หนังสื อบอกกล่ าว
เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2565
บริษัท ทีมพรีซิชัน จํากัด (มหาชน)
วันที 26 เมษายน 2565

-1-

สารบัญเอกสารแนบคําบอกกล่ าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หน้า
เชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ครังที 1/2565............................................................................................................................ 3
เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที 1/2564 .................................................................................................. 11
เอกสารแนบ 2: นิยามกรรมการอิสระ ............................................................................................................................................ 23
เอกสารแนบ 3: ประวัติกรรมการทีต้องออกตามวาระและประวัติกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ้น ............. 25
เอกสารแนบ 4: คําชีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่ วมประชุมและการออกเสี ยง
ลงคะแนน ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ .................................................................................................................................................. 32
เอกสารแนบ 6: ข้อบังคับ ของบริ ษทั ทีมพรี ซิชนั จํากัด (มหาชน) กรณี ประชุมผูถ้ ือหุ้น .............................................................. 35
เอกสารแนบ 6: แผนทีตัง บริ ษทั ทีมพรี ซิชนั จํากัด (มหาชน) ....................................................................................................... 37
เอกสารแนบ 7: หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข.) ............................................................................................................................... 38
เอกสารแนบ ?: รายงานประจําปี @6AB (แบบ 6A-C One Report) ................................................................................................... 42
เอกสารแนบ L: มาตรการและแนวปฏิบตั ิเพือป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา @PCL (COVID-CL) สําหรับ
การประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญประจําปี ................................................................................................................................................. 43

-2-

วันที 23 มีนาคม 2565
เรื อง

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครังที 1/2565

เรียน

ท่ านผู้ถือหุ้นของบริษัททีมพรีซิชัน จํากัด (มหาชน)

ด้วยมติคณะกรรมการของบริ ษทั ทีมพรี ซิชนั จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2565 ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้จดั
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี ในวันที 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาของ บริ ษทั ทีมพรี ซิชนั จํากัด
(มหาชน) เลขที 152/8 หมู่ 3 ถนนธัญบุรี-ลําลูกกา ต.รังสิ ต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี
ระเบียบวาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพือให้ผถู ้ ือหุ้นได้พจิ ารณาและเห็นชอบสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ครังที 1/2564 ตามเอกสารแนบ C บริ ษทั ได้จดั ส่งรายงานดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิ ชย์ภายในระยะเวลาทีกําหนดรวมทังได้มีการเผยแพร่ ไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ที
www.teampcba.com.
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าทีประชุมผูถ้ ือหุ้นสมควรทีจะรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที 1/2564 ซึงประชุมเมือวันที 23 เมษายน 2564 ตามเอกสารแนบ 1
การออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 40 วาระนีจะต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบจากเสี ยง
ข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ระเบียบวาระที 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล แจ้งผลการดําเนินงานประจําปี 2564 ซึงมีรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ 8
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่าทีประชุมผูถ้ ือหุ้นสมควรรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
ในรอบปี พ.ศ. 2564 เนืองจากวาระนีเป็ นวาระเพือทราบจึงไม่มีการออกเสี ยงคะแนน
ระเบียบวาระที 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สินสุ ด
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพือขอผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิงบการเงินรวมของ บมจ.ทีมพรี ซิชนั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที
31 ธันวาคม 2564 ซึงได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 ซึงสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี:
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รายการ
สิ นทรัพย์รวม (ล้านบาท)
หนีสิ นรวม (ล้านบาท)
รายได้รวม (ล้านบาท)
กําไร(ขาดทุน) สําหรับปี (ล้านบาท)
กําไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท : หุ้น)

จํานวน
1,860
908
2,517
203
0.318

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2564 ตามเอกสารแนบ 8
การออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ40 วาระนีจะต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบจากเสี ยง
ข้างมากของผูถ้ ือหุ้น ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ระเบียบวาระที 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพือขอผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลประจําปี 2564 และตามข้อบังคับ ข้อ 49
กําหนดให้บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี ส่วนหนึงไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้า ของกําไร
สุ ทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
สิ บ ของทุนจดทะเบียน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบมจ.ทีมพรี ซิชนั กําหนดไว้ว่า หากไม่มีความ
จําเป็ นอันใด บมจ.ทีมพรี ซิชนั จะจ่ายเงินปันผลเป็ นจํานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ BP ของกําไรสุ ทธิ หลังจากหัก
ภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.@6c6 และข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ
Bd กําหนดว่าคณะกรรมการ บมจ.ทีมพรี ซิชนอาจจ่
ั
ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้เป็ นครังคราว
หาก บมจ.ทีมพรี ซิชนั มีผลกําไรพอสมควรทีจะกระทําเช่นนันได้และเมือจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ดังนันข้อมูลเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี ทีผ่านมามีรายละเอียดดังต่อไปนี
รายละเอียดการจ่ ายปันผล
1. นโยบายการจ่ ายเงินปันผล

ปี 2564 (ปี ทีเสนอ)
ปี 2563
ไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิ

2. กําไร(ขาดทุน) สุ ทธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

201,739,527

(16,181,890)

3. จํานวนหุ้น (หุ้น)
4. เงินปันผลจ่ ายเป็ นเงินสดต่ อหุ้น (บาท : หุ้น)
- อัตราเงินปันผลระหว่างกาล

637,063,385
0.16
0.05

637,063,385
งดจ่ ายเงินปันผล
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- อัตราเงินปันผลงวดสุดท้าย
5. เงินปันผลจ่ ายเป็ นเงินสดทังสิน (บาท)
- อัตราเงินปันผลระหว่างกาล
- อัตราเงินปันผลงวดสุดท้าย
6. สัดส่ วนการจ่ ายเงินปันผล (ร้ อยละ) ต่ อกําไรสุ ทธิ

