หนังสื อบอกกล่ าว
เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 20 เมษายน 2560
บริษัท ทีมพรีซิชั่น จากัด (มหาชน)
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สารบัญเอกสารแนบคาบอกกล่ าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หน้า
เอกสารแนบ 1.
เอกสารแนบ 2.
เอกสารแนบ 3.
เอกสารแนบ 4.
เอกสารแนบ 5.
เอกสารแนบ 6.
เอกสารแนบ 7.
เอกสารแนบ 8.

สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 21 เมษายน 2559
นิยามกรรมการอิสระ
รายนามและประวัติของกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระและข้อมูลของ
กรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
คาชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตน
เข้าร่ วมประชุม และการออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อบังคับของบริ ษทั เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
แผนที่สถานที่จดั ประชุม
รายงานประจาปี 2559 ในรู ปแบบ CD-ROM และสรุ ปข้อมูลทางการเงิน
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
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8 – 14
15
17 –22
23–24
25–26
27
ตามแนบ
ตามแนบ

วันที่ 30 มีนาคม 2560
เรื่ อง
เรี ยน

เชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งที่ 1/2560
ท่านผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

ด้วยมติคณะกรรมการของบริ ษทั ทีมพรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ลว. 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้จดั
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สาขาของ บริ ษทั ทีมพรี ซิชนั่ จากัด
(มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่ 3 ถนนธัญบุรี-ลาลูกกา ต.รังสิ ต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล:
สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ได้จดั ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกระทรวงพาณิ ชย์ภายในระยะเวลาที่กาหนด รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ ไว้ใน website ของบริ ษทั ที่ www.teampcba.com
ความเห็นคณะกรรมการ:
พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
21 เมษายน 2559
การออกเสียงลงคะแนน : ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 40 วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบจากเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท ในรอบปี พ.ศ. 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล:
ผลการดาเนินงานประจาปี 2559 มีรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ 7
ความเห็นคณะกรรมการ :
พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี พ.ศ. 2559
เนื่องจากวาระนี้เป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสี ยงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล:
งบการเงินรวมของ บมจ .ทีมพรี ซิชนั่ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 ซึ่งสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้







รายการ
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
รายได้รวม
ขาดทุนสาหรับปี
ขาดทุนต่อหุน้

จานวน
1,010 ล้านบาท
310 ล้านบาท
1,143 ล้านบาท
(9) ล้านบาท
(0.014) บาท / หุน้
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ความเห็นคณะกรรมการ:
พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุมตั ิงบ แสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2559 ตามเอกสารแนบ 7
การออกเสียงลงคะแนน : ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ40 วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบจากเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั งิ ดจัดสรรเงินกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและงดจ่ ายเงินปันผลสาหรับรอบปี บัญชี2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล:
ตามข้อบังคับ ข้อ 49 กาหนดให้บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้า ของกาไร
สุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ ของทุนจดทะเบียน
และนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบมจ.ทีมพรี ซิชนั่ กาหนดไว้วา่ หากไม่มีความจาเป็ นอันใด บมจ .ทีมพรี ซิชนั่ จะจ่ายเงินปั นผล
เป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 47 กาหนดว่าคณะกรรมการ บมจ.ทีมพรี ซิชนั่ อาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือ
หุน้ ได้เป็ นครั้งคราว หาก บมจ.ทีมพรี ซิชนั่ มีผลกาไรพอสมควรที่จะกระทาเช่นนั้นได้และเมื่อจ่ายเงินปั นผลแล้วให้รายงานให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ข้อมูลเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผา่ นมามีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียดการจ่ ายปันผล
1. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
2. ขาดทุนสุทธิ(บาท) (งบการเงินรวม)

ปี 2560 (ปี ทีเ่ สนอ)
ปี 2559
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ
(8,721,110)
(109,735,605)

3. จานวนหุน้ (หุน้ )
4. เงินปั นผลจ่าย (บาท : หุน้ )
4.1 อัตราเงินปั นผลจ่ายเป็ นเงินสด
4.2 อัตราเงินปั นผลจ่ายเป็ นหุน้ สามัญ
รวม
5. เงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)
5.1 เงินปั นผลจ่ายเป็ นเงินสด
5.2 เงินปั นผลจ่ายเป็ นหุน้ สามัญ
รวม
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล (ร้อยละ) ต่อกาไรสุทธิ

