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เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ สาขา บริ ษทั ทีมพรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่ 3
ถนนธัญบุรี-ลาลูกกา ต.รังสิ ต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
เริ่มประชุ มเวลา 10.00 น.
นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ ประธานกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่ประธาน ในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือ
หุ น้ ที่มาประชุมและได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จานวนหุ น้ ที่จาหน่ายแล้วทั้งหมดขอ งบริ ษทั มี 637,063,385 หุน้
มีผถู ้ ือหุ น้ ทั้งหมด 2,566 คน วันนี้มีผถู ้ ือหุ น้ มาร่ วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 21 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 166,383,483
หุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะมาร่ วมประชุมจานวน 11 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 218,006,109 หุ น้ รวมทั้งสิ้ น 32 ราย นับ
จานวนหุน้ รวมได้ 384,389,592 หุ น้ เท่ากับร้อยละ 60.34 เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ น้ ทั้งหมด ถือว่าครบ
องค์ประชุมตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 35
ประธานได้แนะนาคณะกรรมการบริ ษทั และผูร้ ับเชิญเข้าร่ วมประชุม ดังนี้
คณะกรรมการบริ ษทั
1.
ดร.ภิรมย์

แจ่มใส

2.

นายมงคล

กิตติภูมิวงศ์

3.

นายชัย

4.

นายจักรพันธ์

5.

นางสุ รัตน์

6.

นางมาลิภา

จรุ งธนาภิบาล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
สรรหาและค่าตอบแทน และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
มานัสสถิตย์ ประธานกรรมการบริ ษทั กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
เพชรมุณี
กรรมการ เลขานุการบริ ษทั และผูอ้ านวยการฝ่ ายค่าจ้างและ
ผลประโยชน์ และรักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิน
มานัสสถิตย์ กรรมการ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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ผูร้ ับเชิญเข้าร่ วมในการตรวจสอบการนับคะแนนและเป็ นสักขีพยานในที่ประชุม
1) คุณธีระวุฒิ เหล่านภากุล ตัวแทนของบริ ษทั สานักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จากัด
2) คุณเบญจวรรณ แก้วผลึก ตัวแทนของบริ ษทั สานักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิ เอทส์ จากัด
ประธานมอบหมายให้ นางสุ รัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ ้ ีแจงวิธีการลงคะแนน
และนับคะแนนเสี ยงของผูท้ ี่มาประชุมด้วยตนเอง และผูร้ ับมอบฉันทะ ดังนี้
1. ผูถ้ ือหุ น้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยง หนี่งเสี ยงต่อหนึ่งหุ น้
2. ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ มีส่วนได้ส่วนเสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องอันใด ผูถ้ ือหุ น้ จะออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
มิได้นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
3. การออกเสี ยงลงมติใด ๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใดในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบ
จากเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
4. การออกเสี ยงลงมติในแต่ละวาระถ้าไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงให้ถือว่าผูถ้ ือหุ น้
เห็นชอบหรื อเห็นด้วยตามมติที่นาเสนอ แต่หากมีผถู ้ ือหุ น้ ใดคัดค้าน ไม่ เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงให้
กรอกใบลงคะแนนที่บริ ษทั จัดให้ และยกมือขึ้นแล้วส่ งให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนน ทั้งนี้ในการรวบรวม
ผลคะแนน บริ ษทั จะนาคะแนนเสี ยงเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง หักออกจากคะแนนเสี ยง
ทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุม ส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย
ส่ วนผูถ้ ือหุ น้ ที่ทาหนังสื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมและเป็ นแบบออกเสี ยงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของผูถ้ ือหุ น้ นั้น บริ ษทั ได้นาคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงบันทึกรวมไว้ในเครื่ อง
คอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
ประธานรายงานให้ทราบถึงการให้สิทธิผถู้ ือหุน้ เสนอระเบียบวาระประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้า ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ว่าได้เผยแพร่ ให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบถึง
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้สิทธิ ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ ทางเว็บไซด์http://www.teampcba.com
ของบริ ษทั โดยผูถ้ ือหุ น
้ จะเสนอได้ต้ งั แต่วนั ที่ 10 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2560 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู ้
ถือหุ น้ ท่านใดเสนอเพิ่มเติมเข้ามา
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี ครั้งที่ 1/2559 ประชุม
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ซึ่ งรายงานดังกล่าวจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้ พิจารณาพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม แล้ว
ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดต้องการแก้ไขหรื อไม่เห็นด้วยหรื อไม่ เมื่อไม่มีผถู ้ ือ
หุ น้ ในที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ
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มติ

ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงมติ
เห็นด้วย 384,389,592
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
-

