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วันที! 26 มีนาคม 2563
เรื! อง
เรี ยน

เชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี ครังที! 1/2563
ท่านผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ทีมพรี ซิชน!ั จํากัด (มหาชน)

ด้วยมติค ณะกรรมการของบริ ษทั ทีมพรี ซิช!ัน จํากัด (มหาชน) ครั งที! 1/2563 ลว. 24 กุมภาพัน ธ์ 2563 ได้มีมติให้จัด
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี ในวันที! 27 เมษายน 2563 เวลา IJ.JJ น. ณ ห้องประชุ มสาขาของ บริ ษทั ทีมพรี ซิชั!น จํากัด
(มหาชน) เลขที! 152/8 หมู่ 3 ถนนธัญบุรี-ลําลูกกา ต.รังสิ ต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี
ระเบียบวาระที 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครังที 1/2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที! 1/2562ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ได้จดั ส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที!กาํ หนด รวมทังได้มีการเผยแพร่ ไว้ใน website ของบริ ษทั ที! www.teampcba.com
ความเห็นคณะกรรมการ:
พิจารณาแล้วเห็นว่าที!ประชุมผูถ้ ือหุ้นสมควรที!จะรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที! 1/2562 ซึ!งประชุมเมื!อวันที!
26 เมษายน 2562 (ตามเอกสารแนบ I)
การออกเสียงลงคะแนน : ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 40 วาระนีจะต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุ้น
ซึ!งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ระเบียบวาระที 8 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี พ.ศ. 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
ผลการดําเนินงานประจําปี 2562 มีรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ 8
ความเห็นคณะกรรมการ :
พิจารณาแล้วเห็นว่าที!ประชุมผูถ้ ือหุ้นสมควรรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี พ.ศ. 2562
เนื!องจากวาระนีเป็ นวาระเพื!อทราบ จึงไม่มีการออกเสี ยงคะแนน
ระเบียบวาระที < พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สินสุ ด
วันที 31 ธันวาคม 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
งบการเงินรวมของ บมจ.ทีมพรี ซิชน!ั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที! 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 ซึ!งสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี







รายการ
สิ นทรัพย์รวม
หนีสินรวม
รายได้รวม
กําไรสําหรับปี
กําไรต่อหุ้น

จํานวน
1,479 ล้านบาท
688 ล้านบาท
2,192 ล้านบาท
7.6 ล้านบาท
0.012 บาท / หุ้น
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ความเห็นคณะกรรมการ:
พิจารณาแล้วเห็นว่า ที!ประชุมผูถ้ ือหุ้น สมควรอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ นสุ ด ณ
วันที! 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2562 ตามเอกสารแนบ 8
การออกเสี ยงลงคะแนน : ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ40 วาระนีจะต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบจากเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้น
ซึ!งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ระเบียบวาระที @ พิจารณาอนุมตั จิ ัดสรรเงินกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสําหรับรอบปี บัญชี2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
ตามข้อบังคับ ข้อ 49 กําหนดให้บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ!งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกําไร
สุ ทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ ของทุนจดทะเบียน
และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบมจ.ทีมพรี ซิชน!ั กําหนดไว้ว่า หากไม่มีความจําเป็ นอันใด บมจ.ทีมพรี ซิชนั! จะจ่ายเงินปันผล
เป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ [J ของกําไรสุ ทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จํากัด พ.ศ.\]^] และข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ [_ กําหนดว่าคณะกรรมการ บมจ.ทีมพรี ซิชน!ั อาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือ
หุ้นได้เป็ นครังคราว หาก บมจ.ทีมพรี ซิชน!ั มีผลกําไรพอสมควรที!จะกระทําเช่นนันได้และเมื!อจ่ายเงินปั นผลแล้วให้รายงานให้ที!
ประชุมผูถ้ ือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
ข้อมูลเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี ที!ผ่านมามีรายละเอียดดังนี
รายละเอียดการจ่ายปันผล
1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
\. กําไรสุทธิ(บาท) (งบการเงินรวม)

ปี 2562 (ปี ทีเสนอ)
ปี 2561
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ [J ของกําไรสุ ทธิ
7,598,170
14,661,822

^. จํานวนหุ้น (หุ้น)
[. เงินปันผลจ่าย (บาท : หุ้น)
[.I อัตราเงินปันผลจ่ายเป็ นเงินสด
[.\ อัตราเงินปันผลจ่ายเป็ นหุ้นสามัญ
รวม
]. เงินปันผลจ่ายทังสิน (บาท)
].I เงินปันผลจ่ายเป็ นเงินสด
].\ เงินปันผลจ่ายเป็ นหุ้นสามัญ
รวม
a. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) ต่อกําไรสุ ทธิ

637,063,385

637,063,385

งดจ่ายเงินปันผล
-

งดจ่ายเงินปันผล
-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ:
เนื!องจากผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ รอบปี บัญชี 2562 มีผลกําไรสุ ทธิตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ เป็ นจํานวนเงิน 7.6 ล้าน
บาท เนื!องจากบริ ษทั ฯ มีผลกําไรน้อย ดังนันจึงเห็นสมควรเสนอที!ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไรเป็ นทุนสํารอง
ตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสําหรับรอบปี บัญชี 2562
การออกเสี ยงลงคะแนน : ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ40 วาระนีจะต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบจากเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้น
ซึ!งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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ระเบียบวาระที 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการทีต้องออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
ตามข้อบังคับข้อ 17 กําหนดให้ ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ!งใน
สาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที!สุดกับส่วนหนึ!งในสาม
(1/3) กรรมการที!จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที!สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นัน ให้จบั สลากว่า
ผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที!อยู่ในตําแหน่งนานที!สุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ ง กรรมการผูอ้ อกจากตําแหน่ งไป
นันอาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
ในการประชุมครังนีมีกรรมการที!ออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 2 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ
1. นายชัย จรุ งธนาภิบาล
2. นางสุ รัตน์ เพชรมุณี
กรรมการ
รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 3
ในการนีบริ ษทั ฯได้เชิญผูถ้ ือหุ้นเสนอชื!อบุคคลเพื!อเข้ารับการแต่งตังเป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าโดยเผยแพร่ขนั ตอนของการใช้
สิ ทธิเสนอเรื! องในระหว่างวันที! 9 ธันวาคม 2562 ถึงวันที! 22 มกราคม 2563 ซึ!งไม่มีผถู้ ือหุ้นท่านใดเสนอชื!อบุคคลเพื!อเข้ารับการ
แต่งตังเป็ นกรรมการบริ ษทั
ทังนีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พจิ ารณาคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็ นรายบุคคลแล้ว มี
ความเห็นว่ากรรมการซึ!งพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้ความสามารถตลอดจนมีประสบการณ์การ
ทํางานที!เกี!ยวข้องกับธุรกิจ ก่อให้เกิดประโยชน์กบั บริ ษทั และไม่มีคุณสมบัติตอ้ งห้ามแต่ประการใด จึงเห็นควรเสนอชื!อให้ที!
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ!ง
ความเห็นคณะกรรมการ :
บุคคลที!ได้รับ การเสนอชื! อในครังนี ได้ผ่านกระบวนการกลัน! กรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการ
บริ ษทั แล้วว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด และหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงมีคุณสมบัติที!เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ได้มีการนําชื!อที!ผถู้ ือหุ้นจะเสนอ
มาพิจารณาด้วยแล้ว ซึ! งครังนี ไม่มีผูถ้ ือหุ้นเสนอชื! อมา ตลอดจนคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุค คลที! จะเสนอชื! อให้เป็ น
กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที!เกี!ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้ที!ประชุมผูถ้ ือ
หุ้นพิจารณาแต่งตัง นายชัย จรุ งธนาภิบาล และ นางสุ รัตน์ เพชรมุณี กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ! ง โดย
ประวัติพอสังเขปของกรรมการได้ปรากฏตามประกอบพิจารณาในวาระที! 5 (เอกสารแนบ 3 )
อนึ!ง สําหรับนายชัย จรุ งธนาภิบาล ผูซ้ ! ึ งเป็ นกรรมการอิสระดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั เป็ นเวลา 20 ปี นัน คณะกรรมการ
บริ ษทั ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายชัย จรุ งธนาภิบาล เป็ นผูม้ ี
คุณสมบัติเหมาะสมที!จะดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระตามคํานิยามของบริ ษทั (เอกสารแนบ 2 ) ซึ!งเป็ นไปตามข้อกําหนดขัน
ตํ!าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่านเป็ นผูท้ ี!มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
มากมายทังในด้านการบัญชี การเงิน บริ หารธุรกิจ สอดคล้องกับธุรกิจของบริ ษทั โดยตลอดระยะเวลาของการดํารงตําแหน่งเป็ น
กรรมการบริ ษทั นัน ท่านให้ขอ้ เสนอแนะที!เป็ นประโยชน์สร้างคุณค่าแก่บริ ษทั มาโดยตลอด เพื!อมิให้บริ ษทั ต้องสู ญเสียกรรมการ
บริ ษ ทั ผูท้ รงคุณ วุฒิที!มีความรู ้ค วามสามารถ คณะกรรมการบริ ษ ทั จึงเห็ นควรเสนอให้ที!ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ้นแต่งตัง นายชัย
จรุ งธนาภิบาล กรรมการอิสระ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั อีกวาระหนึ!ง
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การออกเสี ย งลงคะแนน : ตามข้อบังคับ ของบริ ษทั ข้อ14 ให้ที! ป ระชุมผูถ้ ือหุ้นเลือกตังคณะกรรมการหลักเกณฑ์และวิธี การ
ดังต่อไปนี
1) ผูถ้ ือหุ้นคนหนึ!งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ!งหุ้นต่อหนึ!งเสี ยง
2) ผูถ้ ือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที!มีอยูท่ งั หมดตาม (1) เลือกตังบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็
ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผูใ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ!งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตังกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที!จะพึงได้
เลือกตังในครังนัน ในกรณี ที!บุคคลซึ!งได้รับการเลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวน
กรรมการที!จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครังนันให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชีขาด
ทังนีให้ผถู ้ ือหุ้นออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคลไป
ระเบียบวาระที 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริ ษทั ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยได้กลัน! กรองและพิจารณาอย่าง
ละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว โดยเปรี ยบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการ
ขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริ ษทั แล้ว เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ไม่เกินอัตราที!
ปรากฏในตาราง ดังนี
ค่าตอบแทนกรรมการ
I. ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี (บาท)
\. ค่าบําเหน็จกรรมการ (บาท)
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย –ไม่มี-