0.11
101,930,141
31,853,169
70,076,972
50.29

-ไม่ มี-

-ไม่ มี-

ความเห็นคณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอทีประชุมผูถ้ ือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิให้บริ ษทั
จัดสรรกําไรจ่ายเงินปันผลประจําปี 2564 จํานวน 637,063,385 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท จํานวนเงินรวม
101,930,141 บาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 50.29 ของกําไรสุ ทธิอนั เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
และโดยมติของทีประชุมคณะกรรมบริ ษทั เมือวันที 10 สิ งหาคม 2564 ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล (สําหรับผลประกอบการงวดวันที 1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564) ในอัตราหุน้ ละ 0.05
บาท (ห้าสตางค์) คิดเป็ นจํานวนเงิน 31,853,169 บาท เมือวันที 7 กันยายน 2564 ดังนันเงินปันผลงวดสุ ดท้าย
ทีต้องจ่ายคือในอัตราหุน้ ละ 0.11 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 70,076,972 บาท ซึงเงินปันผลงวดสุ ดท้ายนีมีการ
จัดสรรจากกําไรทีได้จากการประกอบกิจการทีได้รับการส่งเสริ มของคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
(ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล) โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุ้นทีปรากฏรายชือ ณ วันกําหนด
สิ ทธิผถู ้ ือหุ้น (Record Date) เพือสิ ทธิในการรับเงินปันผลในวันที 8 มีนาคม 2565 และกําหนดการ
จ่ายเงินปันผล ในวันที 17 พฤษภาคม 2565 ทังนี การให้สิทธิดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการ
อนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุ้นในครังนี
ในส่วนของทุนสํารองตามกฎหมาย บริ ษทั มีทุนสํารองตามกฎหมาย เป็ นจํานวนเงิน 63,706,338
บาท ซึงมีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 637,063,385 บาท อันเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ
ที 49 เรี ยบร้อยแล้ว จึงไม่ตอ้ งมีวาระการจัดสรรทุนสํารองตามกฏหมาย
การออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับ 40 ของบริ ษทั วาระนีจะต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบจากเสี ยงข้าง
มากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ระเบียบวาระที 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการทีต้องออกตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับข้อ 17 กําหนดให้ ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง กรรมการ
จะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึงในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ น
สามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงทีสุ ดกับส่วนหนึงในสาม (1/3) กรรมการทีจะต้องออกจาก
ตําแหน่งในปี แรก และปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นัน ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุ ดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการผูอ้ อกจากตําแหน่งไปนันอาจจะ
เลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
ในการประชุมครังนีมีกรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวนสอง (2) ท่าน ประกอบด้วย
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1. นายมงคล กิตติภูมิวงศ์
2. นางมาลิภา มานัสสถิตย์

กรรมการอิสระ
กรรมการ

รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 3
ในการนีบริ ษทั ฯได้เชิญผูถ้ ือหุ้นเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการแต่งตังเป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าโดย
เผยแพร่ ขนตอนของการใช้
ั
สิทธิเสนอชือในระหว่างวันที 23 ธันวาคม 2564 ถึงวันที 6 กุมภาพันธ์ 2565 ซึงไม่
มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการแต่งตังเป็ นกรรมการบริ ษทั
ทังนี คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็ น
รายบุค คลแล้ว มี ค วามเห็ นว่ากรรมการซึ งพ้นจากตําแหน่ งตามวาระดังกล่าวเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มี ค วามรู ้
ความสามารถตลอดจนมีประสบการณ์การทํางานทีเกียวข้องกับธุรกิจ ก่อให้เกิดประโยชน์กบั บริ ษทั และไม่
มี คุณสมบัติต้องห้ามแต่ประการใด จึ งเห็ นควรเสนอชื อให้ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ้นพิจารณาเลื อกกลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง
ความเห็นคณะกรรมการ เนืองจากครังนีไม่มีผูถ้ ือหุ้นเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการแต่งตังเป็ นกรรมการมา
ดังนันคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาแต่งตัง นายมงคล กิตติภูมิวงศ์
และ นางมาลิภา มานัสสถิตย์ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ ง โดยประวัติพอสังเขปของ
กรรมการได้ป รากฏตามประกอบพิ จ ารณาเอกสารแนบ 3 บุ ค คลที ได้รั บ การเสนอชื อในครั งนี ได้ผ่า น
กระบวนการกลันกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริ ษทั แล้วว่ามีคุณสมบัติ
ครบถ้ว นตามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท มหาชนจํา กัด และหลัก เกณฑ์ข องสํ า นัก งานคณะกรรมการกํา กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงมีคุณสมบัติทีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั
อนึง สําหรับ นาย มงคล กิตติภูมิวงศ์ ผูซ้ ึงเป็ นกรรมการอิสระดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั เป็ น
เวลา 6 ปี 8 เดือนนัน คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมทีจะดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ
อิสระตามคํานิยามของบริ ษทั (เอกสารแนบ 2) ซึงเป็ นไปตามข้อกําหนดขันตํา ของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่านเป็ นผูท้ ีมีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์มากมายทังใน
ด้านการบริ หารธุรกิจ การเงิน และการลงทุน สอดคล้องกับธุรกิจตลอดระยะเวลาของการดํารงตําแหน่งเป็ น
กรรมการบริ ษทั นอกจากนัน นาย มงคล กิตติภูมิวงศ์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีเกียวข้องพร้อมให้ขอ้ เสนอแนะทีเป็ นประโยชน์สร้างคุณค่าแก่บริ ษทั มาโดยตลอด เพือมิให้
บริ ษทั ต้องสู ญเสี ยกรรมการบริ ษทั ผูท้ รงคุณวุฒิทีมีความรู ้ความสามารถ คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควร
เสนอให้ ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ แต่งตัง นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ กรรมการอิสระ กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการอิสระบริ ษทั อีกวาระหนึง
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การออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ14 ให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ้นเลือกตังคณะกรรมการหลักเกณฑ์
และวิธีการดังต่อไปนี
1) ผูถ้ ือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึงหุ้นต่อหนึงเสี ยง
2) ผูถ้ ือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงทีมีอยูท่ งหมดตาม
ั
(1) เลือกตังบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึงได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตังกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ
ทีจะพึงได้เลือกตังในครังนันในกรณี ทีบุคคลซึงได้รับการเลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยง
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครังนันให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี
ขาด
ทังนีให้ผถู ้ ือหุ้นออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคลไป
ระเบียบวาระที 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและเงินบําเหน็จกรรมการ
วัตถุประสงค์และเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริ ษทั ได้พจิ ารณาค่าตอบแทน
กรรมการโดยได้กลันกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว โดยเปรี ยบเทียบ
อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผล
กําไรของบริ ษทั แล้ว เห็นสมควรกําหนดและเสนอค่าตอบแทนและเงินบําเหน็จคณะกรรมการบริ ษทั ไม่เกิน
อัตราทีปรากฏในตาราง ดังนี
ค่าตอบแทนกรรมการ
1. ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี (บาท)
2. ค่าบําเหน็จกรรมการ (บาท)
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย
ค่าตอบแทนรู ปแบบอืน

