!ประชุมว่า มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดต้องการซักถามเพิม! เติมหรื อไม่ เมื!อไม่มีผถู้ ือหุน้ ในที!ประชุม
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิม! เติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ที!ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั และจ่ายค่า
บําเหน็จกรรมการประจําปี 2558 ตามที!เสนอ
โดยมีผถู้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี
เห็นด้วย
478,250,070
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง

วาระที 7

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานได้มอบหมายให้นางสุ รัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้  ีแจงว่า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาเห็นสมควรให้แต่งตังดร. วิรัช อภิเมธีธาํ รง ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 1378 และ/หรื อ นายชัยกรณ์
อุ่นปิ ติพงษา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 และ/หรื อ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
5202 และ/หรื อ นายปรี ชา สวน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718 คนใดคนหนึ!งจากบริ ษทั สํานักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอส

โซซิเอทส์ จํากัดเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯในปี 2558 ในกรณี ที!ผสู้ อบบัญชีทงั 4 คนไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้บริ ษทั
สํานักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื!นของบริ ษทั มาทํา
หน้าทีต! รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯแทน โดยกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีในปี 2558 ไม่เกิน
870,000 บาท และค่าบริ การในการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื!อนไขของการส่ งเสริ มการลงทุน ฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท
นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามว่า
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ถาม อยากทราบเหตุผลที!เพิม! ค่าสอบบัญชี
ตอบ นายชัย จรุ งธนาภิบาล ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแจงว่าบริ ษทั ฯ ไม่ได้ข ึนค่าสอบบัญชีมา 3 ปี แล้ว และเห็นว่าค่า
ครองชีพก็เพิม! ขึนมาโดยตลอด จึงสมควรให้ข ึนบ้างในปี 2558
ประธานได้สอบถามที!ประชุ มว่า มีผูถ้ ือหุ้น ท่านใดต้องการซัก ถามเพิ!มเติ มหรื อไม่ เมื!อไม่ มีผูถ้ ือหุ ้น ในที!ประชุ ม
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิม! เติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ที!ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตังผูส้ อบบัญชีสาํ หรับปี 2558 และกําหนด
ค่าตอบแทนตามที!ประธานเสนอ
โดยมีผถู้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี
เห็นด้วย
478,250,070
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0

วาระที 8

พิจารณาเรืองอืน ๆ
คําถามในระหว่างการประชุม
นายอดิเรก พิพฒั น์ปัทมา ตัวแทนสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย สอบถามดังนี
ถาม มุมมองของผูบ้ ริ หารสําหรับปี 2558 นี เหมือนปี ที!ผา่ นมาหรื อไม่
ตอบ โดยภาพรวมเศรษฐกิจทางยุโรปยังทรงตัว ด้านอเมริ กาดีข ึนเล็กน้อย หากไม่มีเหตุการณ์ที!ไม่คาดคิดด้านภัยธรรมชาติ
และสถาบันการเงินในยุโรป แนวโน้มของตลาดโดยรวมน่าจะดีข ึน
ถาม
ตอบ

ถาม
ตอบ

ถาม
ตอบ

กําลังการผลิตของบริ ษทั มีเหลืออยูพ่ อที!จะรับ order ใหม่ ๆได้หรื อไม่
บริ ษทั ลงทุนด้านเครื! องจักรเพิม! ในปี 57 ขณะนีกาํ ลังการผลิตของบริ ษทั อยูท่ ี! 70% ยังคงสามารถรองรับคําสัง! ซือ
ใหม่ ๆ ได้
นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า
กําลังการผลิต 70 % ในไตรมาส 2 ถ้าเทียบกับปี ก่อนเป็ นอย่างไร
อยูใ่ นระดับใกล้เคียงกัน
นายอดิเรก พิพฒั น์ปัทมา ตัวแทนจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทยสอบถามว่า
บริ ษทั มีนโยบายอย่างไรกับเรื! องต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน!
บริ ษทั ฯได้ให้ความสนใจเรื! องการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน! มาโดยตลอด นอกจากลงนามในคําประกาศเจตนารมณ์แนว
ร่ วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ตในปี 2556 ปี นีบริ ษทั ฯ ก็จะเข้าร่ วม
กิจกรรมกับทางหอการค้าไทย การต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน! เป็ นสิ! งที!เราให้ความสําคัญทังภายในและภายนอกองค์กร
รวมถึงการติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ เราเชื!อว่าหากเราสร้างจิตสํานึกที!ดีให้แก่พนักงานย่อมมีส่วนร่ วมช่วยเหลือ
สังคมให้ดีข นึ