ปี 2563 (ปี ทีเสนอ)
2,730,000
งดจ่าย

ปี 2562
2,730,000
งดจ่าย

ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการบริ ษทั ทังคณะ เป็ นจํานวนเงิน
ไม่เกิน 2,730,000 บาท และงดจ่ายค่าบําเหน็จกรรมการประจําปี 2563
การออกเสีย งลงคะแนน : ตามมาตรา 90 แห่ ง พรบ.บริ ษทั มหาชนจํากัด ได้กาํ หนดให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็ นตามมติ
ของที!ประชุมผูถ้ ือหุ้น ซึ!งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ!งมาประชุม
ระเบียบวาระที 7 พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :
บมจ.ทีมพรี ซิชน!ั มีบริ ษทั สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จํากัด 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 ี!เกี!ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็ นบริ ษทั รับสอบบัญชีของบริ ษทั ย่อยที!ต่างประเทศทัง 2 แห่ง เนื!องจากไม่มีบริ ษทั รับสอบบัญชี
ย่อยหรื อบริ ษทั ในเครื อของตนเองที!ต่างประเทศ อย่างไรก็ตามสําหรับบริ ษทั ย่อยอื!นๆ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทํางบ
การเงินได้ทนั ตามกําหนดระยะเวลา
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณามาตรฐานและประสิ ทธิภาพในการทํางานแล้วเห็นว่า บริ ษทั สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอส
โซซิเอทส์ จํากัด เป็ นหน่วยงานที!มีความน่าเชื!อถือ มีผลการปฏิบตั ิงานเป็ นที!น่าพอใจ มีบคุ ลากรที!เพียงพอ มีความรู ้ความสามารถ
ไม่ขดั ต่อหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนค่าตอบแทนมีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั อนุมตั ิแต่งตังผูส้ อบบัญชีแห่งบริ ษทั สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2563 และ
กําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีในปี 2563 ดังนี
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ปี 2563
ปี 2562
I. ค่าสอบบัญชีต่อปี (บาท) ***
1,125,000
1,125,000
\. ค่าบริ การในการตรวจสอบการ
30,000
30,000
ปฏิบตั ิตามเงื!อนไขของการส่งเสริ มการ
ลงทุน (ต่อฉบับ)
***ค่าสอบบัญชีน ีไม่รวมค่าใช้จ่ายจริ งที!เกิดจากการตรวจสอบบัญชี (Out of pocket)
ความเห็นคณะกรรมการ :
พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเสนอให้ที!ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาแต่งตังบุคคลที!เป็ น
ผูส้ อบบัญชีและอนุมตั ิค่าสอบบัญชี ดังนี
ผู้สอบบัญชี
รายชื อผู้ตรวจสอบ
จํานวนปี ทีสอบบัญชีให้ บริษัท
รับอนุญาตเลขที
I. ดร. วิรัช
อภิเมธีธาํ รง
1378
8 ปี ( ปี 2549 – ปี 2552 4 ปี ) , (ปี 2557 – ปี 2560 4 ปี )
\. นายชัยกรณ์ อุ่นปิ ติพงษา
3196
10 ปี ( ปี 2543 –ปี 2548 6 ปี ) , ( ปี 2553- ปี 2556 4 ปี )
^. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์
5202
2 ปี ( ปี 2561 – ปี 2562)
4. นายปรี ชา
สวน
6718
- ปี
1) แต่งตังผูส้ อบบัญชีรายชื!อดังกล่าวข้างต้นแห่ งบริ ษทั สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิ เอทส์ จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั

ฯ ประจําปี \]a^ โดยกําหนดให้ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ!งข้างต้น เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษทั ได้ และในกรณี ที!ผสู้ อบบัญชีท งั 4 คน ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้บริ ษทั สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์
จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตอื!นของบริ ษทั สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิ เอทส์ จํากัด มาทําหน้าที! ตรวจสอบ และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯแทน
\) อนุ มตั ิค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีในปี 2563ไม่เกิน 1,125,000 บาทและค่าบริ การในการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื!อนไข
ของการส่งเสริ 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 กําหนดรายชื!อผูถ้ ือหุ้นที!มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวันจันทร์ที! 9 มีนาคม 2563 (Record date)
จึงเรี ยนมาเพื!อเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที!ดงั กล่าว ผูถ้ ือหุ้นท่านใดที!ประสงค์จะแต่งตัง
บุคคลอื!นเข้าร่ วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครังนี กรุ ณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะที!ได้จดั ส่งมา
พร้อมนีให้ครบถ้วนสมบูรณ์และติดอากรแสตมป์ \J บาท ยื!นต่อประธานที!ประชุมก่อนเริ! มการประชุม
พร้อมกันนีบริ ษทั ฯ ได้จดั บริ การรถรับ-ส่งเพื!ออํานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ้นในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นในวันที!
27 เมษายน 2563 จากอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพฯ โดยรถจะออกจากตลาด
หลักทรัพย์ ในเวลา 8.00 น.
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ทังนีท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถแจ้งความประสงค์มาที!บริ ษทั โดยติดต่อ คุณรัตนา วงษ์กระจ่าง โทรศัพท์ 02-5772350 ต่อ
1603 หรื อนําส่งรายชื!อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื!อติดต่อกลับมาทาง E-mail ir@teampcba.com
ภายในวันที! 20 เมษายน 2563
ขอแสดงความนับถือ
( นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ )
ประธานกรรมการ
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2562
บริษัท ทีมพรีซิชัน จํากัด (มหาชน)
……………………………………………………………………………..
เวลาและสถานที
ประชุมเมื!อวันที! 26 เมษายน 2562 ณ สาขา บริ ษทั ทีมพรี ซิชนั! จํากัด (มหาชน) เลขที! 152/8 หมู่ 3 ถนนธัญบุรี-ลําลูก
กา ต.รังสิ ต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
เริมประชุมเวลา 10.00 น.
นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ ประธานกรรมการบริ ษทั ทําหน้าที!ประธานในที!ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ ที!มาประชุม
และได้แจ้งให้ที!ประชุมทราบว่า จํานวนหุน้ ที!จาํ หน่ายแล้วทังหมดของบริ ษทั มี 637,063,385 หุ้น มีผถู ้ ือหุ้นทังหมด 2,317 คน วันนี
มีผูถ้ ือหุ้นมาร่ วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 16 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 167,100,771 หุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะมาร่ วมประชุมจํานวน
12 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 317,941,155 หุ้น รวมทังสิน 28 ราย นับจํานวนหุ้นรวมได้ 485,041,926 หุ้น เท่ากับร้อยละ 76.14 เกินกว่า
หนึ!งในสามของจํานวนหุน้ ทังหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 35
ประธานได้แนะนําคณะกรรมการบริ ษทั และผูร้ ับเชิญเข้าร่ วมประชุม ดังนี
คณะกรรมการบริ ษทั
1.
ดร.ภิรมย์

แจ่มใส

2.

นายมงคล

กิตติภูมิวงศ์

3.

นายชัย

จรุ งธนาภิบาล

4.

นางสุ รัตน์

เพชรมุณี

5.

นางมาลิภา

มานัสสถิตย์

6.
7.