ปี 2565 (ปี ทีเสนอ)
2,730,000
1,000,000

ปี 2564
2,702,500
งดจ่ าย

-ไม่มี-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการบริ ษทั ทัง
คณะ เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 2,730,000 บาท และค่าบําเหน็จกรรมการ จํานวน C,PPP,PPP บาท ประจําปี 2565
การออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535 ได้กาํ หนดให้จ่าย
ค่าตอบแทนและเงินบําเหน็จกรรมการให้เป็ นตามมติของทีประชุมผูถ้ ือหุ้นซึงประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุม
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ระเบียบวาระที 7 พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
วัตถุประสงค์และเหตุผล บมจ.ทีมพรี ซิชนั มีบริ ษทั สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จํากัด เป็ นบริ ษทั
รับสอบบัญชีของบริ ษทั ฯไม่มีความสัมพันธ์และ/หรื อการมีส่วนได้เสี ยระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั บริ ษทั /บริ ษทั
ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็ นบริ ษทั รับสอบ
บัญชีของบริ ษทั ย่อยทีต่างประเทศทัง 2 แห่ง เนืองจากไม่มีบริ ษทั รับสอบบัญชียอ่ ยหรื อบริ ษทั ในเครื อของ
ตนเองทีต่างประเทศ อย่างไรก็ตามสําหรับบริ ษทั ย่อยอืนๆ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทํางบการเงิน
ได้ทนั ตามกําหนดระยะเวลา
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณามาตรฐานและประสิ ทธิภาพในการทํางานแล้วเห็นว่า บริ ษทั สํานักงาน
ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จํากัด เป็ นหน่วยงานทีมีความน่าเชือถือ มีผลการปฏิบตั ิงานเป็ นทีน่าพอใจ มี
บุคลากรทีเพียงพอ มีความรู ้ความสามารถไม่ขดั ต่อหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนค่าตอบแทนมี
ความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิแต่งตังผูส้ อบบัญชีแห่งบริ ษทั
สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2565 และกําหนดค่าตอบแทนของ
ผูส้ อบบัญชีในปี 2565 ดังนี
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชีต่อปี (บาท)*
2. ค่าบริการอืนๆ (บาท)
ก) ค่าบริ การในการตรวจสอบการปฏิบตั ิตาม
เงือนไขของการส่งเสริ มการลงทุน (ต่อฉบับ)

ปี 2565
(ปี ทีเสนอ)
1,115,000

1,035,000

30,000

30,000

ปี 2564

*ค่าสอบบัญชีนีไม่รวมค่าใช้จ่ายจริ งทีเกิดจากการตรวจสอบบัญชี (Out of pocket)
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเสนอให้ที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตังบุคคลทีเป็ นผูส้ อบบัญชีและอนุมตั ิค่าสอบบัญชี ดังนี

1. ดร. วิรัช

อภิเมธีธาํ รง

ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที
1378

2. นาย ชัยกรณ์

อุ่นปิ ติพงษา

3196

รายชื อผู้ตรวจสอบ
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จํานวนปี ทีสอบบัญชีให้ บริษัท
8 ปี
(ปี 2549 – ปี 2552 และ, ปี 2557 - ปี 2560)
10 ปี