นางสาวมณี รัตน์ ทศพรวิชยั ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า
ถาม แนวโน้มในตลาดยุโรปช่วงนีไม่ค่อยดีนกั บริ ษทั ฯ มีแผนการขยายตลาดไปประเทศอเมริ กาและเอเชีย เพิม! ขึนหรื อไม่
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ตอบ หลายปี ที!ผา่ นมาสัดส่ วนการขายในประเทศอเมริ กาเพิม! ขึนมาตลอด ปี น ีกย็ งั คงจะขยายตลาดอเมริ กาให้มากขึน
ขณะเดียวกันบริ ษทั ฯ ยังคงผลักดันในการกระจายความเสี! ยงสู่ภาคพืนอื!นด้วย รวมทังการกระจายตัวสินค้าและกลุม่ ผลิตภัณฑ์
เพื!อให้เกิดความมัน! คง
นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า
ถาม ปี ที!ผา่ นมาบริ ษทั ฯลงทุนในเครื! องจักร 130 ล้านบาท ขณะที!ธุรกิจเกี!ยวข้องกับเทคโนโลยีมีการเปลี!ยนแปลงเร็วมาก การ
ลงทุนในแต่ละครังเพื!อเอาเครื! องจักรเก่าทิง ไปแล้วเปลี!ยนเครื! องจักรใหม่ตามเทคโนโลยีใช่หรื อไม่
ตอบ โดยทัว! ไปบริ ษทั สามารถใช้เครื! องจักรได้นานถึง10 ปี อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ดูเหมือนเปลีย! นเร็วแต่เป็ นเฉพาะ
รู ปลักษณ์ของสินค้าและ Software แต่เทคโนโลยีการผลิตไม่ได้เปลี!ยนแปลงเร็ วและต้องใช้เวลานานจึงจะเปลี!ยนได้เพราะ
องค์ประกอบอันซับซ้อนของ Supply chain
นายปิ ยะ พงษ์ปิยะตระกูลรัตน์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า
ถาม เมื!อไรบริ ษทั TEAM จะมีกาํ ไรตามบริ ษทั SVI, KCE ได้ทนั มีความเป็ นไปได้หรื อไม่ที!จะมี model อะไรใหม่มาขับเคลื!อน
และเป็ นกลุม่ ลูกค้าเดียวกันหรื อไม่
ตอบ บริ ษทั SVI กับ TEAM เป็ นธุรกิจประเภทเดียวกัน เราถือว่า SVI เป็ นเพื!อนร่ วมธุ รกิจ (Partner)ไม่ใช่ค่แู ข่ง ต่างคนต่างหา
ตลาดที!ตวั เองถนัดโดยการหาตลาดนันขึนอยูก่ บั โอกาสของแต่ละบริ ษทั
ถาม การเปิ ด AEC จะมีผลกระทบอย่างไรต่อบริ ษทั
ตอบ การเปิ ด AEC ทําให้ตลาดโดยรวมในภาคพืนใหญ่ข นึ ซึ!งถ้ามีลกู ค้าต้องการมาเปิ ดตลาด AEC ก็เป็ นโอกาสในการใช้บริ ษทั
เป็ นฐานผลิตในการส่ งออก ในขณะเดียวกันการเคลื!อนย้ายคนในระหว่าง AEC กันเองจะมีความอิสระมากขึน
ถาม บริ ษทั มีประวัติกาํ ไรที!ติดลบในอดีตแล้วเพิง! มาเป็ นตัวเลขบวกในปี ไหน
ตอบ ตังแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ บริ ษทั มีผลขาดทุนปี 2552 ปี เดียว ผลประกอบการของบริ ษทั มีกาํ ไรเป็ นบวกมาตลอดแต่อาจจะ
มากบ้างน้อยบ้าง
นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า
ถาม ยอดขายบริ ษทั ยังไม่ฟื นตัวตังแต่ปี 2008 เกิดเหตุการณ์อะไรที!ทาํ ให้บริ ษทั ฯเสี ยลูกค้าไป
ตอบ ส่ วนหนึ!งเกิดจากลูกค้าถูก Take Over โดยบริ ษทั ใหญ่และเปลี!ยนนโยบายไปผลิตในโรงงานในเครื อของลูกค้าเอง บางส่ วน
เกิดจากการปิ ดกิจการเพราะภาวะเศรษฐกิจ
นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผูถ้ ือหุน้ ได้กล่าวให้กาํ ลังใจกับประธาน กรรมการและพนักงานในการนําพาบริ ษทั ให้
เจริ ญรุ่ งเรื องยิง! ขึนไป
ไม่มีผถู้ ือหุ้นซักถามเพิม! เติมอีก ประธานจึงขอบคุณผูถ้ อื หุน้ และกล่าวปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที! 1/2558
ปิ ดประชุมเวลา 11.35 น

(นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์)
ประธานที!ประชุมฯ
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เอกสารแนบ 2
นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที!เป็ นอิสระจากผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผูบ้ ริ หาร และผูท้ ี!เกี!ยวข้อ ง สามารถทํา
หน้าทีค! ุม้ ครองผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
1. ถือหุน้ ไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ ้นที!มีสิทธิออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทังนีให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี!เกี!ยวข้องของกรรมการอิสระรายนันๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที!มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป! รึ กษาที!ได้เงินเดือนประจําหรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
ได้รับการแต่งตังทังนีลกั ษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที!กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อ
ที!ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ!งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่เป็ นบุคคลที!มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที!เป็ น บิดามารดา คู่
สมรส พี!นอ้ ง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมหรื อบุคคลที!จะได้รับ
การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษ ทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที!อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้
ถือหุน้ ที!มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี!มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ
หุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อน
ได้รับการแต่งตัง
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจตามวรรคหนึ!ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที!กระทําเป็ นปกติเพื!อ
ประกอบกิ จการ การเช่า หรื อให้เช่าอสังหาริ มทรั พย์ รายการเกี! ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ ก ารหรื อการให้หรื อรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ มื คําประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี สิน รวมถึงพฤติการณ์อื!น
ทํานองเดียวกัน ซึ!งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ที!ตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ! ง ตังแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที!มี
ตัวตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตังแต่ 20 ล้านบาทขึนไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ!ากว่า ทังนี การคํานวณภาระหนี ดงั กล่าวให้
เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที!เกี!ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
ในการทํารายการที!เกี! ยวโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ ใ นการพิจารณาภาระหนี ดงั กล่ าว ให้น ับรวมภาระหนี ที!เกิ ดขึ น ใน
ระหว่างหนึ!งปี ก่อนวันที!มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั และ ไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที!มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ! งมีผสู้ อบบัญชีของ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตัง
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6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ!งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที!ปรึ กษากฎหมายหรื อที!ปรึ กษาทางการเงิน
ซึ! งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษ ทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้น รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที!มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนันด้วย
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตัง
7.

ไม่เป็ นกรรมการที!ได้รับการแต่งตังขึนเพื!อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ!ง
เป็ นผูท้ ี!เกี!ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที!มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที!มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ ้นส่ วนที!มีนยั ในห้างหุ ้น ส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที!มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที!ปรึ กษาที!รับเงิ น เดือน
ประจํา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละหนึ!งของจํานวนหุ ้นที!มีสิทธิ ออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั อื!น ซึ! งประกอบกิจการที!มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที!มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื!นใดที!ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี!ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
กรรมการอิสระทีม! ีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจในการดําเนินกิจการ
ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษทั โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collectivedecision) ได้
ทังนี นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวเป็ นไปตามข้อกําหนดขันตํ!าตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
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เอกสารแนบ 3
ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ประวัติกรรมการ
ชื!อ – นามสกุล
นายชัย จรุ งธนาภิบาล
ตําแหน่งใน บมจ.ทีมพรี ซิชน!ั
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ
62 ปี
วันเริ! มต้นตําแหน่งกรรมการบมจ.ทีมพรี ซิชน!ั
ปี 2543 – ปัจจุบนั (กรรมการอิสระ) รวม 16ปี
วาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละ 3 ปี (ประธานกรรมการตรวจสอบ)
การถือหุน้ ในบมจ.ทีมพรี ซิชน!ั
จํานวน 1,497,062 หุน้ หรื อเท่ากับ 0.23%
การศึกษา
บัญชีมหาบัณฑิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบณั ฑิต – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
DCP 29/ปี 2546, ACP 4/ปี 2548
ประสบการณ์ทาํ งาน
ปี 2550 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บมจ.อาหารสยาม
ปี 2549 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บมจ.โออิชิ
ปี 2547 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ค้าเหล็กไทย
ปี 2546 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
บมจ.สยามฟิ วเจอร์ดีเวลอปเมนท์
ปี 2545 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ ป
ปี 2543 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริ หาร
ความเสี! ยงบมจ. ทีมพรี ซิชน!ั
ปี 2525 – 2540 กรรมการบริ หารและประธานเจ้าหน้าที!การเงิน
กลุม่ บริ ษทั ไมเนอร์
สัดส่วนการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2558
- การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
- การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
- การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี! ยง
- การเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558
คุณสมบัติตอ้ งห้าม