นายศุภจักร
นายจักรพันธ์

มานัสสถิตย์
มานัสสถิตย์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ หารความเสี! ยง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี! ยง
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนและกรรมการบริ หาร
ความเสี! ยง
กรรมการ เลขานุการบริ ษทั และผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายค่าจ้าง
และผลประโยชน์ และรักษาการผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน
กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ หารความเสี! ยง และประธานเจ้าหน้าที!ฝ่าย
สารสนเทศ
กรรมการ ผูช้ ่วยประธานกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการบริ ษทั กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน กรรมการบริ หารความเสี! ยงและ
ประธานเจ้าหน้าที!บริ หาร

คณะกรรมการของบริ ษทั มีทงั หมด 7 ท่าน สัดส่วนในการเข้าร่ วมประชุม เท่ากับ 100% ของกรรมการทังหมด
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ผูร้ ับเชิญเข้าร่ วมในการตรวจสอบการนับคะแนนและเป็ นสักขีพยานในที!ประชุม
1) คุณอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ตัวแทนของบริ ษทั สํานักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จํากัด
2) คุณธีระวุฒิ เหล่านภากุล ตัวแทนของบริ ษทั สํานักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จํากัด
ประธานมอบหมายให้ นางสุรัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้  ีแจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน
เสี ยงของผูท้ ี!มาประชุมด้วยตนเอง และผูร้ ับมอบฉันทะ ดังนี
1. ผูถ้ ือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสี ยง หนึ!งเสี ยงต่อหนึ!งหุน้
2. ในกรณี ที!ผถู ้ ือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็ นพิเศษในเรื! องอันใด ผูถ้ ือหุ้นจะออกเสี ยงลงคะแนนในเรื! องนันมิได้นอกจากการ
ออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
3. การออกเสี ยงลงมติใด ๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใดในที!ประชุมผูถ้ ือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบจากเสี ยงข้าง
มากของผูถ้ ือหุน้ ซึ!งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
4. การออกเสี ยงลงมติในแต่ละวาระถ้าไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสียงให้ถือว่าผูถ้ ือหุ้นเห็นชอบหรื อเห็น
ด้วยตามมติที!นาํ เสนอ แต่หากมีผถู้ ือหุ้นใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงให้กรอกใบลงคะแนนที!บริ ษทั จัดให้
และยกมือขึนแล้วส่งให้เจ้าหน้าที!เก็บบัตรคะแนน ทังนีในการรวบรวมผลคะแนน บริ ษทั จะนําคะแนนเสี ยงเฉพาะที!ไม่
เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง หักออกจากคะแนนเสียงทังหมดที!เข้าร่ วมประชุม ส่วนที!เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที!เห็น
ด้วย
ส่วนผูถ้ ือหุ้นที!ทาํ หนังสื อมอบฉันทะให้ผอู ้ นื! เข้าร่ วมประชุมและเป็ นแบบออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู ้
ถือหุ้นนัน บริ ษทั ได้นาํ คะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงบันทึกรวมไว้ในเครื! องคอมพิวเตอร์เพื!อการลงมติ
ตามวาระไว้แล้ว
5. ประธานจะแจ้งให้ที!ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนที!นบั ได้จะเป็ นคะแนนเสี ยงที!รวม
คะแนนเสี ย งตามความประสงค์ข องผูถ้ ื อหุ้ นที! มาประชุ มด้วยตนเองและผูร้ ับ มอบฉัน ทะแล้ว โดยแต่ละวาระจะใช้
จํานวนหุ้นของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมล่าสุ ด
ทังนี บริ ษทั จะดําเนินการตรวจสอบบัตรลงคะแนนโดยละเอียดอีกครังในการจัดทําสรุ ปมติที!ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจําปี 2562 ซึ!งจะยื!นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบัตรลงคะแนนเสี ยงใดที!ไม่สามารถแสดงถึง
ความประสงค์ของผูถ้ ือหุ้นได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสี ยงไปในทิศทางใดจะถือว่าเป็ นบัตรเสีย อาทิ เช่นการทํา
เครื! องหมายทังในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรื อทําเครื! องหมายไม่ชดั เจน หรื อขีดฆ่าเครื! องหมายใดโดยมิได้ลง
ลายมือชื!อกํากับบริ เวณที!ขีดฆ่านัน เป็ นต้น
ประธานรายงานให้ทราบถึงการให้สิทธิผถู้ ือหุ้นเสนอระเบียบวาระประชุมและเสนอชื!อบุคคลเพื!อเข้ารับการ
เลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 ว่าได้เผยแพร่ ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบถึงหลักเกณฑ์
และขันตอนการใช้สิทธิ ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ ทางเว็บไซด์http://www.teampcba.com ของบริ ษทั โดยผู ้
ถือหุ้นจะเสนอได้ตงั แต่13 ธันวาคม 2561 ถึงวันที! 28 มกราคม 2562 แต่ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดเสนอเพิ!มเติมเข้า
มา

- 10 -

วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครังที 1/2561
ประธานเสนอให้ที!ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปี ครังที! 1/2561 ประชุมเมื!อวันที! 27
เมษายน 2561 ซึ!งรายงานดังกล่าวจัดส่งให้ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
ประธานได้สอบถามที! ป ระชุมว่า มีผูถ้ ือหุ้น ท่านใดต้องการแก้ไขหรื อไม่เห็ น ด้วยหรื อไม่ เมื!อไม่มีผูถ้ ือหุ้นในที!
ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ!มเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

วาระที 2

ที!ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที! 1/2561 เมื!อวันที! 27
เมษายน 2561
โดยมีผถู ้ ือหุน้ ออกเสียงลงมติ ดังนี
เห็นด้วย
485,041,926
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2561

100
0
0
0

ประธานชีแจงให้ที!ประชุมทราบถึงยอดขายของปี ที!ผา่ นมา เมื!อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน สัดส่วนรายได้แยกตามภูมิภาค
ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ สําหรับยอดขายปี 2561 จํานวน 1,919 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับปี 2560 จํานวน 1,231 ล้านบาท เพิ!มขึน 56%
จากปี ก่อน บริ ษทั มีผลกําไรสุทธิสาํ หรับปี 2561 เท่ากับ 14.7 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.8 เปรี ยบเทียบกับปี 2560 มีผลกําไร
สุ ทธิ 3.5 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.3 ของยอดขาย บริ ษทั ฯได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณระดับทองแดงกิจกรรม
รณรงค์ลดสถิติอุบตั ิเหตุจากการทํางานให้เป็ นศูนย์ที!โรงงานปราจีนบุรี และได้จดั ตังบริ ษทั โดยการร่ วมทุนกับบริ ษทั ผลิตอุปกรณ์
อิเลคทรอนิกส์ (Electronic Manufacturing Services “ EMS “) ที!ประเทศสหรัฐอเมริ กา เมื!อเดือนมีนาคม 2561 และมีการลงทุนใน
เครื! องจักรที!ใช้ในการผลิตประมาณ 36 ล้านบาท และติดตังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเชื!อมต่อสายส่ง ( Solar
Rooftop) ประมาณ 14 ล้านบาททําให้บริ ษทั สามารถประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้
ประธานสอบถามที!ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ!มเติมหรื อไม่ เมื!อไม่มีผถู้ ือหุ้นซักถามหรื อแสดง
ความคิดเห็นเพิ!มเติม วาระนีเป็ นวาระรับทราบ ไม่ตอ้ งมีการลงมติ จึงถือว่าผูถ้ ือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี
2561
วาระที 3

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2561

ประธานแจ้งต่อที!ประชุมว่างบการเงินรวมของ บมจ.ทีมพรี ซิชนั! และบริ ษทั ย่อย ณ วันที! ^I ธันวาคม 2561 ได้ผา่ น
การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว พร้อมทังอธิบายเพิ!มเติมเกี!ยวกับตัวเลขในงบแสดงฐานะการเงิน อัตราส่วนทางการเงินที!สาํ คัญ
เปรี ยบเทียบกับปี 2560 และข้อมูลการลงทุนในทรัพย์สิน
ประธานได้สอบถามที!ประชุ มว่า มี ผูถ้ ือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ!มเติมหรื อไม่ เมื! อไม่มีผูถ้ ือหุ้นในที! ประชุ ม
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ!มเติม ประธานจึงเสนอให้มีการลงมติ
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มติ

ที!ป ระชุมพิจารณาแล้วมี มติเป็ นเอกฉัน ท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จสําหรับปี สินสุ ด วันที! 31 ธันวาคม 2561 ตามที!เสนอ
โดยมีผถู ้ ือหุน้ ออกเสียงลงมติ ดังนี
เห็นด้วย
488,640,826
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
อนึ!ง มีผถู ้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมเพิ!มเติมในวาระนี

วาระที 4

100
0
0
0

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและงดจ่ ายเงินปันผลสําหรับ
รอบปี บัญชี 2561