637,063,385

637,063,385

งดจ่ายเงินปั นผล
-

งดจ่ายเงินปั นผล
-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ:
เนื่องจากผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ รอบปี บัญชี 2559 มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ เป็ นจานวนเงิน (9)
ล้านบาท ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั งิ ดจัดสรรเงินกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและงด
จ่ายเงินปั นผลสาหรับรอบปี บัญชี2559
การออกเสียงลงคะแนน : ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ40 วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบจากเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล:
ตามข้อบังคับข้อ 17 กาหนดให้ ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งใน
สาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
(1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากว่า
ผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งไป
นั้นอาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 2 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายชัย
จรุ งธนาภิบาล
กรรมการอิสระ
2. นางสุรัตน์ เพชรมุณี
กรรมการ
รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ส่วนคุณสมบัติ และคานิยามของกรรมการอิสระของบริ ษทั เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด ตามเอกสารแนบ 2
ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็ นรายบุคคลแล้ว มี
ความเห็นว่ากรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้ความสามารถตลอดจนมีประสบการณ์การ
ทางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ก่อให้เกิดประโยชน์กบั บริ ษทั และไม่มีคุณสมบัติตอ้ งห้ามแต่ประการใด จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ความเห็นคณะกรรมการ :
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้ง นายชัย จรุ งธนาภิบาล และ นางสุรัตน์ เพชรมุณี กลับเข้ามาดารง
ตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
การออกเสียงลงคะแนน : ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 14 ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งคณะกรรมการหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็
ได้ แต่ะจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงได้
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ทั้งนี้ให้ผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลไป
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ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล :
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษทั ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยได้กลัน่ กรองและพิจารณาอย่าง
ละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว โดยเปรี ยบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการ
ขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกาไรของบริ ษทั แล้ว เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ไม่เกินอัตราที่
ปรากฏในตาราง ดังนี้
ค่ าตอบแทนกรรมการ
ปี 2560 (ปี ทีเ่ สนอ)
ปี 2559(จ่ ายสุ ทธิ)**
1. ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี (บาท)
2,400,000
1,200,000
2. ค่าบาเหน็จกรรมการ (บาท)
งดจ่าย
งดจ่าย
** ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ปี 2559 อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะ จานวน 2,400,000 บาท แต่กรรมการทุกท่าน
สมัครใจจะขอรับค่าตอบแทนลดลงกึ่งหนึ่ง และค่าตอบแทนกรรมการของกรรมการแต่ละรายได้แสดงไว้ในรายงานประจาปี
ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ เป็ นจานวนเงินไม่เกิน
2,400,000 บาท เช่นเดียวกันกับมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ปี ก่อนและงดการจ่ายค่าบาเหน็จกรรมการประจาปี 2560
การออกเสียงลงคะแนน : ตามมาตรา 90 แห่ง พรบ.บริ ษทั มหาชนจากัด ได้กาหนดให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็ นตามมติ
ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล :
บมจ.ทีมพรี ซิชนั่ มีบริ ษทั สานักงาน ดร .วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จากัด เป็ นบริ ษทั รับสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ ไม่มีความสัมพันธ์
และ/หรื อการมีส่วนได้เสี ยระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั บริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็ นบริ ษทั รับสอบบัญชีของบริ ษทั ย่อยที่ต่างประเทศทั้ง 2 แห่ง เนื่องจากไม่มีบริ ษทั รับสอบบัญชี
ย่อยหรื อบริ ษทั ในเครื อของตนเองที่ต่างประเทศ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณามาตรฐานและประสิ ทธิภาพในการทางานแล้วเห็นว่า บริ ษทั สานักงาน ดร .วิรัช แอนด์แอส
โซซิเอทส์ จากัด เป็ นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลการปฏิบตั ิงานเป็ นที่น่าพอใจ มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู ้ความสามารถ
ไม่ขดั ต่อหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนค่าตอบแทนมีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีแห่งบริ ษทั สา นักงาน ดร .วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2560 และ
กาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีในปี 2560 ดังนี้
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชีต่อปี (บาท) ***
2. ค่าบริ การในการตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของการส่งเสริ มการ
ลงทุน (ต่อฉบับ)

ปี 2560
915,000
30,000

ปี 2559
870,000
30,000

***ค่าสอบบัญชีน้ ีไม่รวมค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี (Out of pocket)
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ความเห็นคณะกรรมการ :
พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เป็ น
ผูส้ อบบัญชีและอนุมตั ิค่าสอบบัญชี ดังนี้
ผู้สอบบัญชี
รายชื่อผู้ตรวจสอบ
จานวนปี ทีส่ อบบัญชีให้ บริษัท
รับอนุญาตเลขที่
1. ดร. วิรัช
อภิเมธีธารง
1378
7 ปี ( ปี 2549 - ปี 2552 4 ปี ) , (ปี 2557 - ปี 2559 3 ปี )
2. นายชัยกรณ์ อุ่นปิ ติพงษา
3196
10 ปี ( ปี 2543 -ปี 2548 6 ปี ) , ( ปี 2553- ปี 2556 4 ปี )
3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์
5202
- ปี
4. นายปรี ชา
สวน
6718
- ปี
แห่งบริ ษทั สานักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2560 โดยกาหนดให้ผสู ้ อบบัญชี
คนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ได้ และในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีท้ งั 4 คน
ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้บริ ษทั สานักงาน ดร .วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ
บริ ษทั สานักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จากัด มาทาหน้าที่ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯแทน
2) อนุมตั ิค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีในปี 2560ไม่เกิน 915,000 บาทและค่าบริ การในการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของ
การส่งเสริ มการลงทุนฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท
การออกเสียงลงคะแนน : ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ40 วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบจากเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
อนี่ง บริ ษทั ฯ ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 (Record
date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันศุกร์
ที่ 10 มีนาคม 2560
จึงเรี ยนมาเพื่อเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้ง
บุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ กรุ ณากรอกข้อความในหนังสื อมอบฉันทะที่ได้จดั ส่งมา
พร้อมนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และติดอากรแสตมป์ 20 บาท ยืน่ ต่อประธานที่ประชุมก่อนเริ่ มการประชุม
พร้อมกันนี้บริ ษทั ฯ ได้จดั บริ การรถรับ-ส่งเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุน้ ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวันที่
20 เมษายน 2560 จากอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ที่เดิมอยูใ่ กล้กบั ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ )ิ โดยรถจะออกจาก
ตลาดหลักทรัพย์ ในเวลา 8.00 น.
ทั้งนี้ท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริ ษทั โดยติดต่อ คุณรัตนา วงษ์กระจ่าง โทรศัพท์ 02-5772350 ต่อ
1603 หรื อนาส่งรายชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับมาทาง E-mail ir@teampcba.comหรื อ โทรสารหมายเลข
02-5771705 ภายในวันที่ 7 เมษายน 2560
ขอแสดงความนับถือ
( นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ )
ประธานกรรมการ
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
บริษัท ทีมพรีซิชั่น จากัด (มหาชน)
……………………………………………………………………………..
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ณ สาขา บริ ษทั ทีมพรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่ 3 ถนนธัญบุรี-ลา
ลูกกา ต.รังสิ ต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ ประธานกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั มี 637,063,385 หุน้ มีผถู ้ ือหุน้ ทั้งหมด 2,823 คน วันนี้
มีผถู ้ ือหุน้ แ
ละผูร้ ับมอบฉันทะมาร่ วมประชุม 34 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 481,295,967 หุน้ เท่ากับร้อยละ 75.55 เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวน
หุน้ ทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 35
ประธานได้แนะนาคณะกรรมการบริ ษทั และผูร้ ับเชิญเข้าร่ วมประชุม ดังนี้
คณะกรรมการบริ ษทั
1.ดร.ภิรมย์
แจ่มใส
2.นายมงคล