8/8
4/4
2/2
2/2
1/1

ครัง
ครัง
ครัง
ครัง
ครัง

ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที!เกี!ยวกับทรัพย์ซ!ึงได้กระทําโดยทุจริ ต
ไม่มีประวัติการทํารายงานที!อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในปี ที!ผา่ นมา
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การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื!น
- ในบริ ษทั จดทะเบียนอื!น (โปรดดูขอ้ มูลข้างต้น)
- ในบริ ษทั ที!ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนอื!น(ไม่รวมบริ ษทั ย่อย)
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื!นที!อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั

มี
ไม่มี
ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียกับบริ ษทั /บริ ษทั ใหญ่/บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั รวม หรื อนิติบุคคลที!อาจมีความขัดแย้ง (ในปัจจุบนั หรื อ
ในช่วง 2 ปี ที!ผา่ นมา)
- กรรมการที!มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อทีป! รึ กษาที!ได้รับเงินเดือนประจํา
ไม่เป็ น
- ผูใ้ ห้บริการวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที!ปรึ กษากฎหมาย)
ไม่เป็ น
- ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจที!มีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีไ! ด้อย่างอิสระ
(เช่น การซือ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริ การ/การยืม/ให้กยู้ มื เงิน)
ไม่มี
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เอกสารแนบ 3
ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ประวัติกรรมการ
ชื!อ – นามสกุล
ดร.ภิรมย์ แจ่มใส
ตําแหน่งใน บมจ.ทีมพรี ซิชน!ั
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริ หารความเสี! ยง
อายุ
61 ปี
วันเริ! มต้นตําแหน่งกรรมการบมจ.ทีมพรี ซิชน!ั
ปี 2543 – ปัจจุบนั (กรรมการอิสระ) รวม 16ปี
วาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละ 3 ปี (กรรมการตรวจสอบ)
การถือหุน้ ในบมจ.ทีมพรี ซิชน!ั
จํานวน 190,000 หุน้ หรื อเท่ากับ 0.03%
การศึกษา
ปริ ญญาเอกสาขาวิศวกรรมโยธาปฐพีกลศาสตร์
EcoleCentrale des Arts & Manufactures(ทุนรัฐบาลฝรั!งเศส)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
DAPปี 2548, ACP ปี 2548
DCPปี 2550, RCC ปี 2550
ประสบการณ์ทาํ งาน
ปี 2556-2556 กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ไทยฟิ ล์มอินดัสตรี! จํากัด (มหาชน)
ปี 2550 – ปัจจุบนั ที!ปรึ กษา
บริ ษทั 49 คอนเซ้าท์ติง แอนด์ แมนเนจเมนต์ จํากัด
ปี 2550 – ปัจจุบนั อาจารย์พิเศษ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ปี 2543 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริ หารความสี! ยง
บริ ษทั ทีมพรี ซิชนั! จํากัด (มหาชน)
สัดส่วนการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2558
- การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
8/8 ครัง
- การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4/4 ครัง
- การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2/2 ครัง
- การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี! ยง
2/2 ครัง
- การเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558
1/1 ครัง
คุณสมบัติตอ้ งห้าม

ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที!เกี!ยวกับทรัพย์ซ!ึงได้กระทําโดยทุจริ ต
ไม่มีประวัติการทํารายงานที!อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในปี ที!ผา่ นมา
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื!น
- ในบริ ษทั บริ ษทั จดทะเบียนอื!น
ไม่มี
ในบริ ษทั ที!ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนอื!น(ไม่รวมบริ ษทั ย่อย)
ไม่มี
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื!นที!อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั
ไม่มี
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การมี/ไม่มีส่วนได้เสียกับบริ ษทั /บริ ษทั ใหญ่/บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั รวม หรื อนิติบุคคลที!อาจมีความขัดแย้ง
(ในปัจจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที!ผา่ นมา)
- กรรมการที!มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อทีป! รึ กษาที!ได้รับเงินเดือนประจํา ไม่เป็ น
- ผูใ้ ห้บริการวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที!ปรึ กษากฎหมาย)
เป็ น
สามัญวิศวกรโยธา บริ ษทั 49 คอนเซ้าท์ติง แอนด์ แมนเนจเมนต์ จํากัด
(แต่ไม่มีส่วนได้เสี ย)
- ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจที!มีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีไ! ด้อย่างอิสระ
(เช่น การซือ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริ การ/การยืม/ให้กยู้ มื เงิน)
ไม่มี
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เอกสารแนบ 3
ประกอบพิจารณาในวาระที5 : พิจารณาเลือกตังกรรมการทีต้องออกตามวาระ
ประวัติกรรมการ เสนอแต่ งตังเป็ นกรรมการอิสระ
ชื!อ – นามสกุล
คุณมงคล กิตติภูมิวงศ์
ตําแหน่งใน บมจ.ทีมพรี ซิชน!ั
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการบริ หารความเสี! ยง
อายุ
63 ปี
วันเริ! มต้นตําแหน่งกรรมการบมจ.ทีมพรี ซิชน!ั
23 เมษายน 2558–ปัจจุบนั (กรรมการอิสระ)รวม8 เดือน
วาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละ 3 ปี (กรรมการตรวจสอบ)
การถือหุน้ ในบมจ.ทีมพรี ซิชน!ั
จํานวน 6,136,625 หุน้ หรื อคิดเป็ น 0.96%
การศึกษา
MBA Finance and Business Economics
The University of Toledo, Ohio, United States
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
DCP ปี 2544
ประสบการณ์ทาํ งาน
ปี 2544-2557 บริ ษทั หลักทรัพย์กรุ งศรี จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สัดส่วนการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2558
- การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
6/8 ครัง
- การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
3/4 ครัง
- การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
0/2 ครัง
- การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี! ยง
2/2 ครัง
- การเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558
1/1 ครัง
ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที!เกี!ยวกับทรัพย์ซ!ึงได้กระทําโดยทุจริ ต
ไม่มีประวัติการทํารายงานที!อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในปี ที!ผา่ นมา
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื!น
- ในบริ ษทั บริ ษทั จดทะเบียนอื!น
ไม่มี
ในบริ ษทั ที!ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนอื!น(ไม่รวมบริ ษทั ย่อย)
ไม่มี
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื!นที!อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั
ไม่มี
คุณสมบัติตอ้ งห้าม

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียกับบริ ษทั /บริ ษทั ใหญ่/บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั รวม หรื อนิติบุคคลที!อาจมีความขัดแย้ง
(ในปัจจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที!ผา่ นมา)
- กรรมการที!มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อทีป! รึ กษาที!ได้รับเงินเดือนประจํา
- ผูใ้ ห้บริการวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที!ปรึ กษากฎหมาย)
- ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจที!มีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีไ! ด้อย่างอิสระ
(เช่น การซือ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริ การ/การยืม/ให้กยู้ มื เงิน)
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ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

เอกสารแนบ 3
ประกอบพิจารณาในวาระที5 : พิจารณาเลือกตังกรรมการทีต้องออกตามวาระ
ประวัติกรรมการ เสนอแต่ งตังเป็ นกรรมการ
ชื!อ – นามสกุล
ตําแหน่งใน บมจ.ทีมพรี ซิชน!ั
อายุ
วันเริ! มต้นตําแหน่งกรรมการบมจ.ทีทีมพรี ซิชน!ั
การถือหุ้นในบมจ.ทีมพรี ซิชน!ั

นางมาลิภา มานัสสถิตย์
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม /
ประธานเจ้าหน้าทีฝ! ่ ายสารสนเทศ
61 ปี
ปี 2539 – ปัจจุบนั รวม 20 ปี
จํานวน 12,000,000 หุน้ หรื อเท่ากับ 1.88%

การศึกษา

ปริ ญญาโท สาขาระบบสารสนเทศ
คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลล์ ออสเตรเลีย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

DAP ปี 2546 , DCP ปี 2550
ACP ปี 2550

ประสบการณ์ทาํ งาน (5 ปี ย้อนหลัง)

ปี 2545 – ปัจจุบนั กรรมการ บริ ษทั เอ็นเนอร์ยี อินโนเวชัน! จํากัด
ปี 2539 – ปัจจุบนั กรรมการและประธานเจ้าหน้าที!ฝ่ายสารสนเทศ
บมจ. ทีมพรี ซิชน!ั

สัดส่ วนการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุ
คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2558
- การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
- การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
- การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี! ยง
- การเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558

7/8
2/2
1/2
1/1

ครัง
ครัง
ครัง
ครัง

คุณสมบัติตอ้ งห้าม ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที!เกี!ยวกับทรัพย์ซ! ึงได้กระทําโดยทุจริ ต
ไม่มีประวัติการทํารายงานที!อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในปี ที!ผา่ นมา
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูผูบ้ ริ หารในกิจการอื!น
- ในบริ ษทั จดทะเบียนอื!น
- ในบริ ษทั ที!ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนอื!น(ไม่รวมบริ ษทั ย่อย)
กรรมการ บริ ษทั เอ็นเนอร์ยี อินโนเวชัน! จํากัด