ประธานแจ้งต่อที!ประชุมว่าเนื!องจากบริ ษทั มีผลกําไรน้อยประมาณ 14.7 ล้านบาทเท่านัน และมีขาดทุนสะสมยกมา
คณะกรรมการจึงเสนองดจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2561
คําถามในระหว่างการประชุม
คุณสุ ริยะ สะตะ ผูถ้ ือหุ้น สอบถามสรุ ปได้ดงั นี
ถาม ในปี 2562 บริ ษทั สามารถทํากําไรให้กบั ผูถ้ ือหุ้นและสามารถจ่ายเงินปันผลในปี 2562 ได้หรื อไม่ รายได้ในปี 2562 เพิ!มขึนกี!
เปอร์เซ็นต์
ตอบ โดยภาพรวมประมาณการรายได้สาํ หรับปี 2562 จะเพิ!มขึนจากปี 2561 พอสมควร และหากบริ ษทั สามารถผลิตได้ครบ และ
ทํากําไรได้ดีก็จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ ือหุ้นได้
ถาม กําไรขันต้นในไตรมาสที!1 ปี 2562 จะมีเปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกับไตรมาสสี! 4 ปี 2561 หรื อไม่
ตอบ น่าจะใกล้เคียงกัน
ถาม บริ ษทั ร่ วมทุนที!ประเทศสหรัฐอเมริ กา มีผลขาดทุนประมาณ 14 ล้านบาท ที!มีสาเหตุจากการผลิตและส่งมอบสิ นค้าไม่ทนั
ซึ!งอยูร่ ะหว่างปรับปรุ งนัน คาดว่าจะปรับปรุ งได้เมื!อไหร่
ตอบ จุดประสงค์หลักในการที!บริ ษทั เข้าร่ วมทุนที!ประเทศสหรัฐอเมริ กาเพื!อต้องการได้คาํ สั!งซือจาก
ลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริ กามา เพื!อนํามาผลิตเองที!ประเทศไทย จะทําให้มียอดขายเพิ!มมากขึน สําหรับประเด็นดังกล่าวบริ ษทั
ต้องการปรับปรุ งการผลิตให้ได้เร็วที!สุด แม้จะยังทําไม่ได้ตามที!คาดหวังไว้ แต่ได้
วางแผนไว้ว่าจะต้องพยายามดําเนินการให้เสร็ จภายในปี 2562 โดยการส่งพนักงานคนไทยเข้าไปช่วยเหลือในด้านการผลิต อาจจะ
ยังคงมีผลขาดทุนอยูบ่ า้ งซึ!งก็ตอ้ งใช้เวลาพอสมควร
ถาม อายุลูกหนีการค้าที!เกินช่วง 3 เดือนขึนไป จํานวน 200-300 ล้านบาท ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี
2561 ชีแจงว่าได้มีการชําระมาแล้ว เป็ นจํานวนร้อยกว่าล้านบาท ไม่ทราบว่าลูกหนีส่วนที!เหลือจะเก็บได้
เมื!อไรและจะเป็ นหนีสูญหรื อไม่
ตอบ ลูกหนีที!คงค้างชําระในส่วนที!เกิน 3 เดือนนัน ส่วนมากมาจากวัตถุดิบที!ส่งไปขายให้กบั บริ ษทั ร่ วมที!ประเทศสหรัฐอเมริ กา
แต่เนื!องจากการผลิตยังไม่มีประสิ ทธิภาพเท่าที!ควร ซึ!งบริ ษทั ยังต้องช่วยปรับปรุ งและคาดว่าไม่เป็ นหนีสูญ
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ประธานได้สอบถามที!ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ!มเติมหรื อไม่ เมื!อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ในที!ประชุมซักถามหรื อแสดง
ความคิดเห็นเพิ!มเติม ประธานจึงเสนอให้มีการลงมติ
มติ

ที!ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้จดั สรรเงินกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และงด
จ่ายเงินปันผลตามที!เสนอ
โดยมีผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี
เห็นด้วย
488,898,626
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสี ย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0
อนึ!ง มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิม! เติมในวาระนี

วาระที 5

พิจารณาเลือกตังกรรมการทีต้องออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นางสุ รัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้  ีแจงในข้อบังคับบริ ษทั ข้อที! 17
กําหนดให้ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครังกรรมการต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อย จํานวนหนึ!งในสาม การประชุมครังนีมี
กรรมการที!ตอ้ งออกตามวาระ 2 ท่าน คือ
5.1 คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้พิ จารณาความเห็ น ของคณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่ าตอบแทนแล้ว ซึ! ง ได้
พิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระ ทังคุณวุฒิความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์การทํางานเป็ นรายบุคคลแล้วเห็นสมควรเสนอ
ให้แต่งตัง นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ กรรมการอิสระกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ! ง และได้แจ้งประวัติในที!
ประชุมพร้อมเหตุผลและความจําเป็ นโดยสังเขป
ประธานได้สอบถามที! ป ระชุ มว่า มี ผูถ้ ื อหุ้น ท่านใดต้องการซักถามเพิ!มเติ มหรื อไม่เมื!อไม่มีผูถ้ ือหุ้น ในที! ประชุ ม
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ!มเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ที!ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตัง นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ ให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ!ง
โดยมีผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี
เห็นด้วย
488,898,626
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

5.2 คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิ จารณาความเห็ น ของคณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทนแล้ว ซึ! ง ได้
พิจารณาคุณสมบัติกรรมการ ทังคุณวุฒิความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ การทํางานเป็ นรายบุคคลแล้วเห็ นสมควรเสนอให้
แต่งตัง นางมาลิภา มานัสสถิตย์ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ!ง และแจ้งประวัติในที!ประชุมโดยสังเขป
ประธานได้สอบถามที!ประชุ มว่า มี ผูถ้ ือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ!มเติมหรื อไม่ เมื! อไม่มีผูถ้ ือหุ้นในที! ประชุ ม
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ!มเติม จึงให้มีการลงมติ
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มติ

ที!ประชุมมีมติแต่งตัง นางมาลิภา มานัสสถิตย์ ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั
ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ!ง
โดยมีผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี
เห็นด้วย
488,898,626
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง
บัตรเสี ย
เสี ยง

วาระที H

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0
0

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2562

ประธานได้เป็ นผูช้  ีแจงว่าคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้เสนอให้กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ
สําหรับปี 2562 เป็ นค่าตอบแทนรายปี ทังคณะจํานวนไม่เกิน 2,730,000 บาทตามตารางเปรี ยบเทียบที!แสดงในหนังสือเชิญประชุม
และงดจ่ายค่าบําเหน็จกรรมการสําหรับปี 2562
คําถามในระหว่างการประชุม
คุณปิ ยะพงศ์ ปิ ยะตระกูลรัตน์ ผูถ้ ือหุ้น สอบถามสรุ ปได้ดงั นี
ถาม ค่าบําเหน็จกรรมการ นโยบายบริ ษทั มีการจ่ายอย่างไร
ตอบ ประธานกรรมการตรวจสอบได้ช ีแจงว่าค่าตอบแทนกรรมการแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือ
1. ค่าตอบแทนกรรมการ จะจ่ายเหมือนกับค่าเงินเดือน คือเป็ นค่าใช้จา่ ยคงที!ซ!ึงคงเดิมมาตลอด
2. ค่าบําเหน็จกรรมการ จะจ่ายตามผลการดําเนินงานของบริ ษทั โดยจะพิจารณาจากผลกําไรและการจ่ายเงินปันผลของ
บริ ษทั ส่วนใหญ่จะเป็ นสัดส่วนที!ใกล้เคียงกันทุกปี สําหรับปี 2561 ผูถ้ ือหุ้นไม่ได้เงินปันผล กรรมการก็ไม่ได้รับค่า
บําเหน็จกรรมการเช่นกัน
ประธานได้สอบถามที!ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ!มเติมหรื อไม่ เมื!อไม่มีผถู ้ ือหุ้นในที!ประชุม
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ!มเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ที!ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั และงดจ่ายค่า
บําเหน็จกรรมการประจําปี 2562 ตามที!เสนอ
โดยมีผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี
เห็นด้วย
488,898,626
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง
บัตรเสี ย
เสี ยง
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คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0
0

วาระที 7

พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

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 a_Iz คนใดคนหนึ!งจากบริ ษทั สํานักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอส
โซซิเอทส์ จํากัดเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯในปี 2562 ในกรณี ที!ผสู ้ อบบัญชีทงั 4 คนไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้บริ ษทั
สํานักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื!นของบริ ษทั มาทําหน้าที!ตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบ
การเงินของบริ ษทั ฯแทน โดยกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีในปี 2562 ไม่เกิน 1,125,000 บาท และค่าบริ การในการตรวจสอบ
การปฏิบตั ิตามเงื!อนไขของการส่งเสริ มการลงทุน ฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท
ประธานได้สอบถามที! ป ระชุ มว่า มี ผูถ้ ื อหุ้น ท่านใดต้องการซักถามเพิ!มเติ มหรื อไม่เมื!อไม่มีผูถ้ ือหุ้น ในที! ประชุ ม
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ!มเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ที!ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตังผูส้ อบบัญชีสาํ หรับปี 2562 และกําหนด
ค่าตอบแทนตามที!ประธานเสนอ
โดยมีผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี
เห็นด้วย
488,898,626
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง
บัตรเสี ย
เสี ยง