กิตติภูมิวงศ์

3.นายชัย
4.นายจักรพันธ์
5.นางสุรัตน์

จรุ งธนาภิบาล
มานัสสถิตย์
เพชรมุณี

6.นางมาลิภา

มานัสสถิตย์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการ เลขานุการบริ ษทั และผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายค่าจ้างและผลประโยชน์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ

ผูร้ ับเชิญเข้าร่ วมในการตรวจสอบการนับคะแนนในที่ประชุม
1) คุณธีระวุฒิ เหล่านภากุล ตัวแทนของบริ ษทั สานักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จากัด
2) คุณเบญจวรรณ แก้วผลึก ตัวแทนของบริ ษทั สานักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จากัด
ประธานมอบหมายให้ นางสุรัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ ้ ีแจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน
เสี ยงของผูท้ ี่มาประชุมด้วยตนเอง และผูร้ ับมอบฉันทะ ดังนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยง หนี่งเสี ยงต่อหนึ่งหุน้
2. ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ มีส่วนได้ส่วนเสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องอันใด ผูถ้ ือหุน้ จะออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้นมิได้นอกจากการ
ออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
3. การออกเสี ยงลงมติใด ๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใดในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบจากเสี ยงข้าง
มากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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4. การออกเสี ยงลงมติในแต่ละวาระถ้าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงให้ถือว่าผูถ้ ือหุน้ เห็นชอบหรื อเห็น
ด้วยตามมติที่นาเสนอ แต่หากมีผถู ้ ือหุน้ ใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงให้กรอกใบลงคะแนนที่บริ ษทั จัดให้
และยกมือขึ้นแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนน ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริ ษทั จะนาคะแนนเสี ยงเฉพาะที่ไม่
เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง หักออกจากคะแนนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็น
ด้วย
ส่วนผูถ้ ือหุน้ ที่ทาหนังสื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมและเป็ นแบบออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู ้
ถือหุน้ นั้น บริ ษทั ได้นาคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงบันทึกรวมไว้ในเครื่ องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้
แล้ว
ประธานรายงานให้ทราบถึงการให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ เสนอระเบียบวาระประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 ว่าได้
เผยแพร่ ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้สิทธิ ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ ทางเว็บไซด์
http://www.teampcba.com ของบริ ษทั โดยผูถ้ ือหุน้ จะเสนอได้ต้ งั แต่วนั ที่ 25 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2559 แต่
ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอเพิ่มเติมเข้ามา
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี ครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 23
เมษายน 2558 ซึ่งรายงานดังกล่าวจัดส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดต้องการ แก้ไขหรื อไม่เห็นด้วย หรื อไม่ เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ในที่
ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558เมื่อวันที่ 23
เมษายน 2558
โดยมีผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี้
เห็นด้วย
481,295,967
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง

วาระที่ 2

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2558

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงยอดขายของปี ที่ผา่ นมามื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน สัดส่วนรายได้แยกตามภูมิภาค
ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ สาหรับยอดขายปี 2558 จานวน 1,285 ล้านบาท ลดลง 26% จากปี ก่อน ค่อนข้างมาก โดยมีสาเหตุหลัก 3
ประการกล่าวคือ มาจากความผันผวนของตลาดโลก ซึ่งบริ ษทั มีท้ งั กลุ่มลูกค้าที่มียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 12% และกลุ่มลูกค้าที่มี
ยอดขายลดลงประมาณ 19% จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของลูกค้าเนื่องจากบริ ษทั แม่ของลูกค้าที่ได้มาซื้อกิจการไป โดยขอนา
กลับไปผลิตเองที่โรงงานในเครื อของตนเองซึ่งไม่เกี่ยวกับปั ญหาคุณภาพการผลิตสิ นค้าของบริ ษทั ทาให้ยอดขายลดลงไป
ประมาณ 171 ล้านบาท และอีกประการหนึ่งคือ ลูกค้ารายหนึ่งที่ประสบกับภาวะล้มละลายทาให้ยอดขายลดลงอีก 145 ล้านบาท
ด้วยเหตุผลหลักดังกล่าวข้างต้นทาให้ยอดขายของบริ ษทั หายไปรวม 26% ในปี ที่ผา่ นมา
สาหรับยอดขายรวม ตามภูมิภาค เปรี ยบเทียบระหว่างปี 2558 และปี 2557 จะเห็นว่ายอดขายภูมิภาคยุโรปลดลงไป
ค่อนข้างมากเนื่องจากลูกค้าที่ลม้ ละลายและลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย สาหรับภาพรวมยอดขายตามผลิตภัณฑ์ประเภท
อุตสาหกรรมเป็ นสัดส่วนที่ยงั คงสูงอยูเ่ มื่อเทียบกับกลุ่มอื่น
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จากการที่ยอดขายลดลงอย่างมีนยั สาคัญดังกล่าว ทาให้บริ ษทั มีผลขาดทุนรวมทั้งสิ้น 109.73 ล้านบาท หรื อ8.54%
ของยอดขาย เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนที่มีกาไรสุทธิ 60 ล้านบาทหรื อ 3% ของยอดขาย ซึ่งการขาดทุนในครั้งนี้เกิดจากรายการตั้ง
สารองหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือจากลูกค้าที่ลม้ ละลายไป มีจานวนเงินรวมเท่ากับ 78 ล้านบาท
และเกิดจากความผันผวนของตลาดโลกที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายลดลงไปทาให้บริ ษทั มีผลขาดทุนจากการดาเนินงาน (Loss
from operation) จานวนเงินเท่ากับ 32 ล้านบาท
คาถามในระหว่างการประชุม
คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า
ถาม ในปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ขาดทุน 109 ล้านบาท สาเหตุหลักๆ มาจากที่ลูกค้าล้มละลาย บริ ษทั มีมูลค่าสิ นค้าที่ลดลงและมีสารอง
หนี้สงสัยจะสูญนั้นเป็ นการขาดทุนจริ งๆ หรื อขาดทุนทางด้านบัญชี สามารถเรี ยกเงินลูกหนี้กลับคืนมาได้หรื อไม่ และสิ นค้า
คงเหลือที่ยงั อยูจ่ ะต้องถูกทาลายไปหรื อเอาไปใช้ประโยชน์ได้หรื อไม่
ตอบ ลูกค้ารายนี้ถูกฟ้ องล้มละลายไปแล้ว คงจะไม่สามารถรับเงินจานวน 15 ล้านบาทกลับคืนมาได้ ส่วนขาดทุนจากการลด
มูลค่าสิ นค้าคงเหลือ บริ ษทั ได้ต้ งั สารองตามนโยบายบัญชี หากขายสิ นค้าเหล่านี้ได้ บริ ษทั จะมีกาไรกลับคืนมา ทั้งนี้บริ ษทั อยู่
ระหว่างดาเนินการพยายามติดต่อขายสิ นค้าให้กบั บริ ษทั ใหม่ที่มาซื้อกิจการที่ลม้ ละลาย หรื ออาจขายเป็ นค่าซาก ซึ่งหากสุดท้าย
แล้ว บริ ษทั ไม่สามารถขายได้จริ งๆ ก็จาเป็ นต้องทาลายทิ้ง
ถาม ในปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั มีความโชคไม่ดีที่ตอ้ งเสียลูกค้าไป 1 ราย แต่จริ งๆ แล้วในระหว่างปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั มีลูกค้าใหม่บา้ ง
ไหม
ตอบ มีบา้ ง และต้องใช้เวลาในการพัฒนาในลูกค้าแต่ละราย
คุณณรงค์ชยั สิ มะโรจน์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า
ถาม สิ นค้าคงเหลือลดลง 160 ล้านบาท เกิดจากขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ 62 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 100 ล้าน
บาท เพราะเหตุใด
ตอบ สิ นค้าคงเหลือส่วนที่เหลือที่ลดลงเนื่องมาจากยอดขายที่ลดลง ซึ่งเป็ นสิ่ งที่บริ ษทั ต้องมีการบริ หารจัดการสต๊อกสิ นค้าให้
เหมาะสม
ถาม กาไรขั้นต้น ( Gross margin) ในปี 2558 อยูท่ ี่ประมาณ 8% ส่วน ปี 2557 ได้ 11% อยากทราบว่า กาลังการผลิต(Capacity
Utilization) ของปี 2558 เทียบกับปี 2557 มีกี่%
ตอบ กาลังการผลิตที่ผา่ นมา ถัวเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 50-60% ซึ่งจะต่างกันอยูป่ ระมาณ 20 % เมื่อเทียบกับปี 2557
ถาม ค่าเสื่ อมราคาเพิ่มขึ้นจานวน 7ล้านบาทจากปี ก่อน จากสาเหตุใด
ตอบ มาจากการลงทุนทยอยซื้อเครื่ องจักรเข้ามาเมื่อปี 2557 จานวน 139 ล้านบาท ดังนั้นค่าเสื่ อมราคาของปี 2557 จึงคานวณไม่
เต็มปี แต่จะถูกคานวณครบเต็มปี ในปี 2558 จึงทาให้ค่าเสื่ อมราคาในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน
ถาม ค่าใช้จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ้น 17 ล้านบาทจากปี ที่แล้ว ส่วนหนึ่งมาจากหนี้สงสัยจะสูญใช่หรื อไม่
ตอบ ใช่
ถาม ประเด็นลูกหนี้การค้า ลดลง 140 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุใด
ตอบ เนื่องจากบริ ษทั มียอดขายที่ลดลง ยอดลูกหนี้จึงลดลงตามไปด้วย และการจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้รายอื่นที่ไม่มีปัญหาได้ ส่วน
ตัวเลขลูกหนี้ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินนั้นเป็ นตัวเลขสุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
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นายนที นาคธนสุกาญจน์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย สอบถามว่า
ถาม ผูถ้ ือหุน้ ที่มาด้วยตนเอง และผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะมีจานวนเท่าไร
ตอบ ผูถ้ ือหุน้ ที่มาด้วยตนเอง จานวน 22 ท่าน คิดเป็ นจานวนหุน้ ทั้งหมด 166,043,268 หุน้
และ ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ มีจานวน 12 ท่าน คิดเป็ นจานวนหุน้ ทั้งหมด 315,252,699 หุน้
ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่ เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติม วาระนี้เป็ นวาระรับทราบ ไม่ตอ้ งมีการลงมติ จึงถือว่าผูถ้ ือหุน้ รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี
2558
วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31ธันวาคม 2558

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่างบการเงินรวมของ บมจ.ทีมพรี ซิชนั่ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ผา่ น
การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลขในงบแสดงฐานะการเงินและการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญเปรี ยบเทียบกับปี 2557
ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้มีการลงมติ

เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ในที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ

มติ

โดยมีผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี้
เห็นด้วย
481,295,967
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง
วาระที่ 4

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

พิจารณาอนุมตั งิ ดจัดสรรเงินกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและงดจ่ ายเงินปันผลสาหรับรอบ
ปี บัญชี2558

ประธานมอบหมายให้นางสุรัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ ้ ีแจงว่า บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั น
ผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิในแต่ละปี สาหรับปี นี้คณะกรรมการเห็นชอบให้งดจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตาม
กฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับปี 2558 เนื่องจากบริ ษทั มีผลขาดทุน
ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่ เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ในที่ประชุม
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้งดจัดสรรเงินกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และ
งดจ่ายเงินปั นผลตามที่เสนอ
โดยมีผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี้
เห็นด้วย
481,295,967
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง
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คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ

ประธานมอบหมายให้นางสุรัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ ้ ีแจงว่า ในข้อบังคับบริ ษทั ข้อที่ 17
กาหนดให้ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้งกรรมการต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อย จานวนหนึ่งในสาม การประชุมครั้งนี้มี
กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ 2 ท่าน คือ
1. นางมาลิภา มานัสสถิตย์
2. นายมงคล กิตติภูมิวงศ์