ไม่มี
มี

การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูผูบ้ ริ หารในกิจการอื!นที!อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั

ไม่มี
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เอกสารแนบ 4
คําชีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้ าร่ วมประชุม
และการออกเสี ยงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษทั ได้จดั ส่ งหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามที!กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ได้กาํ หนดไว้ ซึ!งเป็ นแบบที!
กําหนดรายการต่างๆที!จะมอบฉันทะที!ละเอียดและชัดเจนมายังผูถ้ ือหุน้ เพื!อให้ผถู้ ือหุ้นที!ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง
สามารถพิจารณาได้วา่ จะมอบฉันทะให้บุคคลอื!น หรื อจะมอบฉันทะให้กรรมการบริ ษทั รายใดรายหนึ!งตามที!บริ ษทั ได้เสนอชื!อไว้
ซึ!งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที!บริ ษทั เสนอชื!อให้ผถู้ ือหุน้ เลือกมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ โดยผูถ้ ือหุน้ อาจระบุชื!อ
ผูร้ ับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 รายเพื!อความคล่องตัวกรณี ผรู้ ับมอบฉันทะรายใดติ ดภารกิ จไม่สามารถเข้าประชุ มได้ ผูร้ ับมอบ
ฉัน ทะรายอื! น ก็ ส ามารถเข้าประชุ มแทนได้ แต่ ผูร้ ั บมอบฉันทะมี สิทธิ เข้าประชุ มและออกเสี ยงได้เพียงรายเดี ยว ไม่ สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคน เพื!อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี ในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้
ถือหุน้ มีสิทธิออกเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื อไม่ออกเสี ยงเพียงอย่างใดอย่างหนึ!งเท่านัน
การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษทั จะเริ! มรับลงทะเบียนการเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนเริ! มการประชุมมากกว่า 1 ชัว! โมง โดยจะเริ! มเปิ ดรับลงทะเบียน
ตังแต่เวลา 09.00 น. เป็ นต้นไป ณ.ห้องประชุมสาขาของ บริ ษทั ทีมพรี ซิชนั! จํากัด (มหาชน) ตามแผนที!สถานที!จดั ประชุมที!ได้
แนบมาพร้อมนี
หลักฐานแสดงตนในการเข้ าร่ วมประชุม
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี (แล้วแต่กรณี ) ก่อนเข้าร่ วมประชุม
ผู้ถือหุ้นทีเป็ นบุคคลธรรมดาสั ญชาติไทย
1. กรณีผถู้ ือหุน้ มาร่ วมประชุมด้วยตนเอง:
- หนังสือเชิญที!บริ ษทั ได้จดั ส่ งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุม
- เอกสารแสดงตนที! ส่ วนราชการออกให้ซ! ึ ง ปรากฏภาพถ่ ายชื! อ และนามสกุ ลของผูถ้ ือ หุ ้น และยัง ไม่
หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อหนังสื อเดินทาง กรณี มีการ
เปลี!ยนชื!อหรื อชื!อสกุลให้ยนื! หลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีที!มีการมอบฉันทะ :
- หนังสือมอบฉันทะที!บริ ษทั ได้จดั ส่ งมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวเรี ยกประชุม ซึ! งกรอกข้อความครบถ้วน
และลงลายมือชื!อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
- สําเนาเอกสารแสดงตนที!ส่วนราชการออกให้ของผูถ้ ือหุ ้น ตามข้อ 1 และผูถ้ ือหุ ้นได้ลงลายมือชื!อรับรอง
สําเนาถูกต้อง
- เอกสารแสดงตนที!ส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1
ผู้ถือหุ้นทีเป็ นนิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย
1. กรณี ผมู้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่ วมประชุมด้วยตนเอง :
- หนังสือเชิญที!บริ ษทั ได้จดั ส่ งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุม
- เอกสารแสดงตนที!ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดา ตามข้อ 1
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผูถ้ ือหุ ้น ซึ! งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิ ติบุคคล และมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิ ติบุคคลซึ! งเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มมีอาํ นาจกระทําการแทนนิ ติบุคคลซึ! ง
เป็ นผูถ้ ือหุน้
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2. กรณีที!มีการมอบฉันทะ :