วาระที 8

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0
0

พิจารณาเรืองอืน ๆ
คําถามในระหว่างการประชุม
คุณสุ ริยะ สะตะ ผูถ้ ือหุ้น สอบถามสรุ ปได้ดงั นี

ถาม ค่าเงินบาทมีผลกระทบกับบริ ษทั หรื อไม่
ตอบ เนื!องด้วยบริ ษทั ซือวัตถุดิบและขายเป็ นสกุลเงิน US ดอลล่าร์ เช่นเดียวกันจึงเป็ นไปตามการบริ หารอัตราแลกเปลี!ยนแบบ
เสี! ยงตํ!า หรื อแบบธรรมชาติ (Natural Hedge ) ซึ!งอาจจะมีผลกระทบบ้างแต่
ไม่มาก
ถาม ผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที! 19 เรื! องผลประโยชน์ของพนักงาน ที!มีประกาศเปลี!ยนแปลง บริ ษทั จะ
บันทึกในปี 2562 หมดทังจํานวนหรื อไม่
ตอบ บริ ษทั จะบันทึกการเปลี!ยนแปลงผลประโยชน์พนักงานเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีและความเห็นของผูส้ อบบัญชี โดยจะ
บันทึกทังจํานวนในปี 2562 ซึ!งจะมีผลทําให้ผลกําไรลดลง
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คุณสมเกียรติ ตังวงษ์พิมขุ เป็ นผุร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามสรุ ปได้ดงั นี
ถาม บริ ษทั ได้เข้าไปเป็ นแนวร่ วมการต่อต้านทุจริ ตคอรัปชัน!
ภาคเอกชนไทย ตังแต่ปี 2556 อยากทราบว่ามี
การรับรองจาก CAC (Coalition Against Corruption) หรื อไม่
ตอบ ยังไม่ได้รับรอง แต่แม้บริ ษทั ยังไม่ได้การรับรองเป็ นทางการ แต่บริ ษทั ยินดีและได้ให้ความร่ วมมือมาตลอด
ถาม บริ ษทั อยากให้มีการรับรองในอนาคตหรื อไม่
ตอบ ประธานกรรมการตรวจสอบชีแจงว่าทางบริ ษทั ได้มีการพิจารณามาโดยตลอด เนื!องจากการรับรองมีขนั ตอนมากพอสมควร
และบริ ษทั ยังมีขอ้ ติดขัดที!ตอ้ งแก้ไขเพิ!มเติม
ขณะนีอยูใ่ นระหว่างดําเนินการแก้ไขข้อที!ติดขัดให้นอ้ ยลงซึ!งคาดว่าจะใช้เวลา
ประมาณ 1-2 ปี ในการเตรี ยมความพร้อม
ไม่มีผถู ้ ือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอบคุณผูถ้ ือหุ้นที!ติดตามผลงานของบริ ษทั มาโดยตลอด และกล่าวปิ ดการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ้นครังที! 1/2562
ปิ ดประชุมเวลา 11.30 น

(นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์)
ประธานที!ประชุมฯ
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เอกสารแนบ 8
นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที!เป็ นอิสระจากผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผูบ้ ริ หาร และผูท้ ี!เกี!ยวข้อง สามารถทํา
หน้าที!คุม้ ครองผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
1. ถือหุ้นไม่เกิน I% ของจํานวนหุ้นที!มีสิทธิออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทังนีให้นบั รวมการถือหุ้นของผูท้ ี!เกี!ยวข้องของกรรมการอิสระรายนันๆ ด้วย
\. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที!มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที!ปรึ กษาที!ได้เงินเดือนประจําหรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษ ทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
ได้รับการแต่งตังทังนีลกั ษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที!กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อ
ที!ปรึ กษาของส่วนราชการซึ!งเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่เป็ นบุคคลที!มีความสัมพัน ธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมาย ในลักษณะที!เป็ น บิดามารดา คู่
สมรส พี!น้อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมหรื อบุคคลที!จะได้รับ
การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพัน ธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที!อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู ้
ถือหุ้นที!มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี!มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
ได้รับการแต่งตัง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ!ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที!กระทําเป็ นปกติเพื!อ
ประกอบกิ จการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรั พย์ รายการเกี! ยวกับ สิ น ทรัพย์ห รื อบริ การหรื อการให้หรื อรับ ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กูย้ ืม คําประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื!น
ทํานองเดียวกัน ซึ!งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อคู่สัญญามีภาระหนี ที!ตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ!ง ตังแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที!มี
ตัวตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตังแต่ 20 ล้านบาทขึนไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ!ากว่า ทังนี การคํานวณภาระหนีดงั กล่าวให้
เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที!เกี!ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
ในการทํารายการที! เกี! ยวโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ใ นการพิจ ารณาภาระหนี ดังกล่าว ให้นับ รวมภาระหนี ที!เกิ ดขึน ใน
ระหว่างหนึ!งปี ก่อนวันที!มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั และ ไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที!มีนัย ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ้นส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ! งมีผูส้ อบบัญชี ของ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ 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! งได้รั บค่าบริ การเกิ นกว่า \ ล้านบาทต่อปี จากบริ ษ ทั บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที!มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนันด้วย
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตัง
7. ไม่เป็ นกรรมการที!ได้รับการแต่งตังขึนเพื!อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่หรื อผูถ้ ือหุ้นซึ!ง
เป็ นผูท้ ี!เกี!ยวข้องกับผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที!มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที!มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่ วนที! มีนัยในห้างหุ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที!มีส่วนร่ วมบริ ห ารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที! ปรึ กษาที!รับเงิน เดือน
ประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้อยละหนึ!งของจํานวนหุ้นที!มีสิทธิออกเสี 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
กรรมการอิสระที!มีคุณสมบัติตามข้อ I ถึงข้อ  อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการ
ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษทั โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ทังนี นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวเป็ นไปตามข้อกําหนดขันตํ!าตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
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เอกสารแนบ <
ประกอบข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ประวัติกรรมการ
ชื!อ – นามสกุล
ดร.ภิรมย์ แจ่มใส
ตําแหน่งใน บมจ.ทีมพรี ซิชน!ั
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริ หารความเสี! ยง
อายุ
65 ปี
วันเริ! มต้นตําแหน่งกรรมการบมจ.ทีมพรี ซิชน!ั
ปี 2543 – ปัจจุบนั (กรรมการอิสระ) รวม 20 ปี
วาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละ 3 ปี (กรรมการตรวจสอบ)
การถือหุ้นในบมจ.ทีมพรี ซิชน!ั
จํานวน 1,090,000 หุ้น หรื อเท่ากับ 0.17%
การศึกษา
ปริ ญญาเอกสาขาวิศวกรรมโยธาปฐพีกลศาสตร์
Ecole Centrale des Arts & Manufactures(ทุนรัฐบาลฝรั!งเศส)
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
DAP ปี 2548, ACP ปี 2548
DCP ปี 2550, RCC ปี 2550
ประสบการณ์ทาํ งาน
ปี 2558-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
บมจ. พรี เมียร์ เทคโนโลยี
ปี 2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรรมการบริ หาร
บริ ษทั คอนเซ้าท์ติงแอนด์ แมนเนจเมนต์ 49 จํากัด
ปี 2550 – ปัจจุบนั อาจารย์พิเศษ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ปี 2543 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริ หารความเสี! ยง
บมจ. ทีมพรี ซิชนั!
สัดส่วนการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2562
- การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
6/6 ครัง
- การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4/4 ครัง
- การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2/2 ครัง
- การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี! ยง
4/4 ครัง
- การเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2562
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 จดทะเบียนอืน! (โปรดดูขอ้ มูลข้างต้น)
มี
- ในบริ ษทั ที!ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนอื!น(ไม่รวมบริ ษทั ย่อย)
1 แห่ง
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 อนิติบคุ คลที!อาจมีความขัดแย้ง
(ในปัจจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที!ผา่ นมา)
- กรรมการที!มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที!ปรึ กษาที!ได้รับเงินเดือนประจํา ไม่เป็ น
- ผูใ้ ห้บริ การวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที!ปรึ กษากฎหมาย)
เป็ น
สามัญวิศวกรโยธา บริ ษทั คอนเซ้าท์ติงแอนด์ แมนเนจเมนต์ 49 จํากัด
(แต่ไม่มีส่วนได้เสี ย)
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที!มีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที!ได้อย่างอิสระ
(เช่น การซือ/ขาย วัตถุดิบ/สิ นค้า/บริ การ/การยืม/ให้กูย้ ืมเงิน)
ไม่มี
กรรมการอิสระท่านนีไม่มีส่วนได้เสี ยพิเศษที! แตกต่าง จากกรรมการคนอื!นๆ ในทุกวาระที!เสนอในการประชุม AGM ครังนี
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เอกสารแนบ <
ประกอบข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ประวัติกรรมการ
ชื!อ – นามสกุล
คุณมงคล กิตติภูมิวงศ์
ตําแหน่งใน บมจ.ทีมพรี ซิชน!ั
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการบริ หารความเสี! ยง
อายุ
67 ปี
วันเริ! มต้นตําแหน่งกรรมการบมจ.ทีมพรี ซิชน!ั
23 เมษายน 2558–ปัจจุบนั (กรรมการอิสระ) รวม 4 ปี 8 เดือน
วาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละ ^ ปี (กรรมการตรวจสอบ)
การถือหุ้นในบมจ.ทีมพรี ซิชน!ั
จํานวน 6,136,625 หุ้น หรื อเท่ากับ 0.96%
การศึกษา
MBA Finance and Business Economics
The University of Toledo, Ohio, United States
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
DCP ปี 2544
ประสบการณ์ทาํ งาน
ปี 2562 – ปัจจุบนั ผูช้ าํ นาญการประจําคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ
การเงินและการคลัง วุฒิสภา ตังแต่ วันที! Ia ธันวาคม \]a\
ปี 2561 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
บมจ. เอเซีย กรี น เอนเนอจี
ปี 2558 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการบริ หารความเสี! ยง
บมจ. ทีมพรี ซิชน!ั
ปี 2550 – 2555 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บมจ. หลักทรัพย์กรุ งศรี
ปี 2543 – 2550 รองกรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ. หลักทรัพย์กรุ งศรี
ปี 2531 – 2543 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายลูกค้าสถาบัน
บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สัดส่วนการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2562
- การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
- การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
- การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี! ยง
- การเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2562
คุณสมบัติตอ้ งห้าม