3. นาย อภิรักษ์

อติอนุวรรตน์

5202

4. ดร. ปรี ชา

สวน

6718

(ปี 2543 – ปี 2548 และ, ปี 2553 - ปี 2556)
4 ปี
(ปี 2561 – ปี 2564)
- ไม่มี -

5. นางสาวกรแก้ว

ดาบแก้ว

8463

- ไม่มี -

1. แต่งตังผูส้ อบบัญชีรายชือดังกล่าวข้างต้นแห่งบริ ษทั สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จํากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2565 โดยกําหนดให้ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึงข้างต้น เป็ นผูท้ าํ การ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ได้ และในกรณี ทีผูส้ อบบัญชีทงั 5 ท่าน ดังกล่าว
ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้บริ ษทั สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตอืนของบริ ษทั สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จํากัด มาทําหน้าทีตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯแทน
2. อนุมตั ิค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีในปี 2565ไม่เกิน 1,115,000 บาทและค่าบริ การในการตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิตามเงือนไขของการส่งเสริ มการลงทุนฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท
การออกเสียงลงคะแนน: ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ40 วาระนีจะต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบจากเสี ยง
ข้างมากของผูถ้ ือหุ้น ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ระเบียบวาระที 8 พิจารณาเรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
วาระนีกําหนดไว้เพือให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถามข้อสงสัย และ/หรื อ เพือให้คณะกรรมการได้ชีแจงข้อซักถามหรื อข้อ
สงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) ดังนัน จะไม่มีการนําเสนอเรื องอืนใดให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิและจะไม่มีการลงมติใด ๆ
ในวาระนี
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติกาํ หนดรายชือผูถ้ ือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี 2565 และมี
สิ ทธิในการรับเงินปันผล ในวันอังคารที 8 มีนาคม 2565 (Record date)
หากผูถ้ ือหุ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้อาจมอบฉันทะให้ผอู ้ ืนเข้าร่ วมประชุมแทน โดยจัดทําหนังสื อมอบ
ฉันทะตามแบบทีกําหนด และส่งมอบต่อเจ้าหน้าทีลงทะเบียนก่อนการเข้าร่ วมประชุม
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รายละเอียดของเอกสารและหลักฐานทีผูเ้ ข้าร่ วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่ วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการ
ลงทะเบียน และการออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้กล่าวไว้แล้วในเอกสารแนบ 4
บริ ษทั เรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดังกล่าว ผูถ้ ือหุ้นท่านใดทีประสงค์จะแต่งตังบุคคลอืนเข้า
ร่ วมประชุม และออกเสี ยงแทนตนในการประชุมครังนี กรุ ณากรอกข้อความในหนังสื อมอบฉันทะทีได้จดั ส่งมาพร้อมนีให้
ครบถ้วนสมบูรณ์และติดอากรแสตมป์ 20 บาท ยืนต่อประธานทีประชุมก่อนเริ มการประชุม
ทังนีบริ ษทั ฯ ได้จดั บริ การรถรับ-ส่งเพืออํานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ้นในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวันที 26 เมษายน 2565
จากอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพฯ โดยรถจะออกจากตลาดหลักทรัพย์ ในเวลา
8.00 น. ท่านผูถ้ ือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์มาทีบริ ษทั โดยติดต่อ คุณรัตนา วงษ์กระจ่าง โทรศัพท์ 02-5772350 ต่อ1603 หรื อ
นําส่งรายชือพร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพือติดต่อกลับมาทาง E-mail ir@teampcba.com ภายในวันที 19 เมษายน 2565

ขอแสดงความนับถือ

(นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์)
ประธานกรรมการ
ในนามคณะกรรมการ
บริ ษทั ทีมพรี ซิชนั จํากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2564
บริษัท ทีมพรีซิชัน จํากัด (มหาชน)
************************

เวลาและสถานที
ประชุมเมือวันที 23 เมษายน 2564 ณ สาขา บริ ษทั ทีมพรี ซิชนั จํากัด (มหาชน) เลขที 152/8 หมู่ 3 ถนนธัญบุรี-ลํา
ลูกกา ต.รังสิ ต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
เริมประชุมเวลา 10.00 น.
นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ ประธานกรรมการบริ ษทั ทําหน้าทีประธานในทีประชุม ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ้นทีมาประชุม
และได้แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า จํานวนหุน้ ทีจําหน่ายแล้วทังหมดของบริ ษทั มี 637,063,385 หุ้น มีผถู ้ ือหุ้นทังหมด C,?BC คน
วันนีมีผถู ้ ือหุน้ มาร่ วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 15 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 2011,405,366 หุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะมาร่ วมประชุม
จํานวน 12 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 282,598,060 หุน้ รวมทังสิ น @7 ราย นับจํานวนหุ้นรวมได้ 484,003,426 หุ้น เท่ากับร้อยละ 75.97
เกินกว่าหนึงในสามของจํานวนหุน้ ทังหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 35
ประธานได้แนะนําคณะกรรมการบริ ษทั และผูร้ ับเชิญเข้าร่ วมประชุม ดังนี
คณะกรรมการบริษัท
1.

นางมาลิภา

มานัสสถิตย์

2.

นายมงคล

กิตติภูมิวงศ์

3.

ดร.ภิรมย์

แจ่มใส

4.
5.

นายศุภจักร
นายชัย

มานัสสถิตย์
จรุ งธนาภิบาล

กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ หารความเสี ยง และประธานเจ้าหน้าทีฝ่ าย
สารสนเทศ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี ยง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ หารความเสี ยง
กรรมการ รองประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนและกรรมการบริ หาร
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6.

นางสุ รัตน์

7.

นายจักรพันธ์

ความเสี ยง
เพชรมุณี กรรมการ เลขานุการบริ ษทั และผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายค่าจ้าง
และผลประโยชน์ และรักษาการผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน
มานัสสถิตย์
ประธานกรรมการบริ ษทั กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน กรรมการบริ หารความเสี ยงและ
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร

คณะกรรมการของบริ ษทั มีทงหมด
ั
7 ท่าน สัดส่วนในการเข้าร่ วมประชุม เท่ากับ 100% ของกรรมการทังหมด
ผูร้ ับเชิญเข้าร่ วมในการตรวจสอบการนับคะแนนและเป็ นสักขีพยานในทีประชุม
1) คุณอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ตัวแทนของบริ ษทั สํานักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จํากัด
2) คุณพนาวรรณ สิ ทธิรัตนสกุล ตัวแทนของบริ ษทั สํานักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จํากัด
ประธานมอบหมายให้ นางสุ รัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ ีแจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน
เสี ยงของผูท้ ีมาประชุมด้วยตนเอง และผูร้ ับมอบฉันทะ ดังนี
1. ผูถ้ ือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสี ยง หนึงเสี ยงต่อหนึงหุน้
2. ในกรณี ทีผูถ้ ือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสี ยเป็ นพิเศษในเรื องอันใด ผูถ้ ือหุน้ จะออกเสี ยงลงคะแนนในเรื องนันมิได้นอกจากการ
ออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
3. การออกเสี ยงลงมติใดๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใดในทีประชุมผูถ้ ือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบจากเสี ยงข้าง
มากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
4. การออกเสี ยงลงมติในแต่ละวาระถ้าไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงให้ถือว่าผูถ้ ือหุ้นเห็นชอบหรื อ
เห็นด้วยตามมติทีนําเสนอ แต่หากมีผถู ้ ือหุ้นใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงให้กรอกใบลงคะแนนทีบริ ษทั จัด
ให้ และยกมือขึนแล้วส่งให้เจ้าหน้าทีเก็บบัตรคะแนน ทังนีในการรวบรวมผลคะแนน บริ ษทั จะนําคะแนนเสี ยงเฉพาะที
ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง หักออกจากคะแนนเสี ยงทังหมดทีเข้าร่ วมประชุม ส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที
เห็นด้วย
ส่วนผูถ้ ือหุ้นทีทําหนังสื อมอบฉันทะให้ผอู ้ นเข้
ื าร่ วมประชุมและเป็ นแบบออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู ้
ถือหุ้นนัน บริ ษทั ได้นาํ คะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงบันทึกรวมไว้ในเครื องคอมพิวเตอร์เพือการลงมติ
ตามวาระไว้แล้ว
5. ประธานจะแจ้งให้ทีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนทีนับได้จะเป็ นคะแนนเสี ยงที
รวมคะแนนเสี ยงตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ้นทีมาประชุมด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะแล้ว โดยแต่ละวาระจะใช้
จํานวนหุ้นของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมล่าสุ ด
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ทังนี บริ ษทั จะดําเนินการตรวจสอบบัตรลงคะแนนโดยละเอียดอีกครังในการจัดทําสรุ ปมติทีประชุมสามัญผู ้
ถือหุ้นประจําปี 2564 ซึงจะยืนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบัตรลงคะแนนเสี ยงใดทีไม่สามารถแสดงถึง
ความประสงค์ของผูถ้ ือหุ้นได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสี ยงไปในทิศทางใดจะถือว่าเป็ นบัตรเสี ย อาทิ เช่นการทํา
เครื องหมายทังในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรื อทําเครื องหมายไม่ชัดเจน หรื อขีดฆ่าเครื องหมายใดโดยมิได้ลง
ลายมือชือกํากับบริ เวณทีขีดฆ่านัน เป็ นต้น
ประธานรายงานให้ทราบถึงการให้สิทธิผถู ้ ือหุ้นเสนอระเบียบวาระประชุมและเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการ
เลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าในการประชุมผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2564 ว่าได้เผยแพร่ ให้ผถู ้ ือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์
และขันตอนการใช้สิทธิ ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ ทางเว็บไซด์http://www.teampcba.com ของบริ ษทั โดย
ผูถ้ ือหุ้นจะเสนอได้ตงแต่
ั 15 ธันวาคม 2563 ถึงวันที 28 มกราคม 2564 แต่ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดเสนอเพิมเติม
เข้ามา
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2563
ประธานเสนอให้ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปี ครังที 1/2563 ประชุมเมือวันที 27
เมษายน 2563 ซึงรายงานดังกล่าวจัดส่งให้ผถู ้ ือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขหรื อไม่เห็นด้วยหรื อไม่
คุณรัตนา ตันสกุล ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้เสนอแนะให้แก้ไขเพิมเติมโดยขอให้ระบุใน
วาระใดทีมีคาํ ถามระหว่างการประชุมว่า ” มีคาํ ถามระหว่างการประชุม บริ ษทั ขอรวบรวมตอบในตอนท้ายของรายงานการ
ประชุม “
ประธานแถลงรับทราบและจะนําไปปรับปรุ งพร้อมกล่าวขอบคุณสําหรับคําแนะนํา
จากนันประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผูถ้ ือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขเพิมเติมอีกหรื อไม่ เมือไม่มีผูถ้ ือหุ้นในที
ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2563 เมือวันที 27
เมษายน 2563
โดยมีผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี
เห็นด้วย
484,003,426
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง
บัตรเสี ย
เสี ยง

วาระที 2

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2563
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100
0
0
0

ประธานชีแจงให้ทีประชุมทราบถึงยอดขายของปี ทีผ่านมา เมือเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน สําหรับยอดขายปี 2563
จํานวน 1,867 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับปี 2562 จํานวน 2,153 ล้านบาท ลดลง 1c% จากปี ก่อน บริ ษทั มีผลขาดทุนสุ ทธิสาํ หรับปี
256c เท่ากับ 16.2 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.?d เปรี ยบเทียบกับปี 256@ ทีมีผลกําไรสุ ทธิ 7.6 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.35
ของยอดขาย โดยในปี 256c บริ ษทั ฯ ได้ถอนการลงทุนกับบริ ษทั ร่ วมทีประทศสหรัฐอเมริ กา และได้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายจึงทําให้
มีผลขาดทุน และหากไม่รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริ ษทั จะมีผลกําไรประมาณ 53 ล้านบาท หรื อ 2.8 % จากยอดขาย
สําหรับในปี ทีผ่านมาบริ ษทั ได้เริ มใช้ระบบการควบคุมอัตโนมัติ ( Automation ) ในสายการผลิต (Process Line)
เป็ นบางส่วนทีสามารถใช้เครื องแทนคน และปรับปรุ งด้านการผลิต จึงมีผลทําให้ค่าใช้จ่ายส่วนทีเกียวข้องกับการผลิตลดลงไป
ประมาณ @@ %
ชีแจงสัดส่วนรายได้ตามแต่ภูมิภาคเมือเทียบกับปี ก่อน โดยภูมิภาคยุโรป มียอดขายลดลง @AL ล้านบาท จาก ?@? ล้าน
บาท ในปี @6A@ เหลือเพียง 66L ล้านบาท ในปี @6Ac สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์โควิด ของสิ นค้าผลิตทีมีราคาค่อนข้างสู ง
ตัวอย่างเช่น กล้องถ่ายรู ป เครื องเสี ยง สําหรับภูมิภาคสหรัฐอเมริ กา มียอดขายเพิมขึนประมาณ CL ล้านบาท จาก ?6C ล้านบาท
ในปี @6A@ เพิมเป็ น ?dP ล้านบาท ในปี @6Ac โดยเพิมจากสิ นค้าทีเกียวกับเวชภัณฑ์ และอาหารต่างๆ ส่วนรายได้ของภูมิภาคเอเชีย
ลดลงเล็กน้อย จาก BdB ล้านบาท ในปี @6A@ เป็ น Bc? ล้านบาท ในปี @6Ac
ชีแจงสัดส่วนรายได้แยกกลุ่มผลิตภัณฑ์ เมือเทียบกับปี ก่อน โดยรวมแล้วสัดส่วนใหญ่ยงั คงเป็ นผลิตภัณฑ์ประเภท
อุตสาหกรรม เช่นเดียวกันกับปี ก่อน
โดยภาพรวมผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในปี @6Ac ถ้าไม่นบั รวมผลการดําเนินงานทีได้ไปลงทุนทีสหรัฐอเมริ กา
บริ ษทั จะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยในไตรมาสที C กับไตรมาส 2 และผลการดําเนินการของบริ ษทั เริ มดีขึนในไตรมาสที 3 และ
4 ตามลําดับ
ประธานสอบถามทีประชุมว่า มีผูถ้ ือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่ เมือไม่มีผถู ้ ือหุ้นซักถามหรื อแสดง
ความคิดเห็นเพิมเติม วาระนีเป็ นวาระรับทราบ ไม่ตอ้ งมีการลงมติ จึงถือว่าผูถ้ ือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบ
ปี 2563
วาระที 3