กรรมการ
กรรมการอิสระ

5.1 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการ ทั้งคุณวุฒิความรู ้ความสามารถ
ประสบการณ์การทางานเป็ นรายบุคคลแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งนางมาลิภา มานัสสถิตย์
กลับเข้ามาดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการอีกวาระหนึ่ง และได้แจ้งประวัติในที่ประชุมโดยสังเขป
ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผถู ้ ื อหุน้ ท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ในที่ประชุม
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตั้งนางมาลิภา มานัสสถิตย์ ให้กลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
โดยมีผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี้
เห็นด้วย
481,295,967
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

5.2 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา คุณสมบัติกรรมการ ทั้งคุณวุฒิความรู ้ความสามารถ
ประสบการณ์การทางานเป็ นรายบุคคลแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งนายมงคล
กิตติภูมิวงศ์ กลับ เข้า มาดารงตาแหน่ง
เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และได้แจ้งประวัติในที่ประชุมโดยสังเขป
ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่ เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ในที่ประชุม
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายมงคล กิตติภูมิวงศ์ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
โดยมีผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี้
เห็นด้วย
481,295,967
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง

- 12 -

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2559

ประธานได้ช้ ีแจงว่าคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้เสนอให้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี
2559 เป็ นค่าตอบแทนรายปี ทั้งคณะจานวนไม่เกิน 2,400,000 บาทเท่ากับปี ก่อนและงดจ่ายค่าบาเหน็จกรรมการสาหรับปี 2559
เนื่องจากบริ ษทั มีผลขาดทุน
ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดต้องการซักถามเพิม่ เติมหรื อไม่ เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ในที่ประชุม
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั และงดจ่ายค่า
บาเหน็จกรรมการประจาปี 2559 ตามที่เสนอ
โดยมีผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี้
เห็นด้วย
481,295,967
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประธานได้มอบหมายให้นางสุรัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ ้ ีแจงว่า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาเห็นสมควรให้แต่งตั้งดร. วิรัช อภิเมธีธารง 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 คนใดคนหนึ่งจากบริ ษทั สานักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอส
โซซิเอทส์ จากัดเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯในปี 2559 ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีท้ งั 4 คนไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้บริ ษทั
สานักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษทั มาทาหน้าที่ตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบ
การเงินของบริ ษทั ฯแทน โดยกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีในปี 2559 ไม่เกิน 870,000 บาท และค่าบริ การในการตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของการส่งเสริ มการลงทุน ฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท
คาถามในระหว่างการประชุม
นายนที นาคธนสุกาญจน์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย สอบถามว่า
ถาม ผูส้ อบบัญชีไม่ควรสอบบัญชีต่อเนื่องให้กบั บริ ษทั เกิน 5 ปี ตามตัวเลขที่แสดงจานวนปี คือ 9 ปี และ 11ปี เสนอแนะว่าควร
จะมีแสดงให้เห็นว่ามีการหมุนเวียนกันไป
ตอบ คุณชัย จรุ งธนาภิบาล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าโดยปกติแล้ว สานักงานผูส้ อบ
บัญชี จะทาการเสนอรายชื่อมาให้กบั บริ ษทั 3-4 ท่าน ที่ผา่ นมา ดร.วิรัช อภิเมธีธารง จะเซ็นต์ตรวจสอบงบการเงินในระยะเวลา 5
ปี และจะเปลี่ยนเป็ น คุณชัยกรณ์ อุ่นปิ ติพงษา 5 ปี จากนั้นจะเปลี่ยนกลับไป
เป็ น ดร. วิรัช อภิเมธีธารง อีก 5 ปี สาหรับตัวเลขที่แสดงไว้หนังสื อบอกกล่าวเชิญประชุม เป็ นจานวนปี ที่บริ ษทั ได้ใช้บริ การกับ
สานักงาน ซึ่งจะปรับปรุ งแก้ไขให้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้นในครั้งถัดไป
ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ในที่ประชุม
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีสาหรับปี 2559 และกาหนด
ค่าตอบแทนตามที่ประธานเสนอ

มติ

โดยมีผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี้
เห็นด้วย
481,295,549
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
418
เสี ยง
วาระที่ 8

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.99
0
0.01

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ
คาถามในระหว่างการประชุม
นายนที นาคธนสุกาญจน์ ตัวแทนสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย สอบถามดังนี้

ถาม ตามที่บริ ษทั ได้ประกาศเข้าร่ วมโครงการแนวปฏิบตั ิภาคเอกชนในการร่ วมต่อต้านทุจริ ต (CAC) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556
อยากทราบว่าบริ ษทั ได้วางแผนให้ได้การรับรองในโครงการนี้เมื่อไร มีความคืบหน้าอย่างไร
ตอบ สาหรับเรื่ องการขอรับรองนั้น ที่ผา่ นมายังไม่ได้อยูใ่ นแผนงานของบริ ษทั แต่บริ ษทั ได้มีการวางระเบียบการปฏิบตั ิใช้ภายใน
บริ ษทั ในเรื่ องดังกล่าว
นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า
ถาม ขอเสนอแนะว่าบริ ษทั น่าจะทาผลิตภัณฑ์เป็ นของตัวเอง ทาการตลาด และวางขายเป็ นสิ นค้าในตลาดเมืองไทยหรื อประเทศ
เพื่อนบ้าน จะมีโอกาสเปลี่ยน model ธุรกิจได้มากน้อยแค่ใด และบริ ษทั มีแผนงานในปี นี้อย่างไร
ตอบ เรื่ องการผลิตสิ นค้าใหม่ของตนเอง มีปัจจัยที่ตอ้ งพิจารณาศึกษาเพิม่ เติมนอกเหนือจากการผลิต อาทิเช่ น การออกแบบ
การตลาดซึ่งบริ ษทั ยังไม่ค่อยถนัดมากนัก แม้การเปลี่ยนแปลงและความผันผวนของตลาดโลกยังคงมีผลกระทบกับลูกค้าและ
บริ ษทั พอสมควร อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังคงเพียรพยายามหาลูกค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่องซึ่งต้องใช้เวลา ด้วยคุณภาพและความใส่ใจ
ให้บริ การที่ดีของบริ ษทั เชื่อว่าบริ ษทั คงจะได้รับสิ่ งดีเกิดขึ้นบ้าง
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอบคุณผูถ้ ือหุน้ และกล่าวปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559