6/a ครัง
4/4 ครัง
\/\ ครัง
4/4 ครัง
I/I ครัง

ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที!เกี!ยวกับทรัพย์ซ!ึงได้กระทําโดยทุจริ ต
ไม่มีประวัติการทํารายงานที!อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในปี ที!ผา่ นมา

- 21 -

การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื!น
- ในบริ ษทั จดทะเบียนอืน!
- ในบริ ษทั ที!ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนอื!น(ไม่รวมบริ ษทั ย่อย)
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื!นที!อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียกับบริ ษทั /บริ ษทั ใหญ่/บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั รวม หรื อนิติบคุ คลที!อาจมีความขัดแย้ง
(ในปัจจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที!ผา่ นมา)
- กรรมการที!มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที!ปรึ กษาที!ได้รับเงินเดือนประจํา
- ผูใ้ ห้บริ การวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที!ปรึ กษากฎหมาย)
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที!มีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที!ได้อย่างอิสระ
(เช่น การซือ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริ การ/การยืม/ให้กูย้ ืมเงิน)

มี
4 แห่ง
ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

กรรมการอิสระท่านนีไม่มีส่วนได้เสี ยพิเศษที! แตกต่าง จากกรรมการคนอื!นๆ ในทุกวาระที!เสนอในการประชุม AGM ครังนี
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ประกอบพิจารณาในวาระทีJ: พิจารณาเลือกตังกรรมการทีต้องออกตามวาระ
เอกสารแนบ <
ประวัติกรรมการ
ชื!อ – นามสกุล
นายชัย จรุ งธนาภิบาล
ตําแหน่งใน บมจ.ทีมพรี ซิชน!ั
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนด ค่าตอบแทน/
กรรมการบริ หารความเสี! ยง
อายุ
66 ปี
วันเริ! มต้นตําแหน่งกรรมการบมจ.ทีมพรี ซิชน!ั
ปี \][^ – ปัจจุบนั (กรรมการอิสระ) รวม 20 ปี
วาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละ 3 ปี (ประธานกรรมการตรวจสอบ)
การถือหุ้นในบมจ.ทีมพรี ซิชน!ั
จํานวน 1,497,062 หุ้น หรื อเท่ากับ 0.23%
การศึกษา
บัญชีมหาบัณฑิต –มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบณ
ั ฑิต – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
DCP 29/ปี 2546, ACP 4/ปี 2548
ประสบการณ์ทาํ งาน
ปี \]aI-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บมจ.วีรันดา รี สอร์ท
ปี 2550 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บมจ.อาหารสยาม
ปี 2549 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บมจ.โออิชิ
ปี 2548 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ บมจ.ค้าเหล็กไทย
ปี 2546 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
บมจ.สยามฟิ วเจอร์ดีเวลอปเมนท์
ปี \][] – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ ป
ปี \][^ – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริ หาร
ความเสี! ยง
บมจ. ทีมพรี ซิชนั!
ปี 2525 – 2540 กรรมการบริ หารและประธานเจ้าหน้าที!การเงิน
กลุ่มบริ ษทั ไมเนอร์
สัดส่วนการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2562
- การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
- การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
- การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี! ยง
- การเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2562
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6/a ครัง
4/4 ครัง
\/\ ครัง
4/4 ครัง
I/I ครัง

คุณสมบัติตอ้ งห้าม

ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที!เกี!ยวกับทรัพย์ซ!ึงได้กระทําโดยทุจริ ต
ไม่มีประวัติการทํารายงานที!อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในปี ที!ผา่ นมา

การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื!น
- ในบริ ษทั จดทะเบียนอืน! (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 อนิติบคุ คลที!อาจมีความขัดแย้ง (ในปัจจุบนั หรื อ
ในช่วง 2 ปี ที!ผา่ นมา)
- กรรมการที!มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที!ปรึ กษาที!ได้รับเงินเดือนประจํา
ไม่เป็ น
- ผูใ้ ห้บริ การวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที!ปรึ กษากฎหมาย)
ไม่เป็ น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที!มีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที!ได้อย่างอิสระ
(เช่น การซือ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริ การ/การยืม/ให้กูย้ ืมเงิน)
ไม่มี
กรรมการอิสระท่านนีมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตังกรรมการ
ครังหนึ!ง
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เพราะเป็ นผูท้ ี!จะต้องถูกเลือกตังกลับเข้ามาเป็ นกรรมการอีก

เอกสารแนบ <
ประกอบพิจารณาในวาระทีJ : พิจารณาเลือกตังกรรมการทีต้องออกตามวาระ
ประวัติกรรมการ เสนอแต่ งตังเป็ นกรรมการ
ข้อมูลกรรมการ
ชื!อ – นามสกุล
นางสุ รัตน์ เพชรมุณี
ตําแหน่งใน บมจ.ทีมพรี ซิชน!ั
กรรมการ/เลขานุการบริ ษทั /
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายค่าจ้างและผลประโยชน์ /
รักษาการผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี
อายุ
59 ปี
วันเริ! มต้นตําแหน่งกรรมการบมจ.ทีมพรี ซิชน!ั
ปี 2539 – ปัจจุบนั (รวม 22 ปี นับตังแต่วนั ก่อตังบริ ษทั )
การถือหุ้นในบมจ.ทีมพรี ซิชน!ั
จํานวน 4,238,789 หุ้น หรื อเท่ากับ J.67%
การศึกษา
ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การภาษีอากร)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ (สาขาบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
DAP ปี 2546
DCP ปี 2550 , ACP ปี 2550
ประสบการณ์ทาํ งาน
ปี 2555 – ปั จ จุบ ัน กรรมการ /เลขานุ ก ารบริ ษ ัท /ผู ้อ าํ นวยการฝ่ าย
ค่าจ้างและผลประโยชน์ / รักษาการผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี
บมจ.ทีมพรี ซิชน!ั
ปี 2552 – 2554 กรรมการ /เลขานุการบริ ษทั
บมจ.ทีมพรี ซิชน!ั
ปี 2544 – ปี 2551 กรรมการ/ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี
บมจ.ทีมพรี ซิชน!ั
สัดส่วนการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2562
- การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
- การเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2562