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2563

ประธานแจ้งต่อทีประชุมว่างบการเงินรวมของ บมจ.ทีมพรี ซิชนั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ได้ผา่ น
การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว พร้อมทังอธิบายเพิมเติมเกียวกับตัวเลขในงบแสดงฐานะการเงิน กําไรขันต้น อัตราส่วนทาง
การเงินทีสําคัญเปรี ยบเทียบกับปี 2562 และข้อมูลการลงทุนในทรัพย์สิน
ในระหว่างการประชุมประธานและคณะกรรมการได้ตอบคําถามของคุณรัตนา ตันสกุล ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู ้
ลงทุนไทย ทีได้ส่งคําถามมาทาง e-mail ของบริ ษทั โดยสรุ ปได้ดงั นี
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คําถาม
คําตอบ

คําถาม

คําตอบ

ในรายงานประจําปี หน้า6@ ค่าใช้จ่ายในการขาย บริ หารและกรรมการ เพิมสู งขึนจากปี ก่อนร้อย ละ B? ขอทราบถึง
สาเหตุทีเพิมค่าใช้จ่ายส่วนนี
เพิมขึนเนืองมาจากการตังหนีสู ญจํานวน 62 ล้านบาท และขาดทุนจากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วมทีประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ซึงบริ ษทั ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนืองมาโดยตลอด
ในรายงานประจําปี หน้า Ad หนีสู ญเพิมขึนมาก และจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน 11 หน้า 92 ทีกล่าวถึงมติให้
โอนสิ ทธิในการชําระเงินในลูกหนีการค้า Team Precision America LLC จํานวน 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
ให้กบั บริ ษทั ย่อย ในมูลค่า c.6P ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา มีกาํ หนดชําระคืนให้เสร็ จสิ นภายใน 1 มิถุนายน 2568
ทังนีบริ ษทั ทีมพรี ซิชนจํ
ั ากัด (มหาชน) ได้บนั ทึกรับรู ้หนีสู ญจํานวน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา ( 61.77 ล้าน
บาท) ในงบการเงินปี 2563 แล้ว อยากทราบว่าเหตุใดบริ ษทั ฯ จึงตังเผือสงสัยหนีสู ญทังจํานวน เพราะยังมีเวลาถึง
ปี 2568 หรื อมีสัญญาณใดทีบ่งชีว่าบริ ษทั ฯ จะไม่ได้รับคืนหนี
บริ ษทั พิจารณาจากการขาดสภาพคล่องทางการเงินของลูกหนี บริ ษทั Team Precision America มีการประเมินว่า
เห็นว่าไม่สามารถชําระหนีให้กบั บริ ษทั ได้เต็มจํานวน ดังนันในการเจรจาถอนเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวจึงมี
การทําสัญญาการประนอมหนี โดยลดหนีให้จาํ นวน 2 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา แต่ในขณะเดียวกันต้องชําระ
เงินตามข้อตกลงด้วยเช่นกัน ซึ งลูกหนีดังกล่าวได้มีการชําระหนีตามสัญญาจนถึงปั จจุบนั ซึ งสรุ ปให้เห็นสัดส่ วน
โดยประมาณได้ดงั นี
หนี
คิดเป็ น ร้อยละ 100
หัก ลดหนีให้
คิดเป็ น ร้อยละ 40 (บันทึกเป็ นหนีสู ญ จํานวน AC.dd ล้านบาท )
คงเหลือหนีทีต้องชําระ
คิดเป็ น ร้อยละ 60
รับชําระหนีมาแล้ว
คิดเป็ น ร้อยละ 40
คงเหลือหนีคงค้างสุ ทธิ
คิดเป็ น ร้อยละ 20

ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผูถ้ ือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่ เมือไม่มีผูถ้ ือหุ้นในทีประชุม
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานจึงเสนอให้มีการลงมติ
มติ

ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ นสุ ด วันที 31 ธันวาคม 2563 ตามทีเสนอ
โดยมีผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี
เห็นด้วย
484,003,426
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 4

พิจารณาอนุมัติงดจ่ ายเงินปันผลสําหรับรอบปี บัญชี 2563
ประธานแจ้งต่อทีประชุมว่าเนืองจากบริ ษทั มีผลขาดทุนประมาณ CA ล้านบาท จึงขอเสนองดจ่ายเงินปันผลสําหรับปี

2563
ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่ เมือไม่มีผถู ้ ือหุ้นในทีประชุม
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานจึงเสนอให้มีการลงมติ
มติ