ปิ ดประชุมเวลา 11.30 น

(นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์)
ประธานที่ประชุมฯ
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เอกสารแนบ 2
นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็ นอิสระจากผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูบ้ ริ หาร และผูท้ ี่ เกี่ยวข้อง สามารถทา
หน้าที่คุม้ ครองผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกิน 1% ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจาหรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า

2 ปี ก่อน

ได้รับการแต่งตั้งทั้งนี้ลกั ษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อ
ที่ปรึ กษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตา มกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่
สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุมหรื อบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบ ริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู ้
ถือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษ ัทใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อน
ได้รับการแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การหรื อการให้หรื อรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ มื ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้
เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยห ลักเกณฑ์
ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้ นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั และ ไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชีของ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
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6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7.

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ น
หุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลู กจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือน
ประจา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจในการดาเนินกิจการ
ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอา นาจควบคุมของ
บริ ษทั โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวเป็ นไปตามข้อกาหนดขั้นต่าตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
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เอกสารแนบ 3
ประกอบพิจารณาในวาระที5่ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
ประวัตกิ รรมการ เสนอแต่ งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
ชื่อ – นามสกุล
นายชัย จรุ งธนาภิบาล
ตาแหน่งใน บมจ.ทีมพรี ซิชนั่
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
อายุ
63 ปี
วันเริ่ มต้นตาแหน่งกรรมการบมจ.ทีมพรี ซิชนั่
ปี 2543 – ปั จจุบนั (กรรมการอิสระ) รวม 17 ปี
วาระการดารงตาแหน่ง
คราวละ 3 ปี (ประธานกรรมการตรวจสอบ)
การถือหุน้ ในบมจ.ทีมพรี ซิชนั่
จานวน 1,497,062 หุน้ หรื อเท่ากับ 0.23%
การศึกษา
บัญชีมหาบัณฑิต –มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบณ
ั ฑิต – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
DCP 29/ปี 2546, ACP 4/ปี 2548
ประสบการณ์ทางาน
ปี 2550 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บมจ.อาหารสยาม
ปี 2549 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บมจ.โออิชิ
ปี 2548 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ บมจ.ค้าเหล็กไทย
ปี 2546 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ
บมจ.สยามฟิ วเจอร์ดีเวลอปเมนท์
ปี 2545 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ ป
ปี 2543 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง
บมจ. ทีมพรี ซิชนั่
ปี 2525 – 2540 กรรมการบริ หารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
กลุ่มบริ ษทั ไมเนอร์
สัดส่วนการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2559
- การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
7/7 ครั้ง
- การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4/4 ครั้ง
- การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1/1 ครั้ง
- การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
3/3 ครั้ง
- การเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559
1/1 ครั้ง
คุณสมบัติตอ้ งห้าม
ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ ึงได้กระทาโดยทุจริ ต
ไม่มีประวัติการทารายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในปี ที่ผา่ นมา
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การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
- ในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น (โปรดดูขอ้ มูลข้างต้น)
- ในบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนอื่น(ไม่รวมบริ ษทั ย่อย)
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั

มี
ไม่มี
ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ใหญ่/บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั รวม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ในปั จจุบนั หรื อ
ในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา)
- กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
ไม่เป็ น
- ผูใ้ ห้บริ การวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
ไม่เป็ น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
(เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สิ นค้า/บริ การ/การยืม/ให้กยู้ มื เงิน)
ไม่มี
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เอกสารแนบ 3
ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
กรรมการ
ข้ อมูลกรรมการ
ชื่อ – นามสกุล
นางสุรัตน์ เพชรมุณี
ตาแหน่งใน บมจ.ทีมพรี ซิชนั่
กรรมการ/เลขานุการบริ ษทั /
ผูอ้ านวยการฝ่ ายค่าจ้างและผลประโยชน์ /
รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี
อายุ
56 ปี
วันเริ่ มต้นตาแหน่งกรรมการบมจ.ทีมพรี ซิชนั่
ปี 2539 – ปั จจุบนั (รวม 21 ปี นับตั้งแต่วนั ก่อตั้งบริ ษทั )
การถือหุน้ ในบมจ.ทีมพรี ซิชนั่
จานวน 4,238,789 หุน้ หรื อเท่ากับ 0.67%
การศึกษา
ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ (สาขาบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
DAP ปี 2546
DCP ปี 2550 , ACP ปี 2550
ประสบการณ์ทางาน
ปี 2555 – ปั จจุบนั กรรมการ /เลขานุการบริ ษทั /ผูอ้ านวยการฝ่ าย
ค่าจ้างและผลประโยชน์ / รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี
บมจ.ทีมพรี ซิชนั่
ปี 2552 – 2554 กรรมการ /เลขานุการบริ ษทั
บมจ.ทีมพรี ซิชนั่
ปี 2544 – ปี 2551 กรรมการ/ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี
บมจ.ทีมพรี ซิชนั่
สัดส่วนการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2559
- การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
- การเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559