วาระที่ 2

ดังนี้
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2559

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงยอดขายของปี ที่ผา่ นมามื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน สัดส่ วนรายได้
แยกตามภูมิภาค ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ และสาเหตุยอดขายที่ลดลง สาหรับยอดขายปี 2559 จานวน 1,120 ล้านบาท
ลดลง 13% จากปี ก่อน บริ ษทั มีผลขาดทุนสุ ทธิสาหรับปี 2559 เท่ากับ (8.7) ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.8
เปรี ยบเทียบกับปี 2558 มีผลขาดทุนสุ ทธิ (109.7) ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 8.5 ของยอดขาย
ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดต้องการซักถามเพิม่ เติมหรื อไม่ เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม วาระนี้เป็ นวาระรับทราบ ไม่ตอ้ งมีการลงมติ จึงถือว่าผูถ้ ือหุ น้ รับทราบผล
การดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2559
วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่างบการเงินรวมของ บมจ.ทีมพรี ซิชนั่ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี แล้ว พร้อมทั้งอธิ บายเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลขในงบแสดงฐานะการเงิน
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญเปรี ยบเทียบกับปี 2558 และข้อมูลการลงทุน (Investment Plan)
ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่ เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ใน
ที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้มีการลงมติ
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ
โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงมติ
เห็นด้วย 384,389,592
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
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ดังนี้
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและงดจ่ ายเงินปันผลสาหรับรอบ
ปี บัญชี 2559

ประธานมอบหมายให้นางสุ รัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ ้ ีแจงว่า บริ ษทั มี
นโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ ในแต่ละปี สาหรับปี นี้คณะกรรมการเห็นชอบให้งด
จัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับปี 2559 เนื่องจากบริ ษทั มีผลขาดทุน
ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่ เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้
ในที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้งดจัดสรรเงินกาไรเป็ นทุนสารองตาม
กฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผลตามที่เสนอ
โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี้
เห็นด้วย 384,389,592 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ

ประธานชี้แจงว่า ในข้อบังคับบริ ษทั ข้อที่ 17 กาหนดให้ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง
กรรมการต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อย จานวนหนึ่งในสาม การประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ 2
ท่าน คือ
1. นายชัย จรุ งธนาภิบาล
กรรมการอิสระ
2. นางสุ รัตน์ เพชรมุณี
กรรมการ
5.1 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการ ทั้งคุณวุฒิความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์การทางานเป็ นรายบุคคลแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นายชัย จรุ งธนาภิบาล กลับ
เข้ามาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และได้แจ้ง ประวัติในที่ประชุมโดยสังเขป
ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ใน
ที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายชัย จรุ งธนาภิบาล ให้กลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
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โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี้
เห็นด้วย 384,389,592 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
5.2 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา คุณสมบัติกรรมการ ทั้งคุณวุฒิความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์การทางานเป็ นรายบุคคลแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นางสุ รัตน์ เพชรมุณี กลับ
เข้ามาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และได้แจ้งประวัติในที่ประชุมโดยสังเขป
ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่ เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ใน
ที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสุ รัตน์ เพชรมุณี ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี้
เห็นด้วย 384,389,592 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2560

ประธานได้มอบหมายให้นางสุ รัตน์
เพชรมุณี
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ ้ ีแจงว่า
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้เสนอให้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2560 เป็ น
ค่าตอบแทนรายปี ทั้งคณะจานวนไม่เกิน 2,400,000 บาทเท่ากับปี ก่อนและงดจ่ายค่าบาเหน็จกรรมการสาหรับปี
2560
ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดต้องการซักถามเพิม่ เติมหรื อไม่ เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ใน
ที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั
และงดจ่ายค่าบาเหน็จกรรมการประจาปี 2560 ตามที่เสนอ
โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี้
เห็นด้วย 384,389,592 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
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วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานได้มอบหมายให้นางสุ รัตน์
เพชรมุณี
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ ้ ีแจงว่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นสมควรให้แต่งตั้งดร. วิรัช อภิเมธีธารง ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลข
ทะเบียน 1378 และ/หรื อ นายชัยกรณ์อุ่นปิ ติพงษา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 และ/หรื อ นาย
อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 และ/หรื อ นายปรี ชา สวน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 6718 คนใดคนหนึ่งจากบริ ษทั สานักงาน ดร . วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จากัดเป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ฯในปี 2560 ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีท้ งั 4 คนไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้บริ ษทั สานักงาน ดร . วิรัช แอนด์
แอสโซซิเอทส์ จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษทั มาทาหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริ ษทั ฯแทน โดยกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีในปี 2560 ไม่เกิน 915,000 บาท และค่าบริ การใน
การตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของการส่ งเสริ มการลงทุน ฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท
ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดต้องการซักถามเพิม่ เติมหรื อไม่เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ใน
ที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีสาหรับปี 2560 และ
กาหนดค่าตอบแทนตามที่ประธานเสนอ

มติ

โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี้
เห็นด้วย 384,389,592 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ซักถาม ประธานจึงขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ และกล่าวปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่

1/2560
ปิ ดประชุ มเวลา 10.30 น

(นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์)
ประธานที่ประชุมฯ
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