คุณสมบัติตอ้ งห้าม

6/a ครัง
I/I 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)
I แห่ง
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื!นที!อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั
ไม่มี
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เอกสารแนบ @
คําชีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้ าร่ วมประชุม
และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษทั ได้เผยแพร่ หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามที!กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ได้กาํ หนดไว้ ซึ!งเป็ นแบบ
ที!กาํ หนดรายการต่างๆที!จะมอบฉันทะที!ละเอียดและชัดเจนไว้ที!เวปไซด์ตลาดหลักทรัพย์ และ เวปไซด์ของบริ ษทั เพื!อให้ผถู ้ ือหุ้น
ที!ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บคุ คลอื!น หรื อจะมอบฉันทะให้กรรมการบริ ษทั
รายใดรายหนึ! งตามที! บ ริ ษ ทั ได้เสนอชื! อไว้ซ! ึ งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที! บริ ษ ัทเสนอชื!อให้ผูถ้ ื อหุ้น เลือกมอบฉัน ทะ
ปรากฏตามเอกสารแนบ โดยผูถ้ ือหุ้นอาจระบุชื!อผูร้ ับมอบฉันทะได้มากกว่า I รายเพื!อความคล่องตัวกรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะรายใด
ติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผูร้ ับมอบฉันทะรายอื!นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและ
ออกเสี ยงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคน เพื!อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี ใน
การออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถ้ ือหุ้น มีสิทธิ ออกเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื อไม่ออกเสี ยงเพียงอย่างใดอย่างหนึ! ง
เท่านัน
การลงทะเบีย นเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษทั จะเริ! มรับลงทะเบียนการเข้าประชุมผูถ้ ือหุ้น ก่อนเริ! มการประชุมมากกว่า I ชัว! โมง โดยจะเริ! มเปิ ดรับลงทะเบียน
ตังแต่เวลา J.JJ น. เป็ นต้นไป ณ.ห้องประชุมสาขาของ บริ ษทั ทีมพรี ซิชน!ั จํากัด (มหาชน) ตามแผนที!สถานที!จดั ประชุมที!ได้
แนบมาพร้อมนี
หลักฐานแสดงตนในการเข้ าร่ วมประชุม
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี (แล้วแต่กรณี ) ก่อนเข้าร่ วมประชุม
ผู้ถือหุ้นทีเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
1. กรณีผถู้ ือหุ้นมาร่ วมประชุมด้วยตนเอง:
- หนังสือเชิญที!บริ ษทั ได้จดั ส่งมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวเรี ยกประชุม
- เอกสารแสดงตนที! ส่ วนราชการออกให้ ซ! ึ งปรากฏภาพถ่ ายชื! อ และนามสกุ ล ของผูถ้ ื อ หุ้ น และยัง ไม่
หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อหนังสื อเดินทาง กรณี มีการ
เปลี!ยนชื!อหรื อชื!อสกุลให้ยื!นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีที!มีการมอบฉันทะ :
- หนังสื อมอบฉันทะที!บริ ษทั ได้จดั ส่ งมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวเรี ยกประชุม ซึ!งกรอกข้อความครบถ้วน
และลงลายมือชื!อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
- สําเนาเอกสารแสดงตนที!ส่วนราชการออกให้ของผูถ้ ือหุ้น ตามข้อ I และผูถ้ ือหุ้นได้ลงลายมือชื!อรับรอง
สําเนาถูกต้อง
- เอกสารแสดงตนที!ส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ I
ผู้ถือหุ้นทีเป็ นนิติบุคคลทีจดทะเบีย นในประเทศไทย
I. กรณี ผมู ้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่ วมประชุมด้วยตนเอง :
- หนังสือเชิญที!บริ ษทั ได้จดั ส่งมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวเรี ยกประชุม
- เอกสารแสดงตนที!ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดา ตามข้อ I
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุ้น ซึ! งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล และมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิ ติบุคคลซึ! งเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ! ง
เป็ นผูถ้ ือหุ้น
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2. กรณีที!มีการมอบฉันทะ :
- หนัง สื อ มอบฉัน ทะที! บ ริ ษ ัท ได้จัด ส่ งมาพร้ อ มหนังสื อ บอกกล่ าวเรี ยกประชุ ม ซึ! งได้ก รอกข้อความ
ครบถ้วน และลงลายมือชื!อของผูแ้ ทนนิติบุคคล ซึ!งเป็ นผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
- สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุ้น ซึ! งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล
และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคลซึ!งลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ มีอาํ นาจกระทําการแทน
นิติบุคคลซึ!งเป็ นผูถ้ ือหุ้น
- เอกสารแสดงตนที!ส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดา ตามข้อI
- สําเนาเอกสารแสดงตนที!ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ I ที!ลงนามในหนังสื อ
มอบฉันทะซึ!งผูแ้ ทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื!อรับรองสําเนาถูกต้อง
ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาทีมิได้มีสัญ ชาติไทยหรือเป็ นนิติบุคคลทีจัดตังขึน ตามกฎหมายต่ างประเทศ
ให้เตรี ยมเอกสารเช่นเดียวกับกรณี ผูถ้ ือหุ้นที!เป็ นบุคคลธรรมดา และกรณี ผูถ้ ือหุ้นที!เป็ นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตน
ให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี (แล้วแต่กรณี)
- สําเนาหนังสื อเดินทางของผูถ้ ือหุ้นหรื อผูแ้ ทนนิติบุคคล หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี ) ซึ!งลงลายมือ
ชื!อรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคลที!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
หุ้นหรื อผูแ้ ทนนิติบุคคลนันลงลายมือชื!อรับรองความถูกต้องของคําแปล
ผู้ถือหุ้นทีเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่ งตังให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- เอกสารเช่นเดียวกับกรณี นิติบุคคล
- หนังสือมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุ้นให้คสั โตเดียนเป็ นผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
การออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสี ยงลงคะแนนให้นบั หุ้นหนึ!งเป็ นเสี ยงหนึ!ง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็ นมติ ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้
ประธานมีเสี ยงชีขาดอีกเสียงหนึ!งต่างหากจากในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้
2. ผูถ้ ือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสี ยงในข้อนัน และประธานอาจจะเชิญให้
ออกนอกที!ประชุมชัว! คราวก็ได้ แต่การออกเสี ยงเลือกตังหรื อถอดถอนกรรมการให้ออกเสี ยงลงคะแนนได้โดยไม่มี
ข้อห้าม
3. ผูถ้ ือหุ้นที!มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสี ยงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสี ยงที!ได้รับแจกขณะลงทะเบียน
กรณีผรู้ ับมอบฉันทะ ให้ออกเสี ยงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสี ยงตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ ที!ระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที!เพื!อนําไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงที!ผถู ้ ือหุ้นมอบฉันทะล่วงหน้า
ให้แก่กรรมการที!บริ ษทั เสนอชื!อ
4. ประธานจะแจ้งให้ที!ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสี ยงที!นบั ได้จะเป็ นคะแนน
เสี ยงที!รวมคะแนนเสี ยงตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ้นที!มาประชุมด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะแล้ว โดยในแต่
ละวาระจะใช้จาํ นวนหุ้นของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมล่าสุ ด
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เอกสารแนบ J
ข้อบังคับ ของบริษัท ทีมพรีซิชัน จํากัด (มหาชน)
กรณีประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ ^\ การประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ให้จดั ขึน ณ ท้องที!อนั เป็ นที!ตงั สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อ จังหวัด ใกล้เคียง หรื อ ณ
ที!อื!นใดตามที!คณะกรรมการจะกําหนด
ข้อ ^^ ให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นอย่างน้อยปี ละหนึ!งครัง การประชุมเช่นนีให้เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว
ให้กระทําภายในสี! ([) เดือนภายหลังการสินสุดรอบปี ทางการบัญชีของบริ ษทั การประชุ มผู ้ ถื อ หุ้ น คราวอื! น ๆ ให้
เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื!อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรื อเมื!อผูถ้ ือหุ้นซึ! งมีหุ้น
นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ! งในห้า (I/]) ของจํานวนหุ้นที!จาํ หน่ายได้ท งั หมด หรื อจํานวนผูถ้ ือหุ้นไม่น้อยกว่ายี!สิบห้า
(\])คนซึ! งมีหุ้นรวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ!งในสิ บ (I/IJ) ของจํานวนหุ้นที!จาํ หน่ายได้ท งั หมดเข้าชื!อกันทําหนังสื อในฉบับ
เดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสื อร้องขอนันจะต้องระบุว่าให้เรี ยกประชุมเพื!อการใด
ไว้ให้ชดั เจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ!ง (I) เดือนนับแต่วนั ที!ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุ้น
ข้อ ^[ ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นนัน ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที! วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื! องที!จะเสนอต่อที!ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื! องที!เสนอเพื!อ
ทราบ เพื!ออนุมตั ิ หรื อเพื!อพิจารณา พร้อมทังความเห็นของคณะกรรมการในเรื! องดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู ้ ือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (_) วันก่อนวันประชุม
อนึ!งคําบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นนัน ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน สาม (^) วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า
สาม (^) วัน
ข้อ ^] การประชุมผูถ้ ือหุ้น ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่นอ้ ยกว่ายี!สิบห้า (\])
คนหรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ!งหนึ!งของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทังหมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ!งในสาม (I/^) ของ
จํานวนหุ้นที!จาํ หน่ายได้ทงั หมด จึงจะครบองค์ประชุม
ในกรณี ที!ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นครังใด เมื!อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ!ง (I) ชัว! โมง จํานวนผูถ้ ือหุ้นซึ!งมาเข้าร่ วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที!กาํ หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นนันได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ้นร้องขอ การ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ้นนันมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ้นร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่
และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ้นไม่นอ้ ยกว่า เจ็ด (_) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครังหลังนีไม่
จําเป็ นต้องครบองค์ประชุม
ข้อ ^a ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ผูถ้ ือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผอู ้ ื!นเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะ
จะต้องทําเป็ นหนังสื อลงลายมือชื!อผูม้ อบฉันทะ และทําตามแบบที!นายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจํากัดกําหนด โดยให้มอบ
แก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึ!งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานที!ประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี
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ก.
ข.
ค.