- หนัง สื อมอบฉันทะที! บ ริ ษ ัทได้จดั ส่ ง มาพร้ อมหนัง สื อ บอกกล่า วเรี ย กประชุ ม ซึ! ง ได้ก รอกข้อ ความ
ครบถ้วน และลงลายมือชื!อของผูแ้ ทนนิติบุคคล ซึ!งเป็ นผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
- สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึ! งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล
และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคลซึ! งลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ มีอาํ นาจกระทําการแทน
นิติบุคคลซึ!งเป็ นผูถ้ ือหุน้
- เอกสารแสดงตนที!ส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ1
- สําเนาเอกสารแสดงตนที!ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิ ติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1 ที!ลงนามในหนังสื อ
มอบฉันทะซึ!งผูแ้ ทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื!อรับรองสําเนาถูกต้อง
ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาทีมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็ นนิตบิ ุคคลทีจัดตังขึน ตามกฏหมายต่ างประเทศ
ให้เตรี ยมเอกสารเช่นเดียวกับกรณี ผถู้ ือหุน้ ที!เป็ นบุคคลธรรมดา และกรณี ผถู้ ือหุ ้นที!เป็ นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตน
ให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี (แล้วแต่กรณี )
- สําเนาหนังสื อเดินทางของผูถ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนนิติบุคคล หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี ) ซึ! งลงลายมือ
ชื!อรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิ ติบุคคลที!ออกโดยส่ วนราชการของประเทศที!นิติบุคคลนันตังอยู่ ซึ! งลง
ลายมือชื!อรับรองสําเนาโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล โดยจะต้องมีรายละเอียดชื!อนิติบุคคลผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื!อ
ผูกพันนิติบุคคล และเงื!อนไขหรื อข้อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื!อ รวมถึงที!ตงั สํานักงานใหญ่
- เอกสารที!มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผถู้ ือ
หุน้ หรื อผูแ้ ทนนิติบุคคลนันลงลายมือชื!อรับรองความถูกต้องของคําแปล
ผู้ถือหุ้นทีเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่ งตังให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- เอกสารเช่นเดียวกับกรณี นิติบุคคล
- หนังสือมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คศั โตเดียนเป็ นผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะได้รับอนุญาติประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
การออกเสี ยงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงคะแนนให้นบั หุน้ หนึ!งเป็ นเสี ยงหนึ!ง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็ นมติ ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้
ประธานมีเสี ยงชีขาดอีกเสียงหนึ!งต่างหากจากในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้
2. ผูถ้ ือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสี ยงในข้อนัน และประธานอาจจะเชิญให้
ออกนอกที!ประชุมชัว! คราวก็ได้ แต่การออกเสี ยงเลือกตังหรื อถอดถอนกรรมการให้ออกเสี ยงลงคะแนนได้โดยไม่มี
ข้อห้าม
3. ผูถ้ ือหุน้ ที!มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสี ยงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสี ยงที!ได้รับแจกขณะลงทะเบียน
กรณีผรู้ ับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสี ยงตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ ที!ระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะ และส่ งมอบแก่เจ้าหน้าที!เพื!อนําไปบันทึกรวมกับคะแนนเสี ยงที!ผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะล่วงหน้า
ให้แก่กรรมการที!บริ ษทั เสนอชื!อ
4. ประธานจะแจ้งให้ที!ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสี ยงที!นบั ได้จะเป็ นคะแนน
เสี ยงที!รวมคะแนนเสี ยงตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ ที!มาประชุมด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะแล้ว โดยในแต่
ละวาระจะใช้จาํ นวนหุน้ ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมล่าสุ ด