วาระที 5

ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้งดจ่ายเงินปันผลตามทีเสนอ
โดยมีผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี
เห็นด้วย
484,003,426
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
พิจารณาเลือกตังกรรมการทีต้องออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นางสุ รัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ ีแจงโดยย่อว่า ในข้อบังคับบริ ษทั
ข้อที 17 กําหนดให้ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครังกรรมการต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อย จํานวนหนึงในสาม กรรมการ
ผูอ้ อกจากตําแหน่งไปนันอาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
ในการนีบริ ษทั ฯได้เชิญผูถ้ ือหุ้นเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการแต่งตังเป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าโดยเผยแพร่ ขนตอนของการใช้
ั
สิ ทธิ เสนอชือในระหว่างวันที C6 ธันวาคม 2563 ถึงวันที 28 มกราคม 2564 ซึ งไม่มีผูถ้ ือหุ้นท่านใดเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการ
แต่งตังเป็ นกรรมการบริ ษทั
การประชุมครังนีมีกรรมการทีต้องออกตามวาระ 3 ท่าน โดยขอชีแจงเป็ นรายบุคคลดังนี
5.1 คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทนแล้ว ซึ งได้
พิจ ารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระ ทังคุณวุฒิค วามรู ้ ค วามสามารถ ประสบการณ์ มากมายสอดคล้องกับธุ รกิ จ สามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ สร้างคุณค่าแก่บริ ษทั จึงเห็นสมควรเสนอทีประชุมให้แต่งตัง ดร. ภิรมย์ แจ่มใส กรรมการอิสระ
กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง และได้แจ้งประวัติพร้อมเหตุผลและความจําเป็ นโดยสังเขปในทีประชุม
ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผูถ้ ือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่เมือไม่มีผูถ้ ือหุ้นในทีประชุม
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึงให้มีการลงมติ
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มติ

ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตัง ดร. ภิรมย์ แจ่มใส ให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึง
โดยมีผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี
เห็นด้วย
484,003,008
ไม่เห็นด้วย
418
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9999
0.0001
0
0

5.2 คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน ซึ งได้พิจารณา
คุณสมบัติกรรมการ ทังคุณวุฒิความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์การทํางานท่านได้ก่อให้เกิดประโยชน์กบั บริ ษทั จึงเห็นสมควร
เสนอให้แต่งตัง นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง และแจ้งประวัติโดยสังเขปในที
ประชุม
ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผูถ้ ือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่ เมือไม่มีผูถ้ ือหุ้นในทีประชุม
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ทีประชุมมีมติแต่งตัง นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของ
บริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึง
โดยมีผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี
เห็นด้วย
484,003,426
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง
บัตรเสี ย
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0
0

5.3 คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจ ารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทนแล้ว ซึ งได้
พิจารณาคุณสมบัติกรรมการ ทังคุณวุฒิความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์การทํางาน ท่านได้ก่อให้เกิดประโยชน์กบั บริ ษทั จึง
เห็นสมควรเสนอให้แต่งตัง นายศุภจักร มานัสสถิตย์ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ ง และแจ้งประวัติ
โดยสังเขปในทีประชุม
ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผูถ้ ือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่ เมือไม่มีผูถ้ ือหุ้นในทีประชุม
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึงให้มีการลงมติ
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มติ

ทีประชุมมีมติแต่งตัง นายศุภจักร มานัสสถิตย์ ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของ
บริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึง
โดยมีผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี
เห็นด้วย
484,003,426
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 2564

ประธานแจ้งต่อที ประชุ มว่าคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการเห็ นสมควรให้ปรับ
ค่ า ตอบแทนกรรมการให้ เ ท่ า กับ ปี @6A@ เนื องจากในปี @6Ac บริ ษ ัท มี ผ ลขาดทุ น คณะกรรมการได้มี ก ารสมัค รใจที จะลด
ค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษทั ทังคณะลงกึงหนึ งของค่าตอบแทนกรรมการทังหมด ดังนันค่าตอบแทนกรรมการทังคณะประจําปี 256B จะ
เปลียนจากจํานวน 1,365,000 บาท กลับมาคงเดิมเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 2,730,000 บาท และงดจ่ายค่าบําเหน็จกรรมการสําหรับปี
2563
ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่ เมือไม่มีผถู ้ ือหุ้นในทีประชุม
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ประจําปี
2564 และงดจ่ายค่าบําเหน็จกรรมการประจําปี 2563 ตามทีเสนอ
โดยมีผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี
เห็นด้วย
484,003,426
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง
บัตรเสี ย
เสี ยง

วาระที 7

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
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100
0
0
0

ประธานได้มอบหมายให้นางสุ รัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ ีแจงว่า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาเห็นสมควรให้แต่งตังผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต จํานวน 6 ท่านดังนี
1. ดร. วิรัช
อภิเมธี ธาํ รง
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 1378 หรื อ
2. นาย ชัยกรณ์ อุ่นปิ ติพงษา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 หรื อ
3. นาย อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์
4. ดร. ปรี ชา
สวน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน AdC? หรื อ
5. นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8463
คนใดคนหนึงจากบริ ษทั สํานักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอสโซซิ เอทส์ จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในปี 2564 ในกรณี ทีผูส้ อบ
บัญชีทงั 6 ท่านไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้บริ ษทั สํานักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอสโซซิ เอทส์ จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
อืนของบริ ษทั มาทําหน้าทีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯแทน โดยกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีใน
ปี 256B รวมไม่เกิน 1,035,000 บาท และค่าบริ การในการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงือนไขของการส่งเสริ มการลงทุน ฉบับละไม่
เกิน 30,000 บาท ซึงในปี นีค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีลดลงเล็กน้อยจากปี ก่อน
ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผูถ้ ือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่เมือไม่มีผูถ้ ือหุ้นในทีประชุม
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตังผูส้ อบบัญชีสาํ หรับปี 2564 และกําหนด
ค่าตอบแทนตามทีประธานเสนอ
โดยมีผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี
เห็นด้วย
488,123,526
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง
บัตรเสี ย
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0
0

อนึง ในวาระนีได้มีผถู ้ ือหุ้นซึงมาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองเพิมอีกจํานวน 1 ราย ถือหุ้นจํานวน 4,120,100
หุ้น
วาระที 8