7/7 ครั้ง
1/1 ครั้ง

ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ ึงได้กระทาโดยทุจริ ต
ไม่มีประวัติการทารายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในปี ที่ผา่ นมา
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
- ในบริ ษทั บริ ษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี
- ในบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนอื่น(ไม่รวมบริ ษทั ย่อย)
ไม่มี
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษทั
ไม่มี
คุณสมบัติตอ้ งห้าม
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เอกสารแนบ 3
ข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ประวัตกิ รรมการ
ชื่อ – นามสกุล
ดร.ภิรมย์ แจ่มใส
ตาแหน่งใน บมจ.ทีมพรี ซิชนั่
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
อายุ
62 ปี
วันเริ่ มต้นตาแหน่งกรรมการบมจ.ทีมพรี ซิชนั่
ปี 2543 – ปั จจุบนั (กรรมการอิสระ) รวม 17 ปี
วาระการดารงตาแหน่ง
คราวละ 3 ปี (กรรมการตรวจสอบ)
การถือหุน้ ในบมจ.ทีมพรี ซิชนั่
จานวน 590,000 หุน้ หรื อเท่ากับ 0.09%
การศึกษา
ปริ ญญาเอกสาขาวิศวกรรมโยธาปฐพีกลศาสตร์
Ecole Centrale des Arts & Manufactures(ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
DAP ปี 2548, ACP ปี 2548
DCP ปี 2550, RCC ปี 2550
ประสบการณ์ทางาน
ปี 2558-ปั จจุบนั กรรมการอิสระ
บมจ. พรี เมียร์ เทคโนโลยี
ปี 2557 – ปั จจุบนั ประธานกรรรมการบริ หาร
บริ ษทั 49 คอนเซ้าท์ติ้งแอนด์ แมนเนจเมนต์ จากัด
ปี 2556-2556 กรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ. ไทยฟิ ล์มอินดัสตรี่
ปี 2550 – ปั จจุบนั อาจารย์พิเศษ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ปี 2543 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บมจ. ทีมพรี ซิชนั่
สัดส่วนการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2559
- การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
7/7ครั้ง
- การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4/4ครั้ง
- การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1/1ครั้ง
- การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
3/3 ครั้ง
- การเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559
1/1 ครั้ง
ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ ึงได้กระทาโดยทุจริ ต
ไม่มีประวัติการทารายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในปี ที่ผา่ นมา
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
- ในบริ ษทั บริ ษทั จดทะเบียนอื่น
มี
- ในบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนอื่น(ไม่รวมบริ ษทั ย่อย
มี
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั
ไม่มี
คุณสมบัติตอ้ งห้าม
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การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ใหญ่/บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั รวม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา)
- กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา ไม่เป็ น
- ผูใ้ ห้บริ การวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
เป็ น
สามัญวิศวกรโยธา บริ ษทั 49 คอนเซ้าท์ติง้ แอนด์ แมนเนจเมนต์ จากัด
(แต่ไม่มีส่วนได้เสี ย)
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
(เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สิ นค้า/บริ การ/การยืม/ให้กยู้ มื เงิน)
ไม่มี
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เอกสารแนบ 3
ประกอบข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ประวัตกิ รรมการ
ชื่อ – นามสกุล
คุณมงคล กิตติภูมิวงศ์
ตาแหน่งใน บมจ.ทีมพรี ซิชนั่
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
อายุ
64 ปี
วันเริ่ มต้นตาแหน่งกรรมการบมจ.ทีมพรี ซิชนั่
23 เมษายน 2558–ปั จจุบนั (กรรมการอิสระ) รวม 1 ปี 8 เดือน
วาระการดารงตาแหน่ง
คราวละ 3 ปี (กรรมการตรวจสอบ)
การถือหุน้ ในบมจ.ทีมพรี ซิชนั่
จานวน 6,136,625 หุน้ หรื อเท่ากับ 0.96%
การศึกษา
MBA Finance and Business Economics
The University of Toledo, Ohio, United States
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
DCP ปี 2544
ประสบการณ์ทางาน
ปี 2558 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บมจ. ทีมพรี ซิชนั่
ปี 2544 – 2557 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บมจ. หลักทรัพย์กรุ งศรี
สัดส่วนการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2559
- การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
7/7 ครั้ง
- การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4/4 ครั้ง
- การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1/1 ครั้ง
- การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
3/3 ครั้ง
- การเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559
1/1 ครั้ง
ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ ึงได้กระทาโดยทุจริ ต
ไม่มีประวัติการทารายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในปี ที่ผา่ นมา
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
- ในบริ ษทั บริ ษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี
- ในบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนอื่น(ไม่รวมบริ ษทั ย่อย)
ไม่มี
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั
ไม่มี
คุณสมบัติตอ้ งห้าม

การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ใหญ่/บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั รวม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา)
- กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
- ผูใ้ ห้บริ การวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
(เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สิ นค้า/บริ การ/การยืม/ให้กยู้ มื เงิน)
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ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