- 24 -

เอกสารแนบ 5
ข้อบังคับ ของบริษัท ทีมพรีซิชัน จํากัด (มหาชน)
กรณีประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 32 การประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ให้จดั ขึน ณ ท้องที!อนั เป็ นที!ตงั สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อ จังหวัด ใกล้เคียง หรื อ ณ
ที!อื!นใดตามที!คณะกรรมการจะกําหนด
ข้อ 33 ให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างน้อยปี ละหนึ!งครัง การประชุมเช่นนีให้เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว
ให้กระทําภายในสี! (4) เดือนภายหลังการสินสุดรอบปี ทางการบัญชีของบริ ษทั การประชุ ม ผู้ถื อ หุ ้ น คราวอื! น ๆ ให้
เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื!อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรื อเมื!อผูถ้ ือหุ้นซึ! งมีหุ้น
นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ! งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ ้นที!จาํ หน่ายได้ท งั หมด หรื อจํานวนผูถ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่ายีส! ิ บห้า
(25)คนซึ!งมีหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ!งในสิ บ (1/10) ของจํานวนหุ้นที!จาํ หน่ายได้ทงั หมดเข้าชื! อกันทําหนังสื อในฉบับ
เดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนันจะต้องระบุว่าให้เรี ยกประชุมเพื!อการใด
ไว้ให้ชดั เจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ!ง (1) เดือนนับแต่วนั ทีไ! ด้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 34 ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที! วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื! องที!จะเสนอต่อที!ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื! องที!เสนอเพือ!
ทราบ เพื!ออนุมตั ิ หรื อเพื!อพิจารณา พร้อมทังความเห็นของคณะกรรมการในเรื! องดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ และนาย
ทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
อนึ!งคําบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นนัน ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน สาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า
สาม (3) วัน
ข้อ 35 การประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่นอ้ ยกว่ายีส! ิ บห้า (25)
คนหรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ!งหนึ!งของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ!งในสาม (1/3) ของ
จํานวนหุน้ ที!จาํ หน่ายได้ทงั หมด จึงจะครบองค์ประชุม
ในกรณี ทปี! รากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นครังใด เมื!อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ!ง (1) ชัว! โมง จํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ!งมาเข้าร่ วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที!กาํ หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นันได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ การ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นันมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่
และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครังหลังนีไม่
จําเป็ นต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 36 ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้ผอู้ ื!นเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะ
จะต้องทําเป็ นหนังสื อลงลายมือชื!อผูม้ อบฉันทะ และทําตามแบบที!นายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจํากัดกําหนด โดยให้มอบ
แก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึ!งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานที!ประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี
ก.
จํานวนหุน้ ซึ!งผูม้ อบฉันทะนันถืออยู่
ข.
ชื!อผูร้ ับมอบฉันทะ
ค.
ครังทีข! องการประชุมที!มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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ข้อ 37 ในกรณี ทที! ี!ประชุมพิจารณาเรื! องตามระเบียบวาระทีก! าํ หนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็ จ หรื อพิจารณาเรื! องที!ผถู้ ือ
หุน้ ซึ!งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ!งในสาม (1/3) ของจํานวนหุน้ ที!จาํ หน่ายได้ทงั หมดเสนอในที!ประชุมไม่
เสร็จ และจําเป็ นต้องเลื!อนการพิจารณา ให้ที!ประชุมกําหนดสถานที! วัน เวลา ที!ประชุมครังต่อไป และให้คณะกรรมการ
ส่ งหนังสื อนัดประชุม ระบุ สถานที! วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า
เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทังนีให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวัน
ประชุมด้วย
ข้อ 38 ประธานกรรมการเป็ นประธานที!ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณี ที!ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที!ประชุม หรื อไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้าทีไ! ด้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที!ได้ ให้ผถู้ ือหุน้ ซึ!งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ!งเป็ นประธานในที!ประชุม
ข้อ 39 ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ!งเสี ยงต่อหนึ!งหุน้
ในกรณี ทผี! ถู้ ือหุน้ มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื! องอันใด ผูถ้ ือหุน้ จะออกเสียงลงคะแนนในเรื! องนันมิได้ นอกจากการออก
เสี ยงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
ข้อ 40. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใด ๆ ในที!ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบจากเสียง
ข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ!งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณี ดงั ต่อไปนีจะต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่าสามในสี! (3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ!งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก.
การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทังหมดหรื อบางส่ วนที!สาํ คัญให้แก่บุคคลอื!น
ข.
การซือหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั มหาชนอื!นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
ค.
การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี!ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทังหมดหรื อบางส่ วนที!สาํ คัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื!นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื!นโดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกําไรขาดทุนกัน
ง.
การแก้ไขเพิม! เติมหนังสือบริ คณห์ และ/หรื อ ข้อบังคับบริ ษทั
จ.
การควบบริ ษทั การเลิกบริ ษทั
หมายเหตุ: หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี 2558 แบบรู ปเล่ม
กรุ ณาติดต่อคุณรัตนา วงษ์กระจ่าง หมายเลขโทรศัพท์ 02-577-2350 ต่อ 1603
E-mail:rattana@teampcba.com
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เอกสารแนบ 6
แผนทีตัง บริษัท ทีมพรีซิชัน จํากัด (มหาชน)
ประชุมผูถ้ ือหุน้ วันที! 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาของ บริ ษทั ทีมพรี ซิชน!ั จํากัด (มหาชน)
เลขที! 152/8 หมู่3 ถ.ธัญบุรี-ลําลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 02-577-2350
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