จํานวนหุ้นซึ!งผูม้ อบฉันทะนันถืออยู่
ชื!อผูร้ ับมอบฉันทะ
ครังที!ของการประชุมที!มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ ^_ ในกรณี ที!ที!ประชุมพิจารณาเรื! องตามระเบียบวาระที!กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมไม่เสร็จ หรื อพิจารณาเรื! องที!ผถู ้ ือ
หุ้นซึ!งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ!งในสาม (I/^) ของจํานวนหุ้นที!จาํ หน่ายได้ทงั หมดเสนอในที!ประชุมไม่
เสร็ จ และจําเป็ นต้องเลื!อนการพิจารณา ให้ที!ประชุมกําหนดสถานที! วัน เวลา ที!ประชุมครังต่อไป และให้คณะกรรมการ
ส่งหนังสื อนัดประชุม ระบุ สถานที! วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหุ้นไม่นอ้ ยกว่า
เจ็ด (_) วันก่อนวันประชุม ทังนีให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสาม (^) วันก่อนวัน
ประชุมด้วย
ข้อ ^z ประธานกรรมการเป็ นประธานที!ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณี ที!ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที!ประชุม หรื อไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้าที!ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที!ได้ ให้ผถู้ ือหุ้นซึ!งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุ้นคนหนึ!งเป็ นประธานในที!ประชุม
ข้อ ^ ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ผูถ้ ือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ!งเสี ยงต่อหนึ!งหุ้น
ในกรณี ที!ผถู ้ ือหุ้นมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื! องอันใด ผูถ้ ือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื! องนันมิได้ นอกจากการออก
เสี ยงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
ข้อ [J. การออกเสี ยงลงมติใด ๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใด ๆ ในที!ประชุมผูถ้ ือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบจากเสี ยง
ข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ!งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณี ดงั ต่อไปนีจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี! (^/[) ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ!งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก.
การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทังหมดหรื อบางส่วนที!สาํ คัญให้แก่บุคคลอื!น
ข.
การซือหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั มหาชนอื!นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
ค.
การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี!ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทังหมดหรื อบางส่วนที!สาํ คัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื!นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื!นโดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกําไรขาดทุนกัน
ง.
การแก้ไขเพิ!มเติมหนังสือบริ คณห์ และ/หรื อ ข้อบังคับบริ ษทั
จ.
การควบบริ ษทั การเลิกบริ ษทั
หมายเหตุ: หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี 2562 แบบรูปเล่ม
กรุ ณาติดต่อคุณรัตนา วงษ์กระจ่าง หมายเลขโทรศัพท์ J\-]__-\^]J ต่อ IaJ^
E-mail:rattana@teampcba.com
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เอกสารแนบ H
แผนทีตัง บริษัท ทีมพรีซิชัน จํากัด (มหาชน)
ประชุมผูถ้ ือหุน้ วันที! 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาของ บริ ษทั ทีมพรี ซิชน!ั จํากัด (มหาชน)
เลขที! I]\/z หมู่^ ถ.ธัญบุรี-ลําลูกกา ต.รังสิ ต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี I\IIJ โทรศัพท์ J\-]__-\^]J
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เอกสารแนบ 7
หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข.)
(ตามประกาศกรมพัฒ นาธุรกิจการค้า ฉบับที5 พ.ศ. 2550)

เขียนที!_____________________________
วันที!______เดือน_________พ.ศ._________
(1)
ข้าพเจ้า_______________________________________สัญชาติ__________อยูบ่ า้ นเลขที_! ____________
ถนน______________________ตําบล/แขวง________________________อําเภอ/เขต________________________
จังหวัด___________________________รหัสไปรษณี ย_์ _________________
(2)
เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริ ษทั ทีมพรี ซิชน!ั จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสินรวม________________ หุ้นและออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ___________________เสี ยงดังนี
หุ้นสามัญ_______________________หุ้นและออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ___________________เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ_____________________หุ้นและออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ___________________เสียง
(3)

ขอมอบฉันทะให้
1. ชื!อ______________________________________________________________ อายุ __________ ปี
อยูบ่ า้ นเลขที! ________________________________________________________________________________
2. นาย มงคล กิตติภูมิวงศ์ ตําแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 67 ปี อยู่บา้ นเลขที! 310 หมู่บา้ นเลคไซด์วิลล่า1 หมู่ที! 15 ถนน
บางนา-ตราด กม.5.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 (รายละเอียดประวัติกรรมการในเอกสารแนบ ^)
กรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที! แตกต่าง จากกรรมการคนอืน! ๆ ในทุกวาระที!เสนอในการประชุม AGM ครังนี
3. ดร.ภิรมย์ แจ่มใส ตําแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี อยูบ่ า้ นเลขที! 88/67 ซ.พหลโยธิน _ แขวงสามเสนใน เขตพญา
ไท กรุ งเทพฯ 10400 (รายละเอียดประวัติกรรมการในเอกสารแนบ 3 )
กรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที! แตกต่าง จากกรรมการคนอืน! ๆ ในทุกวาระที!เสนอในการประชุม AGM ครังนี
คนใดคนหนึ!งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า
เพื!อเข้าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครังที! 1/2563 ในวันที! 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องประชุม สาขาของ บริ ษทั ทีมพรี ซิชน!ั จํากัด
(มหาชน) เลขที! 152/8 หมู่ที! 3 ถ.ธัญบุรี-ลําลูกกา ต.รังสิ ต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
(4)

ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครังนีดงั นี
วาระที! 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปี ครังที! 1/2562
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที!เห็นควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที! 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2562
หมายเหตุ: วาระนีเป็ นวาระเพื!อทราบ จึงไม่มีการลงมติออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที! 3 พิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สินสุ ดวันที!
31 ธันวาคม 2562
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที!เห็นควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที! 4 พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสําหรับ
รอบปี บัญชี 2562
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที!เห็นควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที! 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการที!ตอ้ งออกตามวาระ
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที!เห็นควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
การแต่งตังกรรมการทังชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งด งดออกเสี ยง
การแต่งตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
1. ชื!อกรรมการอิสระ นายชัย จรุ งธนาภิบาล
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
2. ชื!อกรรมการ นางสุ รัตน์ เพชรมุณี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที! 6 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2563
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที!เห็นควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที! 7 พิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที!เห็นควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที! 8 พิจารณาเรื! องอื!นๆ (ถ้ามี)
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที!เห็นควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
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(5)
การลงคะแนนเสียงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที!ไม่เป็ นไปตามที!ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนีให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสี ยงนันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ้น
(6)
ในกรณี ที!ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที!
ที!ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื! องใดนอกเหนือจากเรื! องที!ระบุไว้ขา้ งต้น
รวมถึงกรณี ที!มีการแก้ไขเปลี!ยนแปลงหรื อ
เพิ!มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที!เห็นสมควร
กิจการใดที!ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนัน เว้นแต่กรณีที!ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที!ขา้ พเจ้าระบุ
ในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงนาม _____________________________ผูม้ อบฉันทะ
(
)
ลงนาม _____________________________ผูร้ ับมอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุ้นที!มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื!อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลือกตังกรรมการทังชุดหรื อเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณี ที!มีวาระที!จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที!ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ!มเติมได้ในใบ
ประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแบบ
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ใบประจําต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษัท ทีมพรีซิชันจํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที! 1/2563 ในวันที! 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณห้องประชุมสาขาของ บริ ษทั
ทีมพรี ซิชน!ั จํากัด (มหาชน) เลขที!152/8 หมู่ ^ ถนนธัญบุรี-ลําลูกกา ตําบลรังสิ ตอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีหรื อจะพึงเลื!อนไป
ในวันเวลาและสถานที!อื!นด้วย
วาระที! _____________ เรื! อง ______________________________________________________________
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที!เห็นควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที! _____________ เรื! อง ______________________________________________________________
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที!เห็นควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที! _____________ เรื! อง ______________________________________________________________
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที!เห็นควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที! _____________ เรื! อง ______________________________________________________________
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที!เห็นควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที! _____________ เรื! อง ______________________________________________________________
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที!เห็นควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที! _____________ เรื! อง เลือกตังกรรมการ (ต่อ)
ชื!อกรรมการ…………………………………………………………………..
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื!อกรรมการ…………………………………………………………………..
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื!อกรรมการ…………………………………………………………………..
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
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