เอกสารแนบ 4
คาชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้ าร่ วมประชุม
และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษทั ได้จดั ส่งหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ได้กาหนดไว้ ซึ่งเป็ นแบบที่
กาหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง
สามารถพิจารณาได้วา่ จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรื อจะมอบฉันทะให้กรรมการบริ ษทั รายใดรายหนึ่งตามที่บริ ษทั ได้เสนอชื่อไว้
ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่บริ ษทั เสนอชื่อให้ผถู ้ ือหุน้ เลือกมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ โดยผูถ้ ือหุน้ อาจระบุชื่อ
ผูร้ ับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 รายเพื่อความคล่องตัวกรณี ผรู ้ ับมอบ ฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผูร้ ับมอบ
ฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสี ยงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ ละวาระ ผู ้
ถือหุน้ มีสิทธิออกเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื อไม่ออกเสี ยงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษทั จะเริ่ มรับลงทะเบียนการเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนเริ่ มการประชุมมากกว่า 1 ชัว่ โมง โดยจะเริ่ มเปิ ดรับลงทะเบียน
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็ นต้นไป ณ.ห้องประชุม สาขาของ บริ ษทั ทีมพรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุมที่ได้
แนบมาพร้อมนี้
หลักฐานแสดงตนในการเข้ าร่ วมประชุม
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี ) ก่อนเข้าร่ วมประชุม
ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
1. กรณี ผถู ้ ือหุน้ มาร่ วมประชุมด้วยตนเอง:
- หนังสื อเชิญที่บริ ษทั ได้จดั ส่งมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวเรี ยกประชุม
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซ่ ึงปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผูถ้ ือหุน้ และยังไม่
หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อหนังสื อเดินทาง กรณี มีการ
เปลี่ยนชื่อหรื อชื่อสกุลให้ยนื่ หลักฐานประกอบด้วย
2. กรณี ที่มีการมอบฉันทะ :
- หนังสื อมอบฉันทะที่บริ ษทั ได้จดั ส่งมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวเรี ยกประชุม ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน
และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
- สาเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูถ้ ือหุน้ ตามข้อ 1 และผูถ้ ือหุน้ ได้ลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้อง
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1
ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
1. กรณี ผมู ้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่ วมประชุมด้วยตนเอง :
- หนังสื อเชิญที่บริ ษทั ได้จดั ส่งมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวเรี ยกประชุม
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดา ตามข้อ 1
- หนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล และมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลซึ่ง
เป็ นผูถ้ ือหุน้
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2. กรณี ที่มีการมอบฉันทะ :
- หนังสื อมอบฉันทะที่บริ ษทั ได้จดั ส่งมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวเรี ยกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความ
ครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผูแ้ ทนนิติบุคคล ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
- สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล
และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ มีอานาจกระทาการแทน
นิติบุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดา ตามข้อ1
- สาเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1 ที่ลงนามในหนังสื อ
มอบฉันทะซึ่งผูแ้ ทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาทีม่ ไิ ด้ มสี ัญชาติไทยหรือเป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ดั ตั้งขึน้ ตามกฏหมายต่ างประเทศ
ให้เตรี ยมเอกสารเช่นเดียวกับกรณี ผถู ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดา และกรณี ผถู ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิ ติบุคคล โดยเอกสารแสดงตน
ให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี )
- สาเนาหนังสื อเดินทางของผูถ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนนิติบุคคล หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี ) ซึ่งลงลายมือ
ชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคค ลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อ
ผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรื อข้อจากัดอานาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ต้ งั สานักงานใหญ่
- เอกสารที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผถู ้ ือ
หุน้ หรื อผูแ้ ทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคาแปล
ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศ และแต่ งตั้งให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- เอกสารเช่นเดียวกับกรณี นิติบุคคล
- หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คศั โตเดียนเป็ นผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
- หนังสื อยืนยันว่าคัสโตเดียนผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะได้รับอนุญาติประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
การออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสี ยงลงคะแนนให้นบั หุน้ หนึ่งเป็ นเสี ยงหนึ่ง และให้ถือเอาเสี ยงข้างมากเป็ นมติ ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้
ประธานมีเสี ยงชี้ขาดอีกเสี ยงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้
2. ผูถ้ ือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสี ยงในข้อนั้น และประธานอาจจะเชิญให้
ออกนอกที่ประชุมชัว่ คราวก็ได้ แต่การออกเสี ยงเลือกตั้งหรื อถอดถอนกรรมการให้ออกเสี ยงลงคะแนนได้โดยไม่มี
ข้อห้าม
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสี ยงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสี ยงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน
กรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะ ให้ออกเสี ยงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสี ยงตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ ที่ระบุไว้ใน
หนังสื อมอบฉันทะ และส่งมอบแก่เจ้าหน้าทีเ่ พื่อนาไปบันทึกรวมกับคะแนนเสี ยงที่ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะล่วงหน้า
ให้แก่กรรมการที่บริ ษทั เสนอชื่อ
4. ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสี ยงที่นบั ได้จะเป็ นคะแนน
เสี ยงที่รวมคะแนนเสี ยงตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะแล้ว โดยในแต่
ละวาระจะใช้จานวนหุน้ ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมล่าสุด
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เอกสารแนบ 5
ข้ อบังคับ ของบริษัท ทีมพรีซิชั่น จากัด (มหาชน)
กรณีประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 32 การประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ให้จดั ขึ้น ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อ จังหวัด ใกล้เคียง หรื อ ณ
ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนด
ข้อ 33 ให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว
ให้กระทาภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปี ทางการบัญชีของบริ ษทั การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่น ๆ ให้
เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ ”คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรื อเมื่อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหุน้
นับรวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด หรื อจานวนผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้า
(25)คนซึ่งมีหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิ บ (1/10) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดเข้าชื่อกันทาหนังสื อในฉบับ
เดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสื อร้องขอนั้นจะต้องระบุวา่ ให้เรี ยกประชุมเพื่อการใด
ไว้ให้ชดั เจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 34 ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้น ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู ้ ือหุน้ และนาย
ทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
อนึ่งคาบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้น ให้โฆษณาในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน สาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า
สาม (3) วัน
ข้อ 35 การประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้า (25)
คนหรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทั้งหมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะครบองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้าร่ วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ การ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่
และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่
จาเป็ นต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 36 ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะ
จะต้องทาเป็ นหนังสื อลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจากัดกาหนด โดยให้มอบ
แก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึ่งประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
ก.
จานวนหุน้ ซึ่งผูม้ อบฉันทะนั้นถืออยู่
ข.
ชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ
ค.
ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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ข้อ 37 ในกรณี ที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมไม่เสร็ จ หรื อพิจารณาเรื่ องที่ผถู ้ ือ
หุน้ ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดเสนอในที่ประชุมไม่
เสร็ จ และจาเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน เวลา ที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการ
ส่งหนังสื อนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า
เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวัน
ประชุมด้วย
ข้อ 38 ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ข้อ 39 ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุน้
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องอันใด ผูถ้ ือหุน้ จะออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้นมิได้ นอกจากการออก
เสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ข้อ 40. การออกเสี ยงลงมติใด ๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบจากเสี ยง
ข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณี ดงั ต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ก.
การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข.
การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั มหาชนอื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
ค.
การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง.
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ และ/หรื อ ข้อบังคับบริ ษทั
จ.
การควบบริ ษทั การเลิกบริ ษทั
หมายเหตุ: หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2559 แบบรู ปเล่ม
กรุ ณาติดต่อคุณรัตนา วงษ์กระจ่าง หมายเลขโทรศัพท์ 02-577-2350 ต่อ 1603
E-mail:rattana@teampcba.com
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เอกสารแนบ 6
แผนทีต่ ้งั บริษัท ทีมพรีซิชั่น จากัด (มหาชน)
ประชุมผูถ้ ือหุน้ วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาของ บริ ษทั ทีมพรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 152/8 หมู่3 ถ.ธัญบุรี-ลาลูกกา ต.รังสิ ต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 02-577-2350
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