พิจารณาแก้ไขข้ อบังคับ เรื องยกเลิกประทับตราสําคัญของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้นางสุ รัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ ีแจงว่า
เพือให้ภารกิจการงานของบริ ษทั มีความคล่องตัวและประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน จึงขอทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเปลียนแปลง
ข้อบังคับบริ ษทั ทีเกียวข้องกับการยกเลิกตราสําคัญบริ ษทั ดังนี
1) ข้อ 25
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ข้อความเดิม ระบุว่า “ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื อผูกพันบริ ษทั คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื อร่ วมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริ ษทั
ทังนีทีประชุมผูถ้ ือหุ้นหรื อคณะกรรมการมีอาํ นาจกําหนดรายชือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชือผูกพันบริ ษทั ได้ ”
ข้อความใหม่แก้ไขเป็ น
“ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชือผูกพันบริ ษทั คือ กรรมการสองคนลงลายมือชือร่ วมกัน
ทังนีทีประชุมผูถ้ ือหุ้นหรื อคณะกรรมการมีอาํ นาจกําหนดรายชือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชือผูกพันบริ ษทั ได้ ”
2) ข้อ 61
ข้อความเดิม ระบุว่า ดวงตราของบริ ษทั ให้มีลกั ษณะดังนี -รู ปดวงตราบริ ษทั –
เปลียนแปลงเป็ น “ ยกเลิก ข้อ 61. ดวงตราของบริ ษทั “
ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่เมือไม่มีผถู ้ ือหุ้นในที
ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้บริ ษทั แก้ไขข้อบังคับข้อ 25 ตามข้อความใหม่
ข้างต้นและยกเลิกข้อบังคับข้อ 61
โดยมีผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี
เห็นด้วย
488,123,526
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง
บัตรเสี ย
เสี ยง

วาระที I

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0
0

พิจารณาแก้ไขเปลียนแปลงอํานาจกรรมการซึงลงลายมือชื อผูกพันบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้นางสุ รัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ ีแจงว่า
สื บเนืองจากวาระที 8 จึงขอทีประชุมพิจารณาแก้ไขเปลียนแปลงอํานาจกรรมการซึงลงลายมือชือผูกพันบริ ษทั ในหนังสื อรับรอง
จดทะเบียนบริ ษทั ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้สอดคล้องกับมติขอ้ บังคับทีแก้ไขใหม่ขอ้ 25 ดังนี
ข้อความเดิมระบุ “ กรรมการสองคนลงลายมือชื อร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษทั ยกเว้นนายชัย จรุ งธ
นาภิบาล นายภิรมย์ แจ่มใส นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ “
ข้อความใหม่แก้ไขเป็ น “ กรรมการสองคนลงลายมือชือร่ วมกัน ยกเว้นนายชัย จรุ งธนาภิบาล นายภิรมย์ แจ่มใส
นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ “
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ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผูถ้ ือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่ เมือไม่มีผูถ้ ือหุ้นในทีประชุม
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้บริ ษทั แก้ไขแก้ไขเปลียนแปลงอํานาจกรรมการ
ซึงลงลายมือชือผูกพันบริ ษทั ตามข้อความใหม่
โดยมีผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี
เห็นด้วย
488,123,526
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง
บัตรเสี ย
เสี ยง

วาระที KL

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0
0

พิจารณาเรื องอืน ๆ
ไม่มี

คําถามท้ายการประชุมและคําถามส่งมาล่วงหน้า
คุณรัตนา ตันสกุล ตัวแทนสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามและประธานได้ตอบข้อซักถามสรุ ปได้ดงั นี
คําถาม การถอนการลงทุนกระทบเป้าหมายบริ ษทั หรื อไม่
คําตอบ ไม่กระทบ แม้การลงทุนครังแรกนีจะมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานอยูบ่ า้ งบริ ษทั ได้ประสบการณ์ แต่ยงั ไม่ทอ้ ถอย
หรื อหยุดทีจะเสาะแสวงหาโอกาสใหม่อยูเ่ สมอ
คําถาม ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ เนืองจากความต้องการชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทีเพิมสู งขึน บริ ษทั ดําเนินการอย่างไร
คําตอบ บริ ษทั มีการสื อสารถึงเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานผูผ้ ลิต Chip และสภาวะการณ์ดงั กล่าว และแจ้งผลกระทบทีอาจเกิดให้
ลูกค้าแต่ละรายได้ทราบ ร่ วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพือปรับแก้ไขปัญหาไปตามแต่ละสถานการณ์ มีการขอความร่ วมมือในการส่ง
คําสังซื อสิ นค้ามายังบริ ษทั เพือดําเนิ นการสังจองวัตถุดิบล่วงหน้านานกว่าเดิม ซึ งลูกค้าเข้าใจและยินดีทีจะให้มีการปรับราคา
สิ นค้าหากราคาของวัตถุดิบเพิมสู งขึนจากสภาวะการขาดแคลนอย่างมาก
คําถาม (ส่งล่วงหน้า) ขอทราบแนวทางแบบ new normal ในการเสาะแสวงหาและปรับกลยุทธ์ เพือหาโอกาสและลูกค้าใหม่ๆ ที
กล่าวถึงในรายงานประจําปี คืออย่างไร
คําตอบ แนวทางทีบริ ษทั ดําเนินการปรับเปลียนโดยการนําเทคโนโลยีการสื อสารช่องทางต่างๆมาช่วยมากขึน เช่นการประชุม
ผ่านทางโทรศัพท์ ( Conference Call ) หรื อการส่ งสัญญาณภาพ และสัญญาณเสี ยง (VDO Call ) เพือให้เห็นกระบวนการผลิต
ชินงาน เสมือนหนึงมาทีโรงงานได้อย่างรวดเร็ ว รวมการใช้ช่องทางอืนในการเสาะหาลูกค้าแทนการเดินทาง นอกจากนีมีการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือตอบสนองหรื อช่วยแก้ปัญหาได้รวดเร็ วขึน
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คุณปิ ยะพงศ์ ปิ ยะตระกูลรัตน์ ผูถ้ ือหุ้นได้สอบถามและประธานได้ตอบข้อซักถามสรุ ปได้ดงั นี
คําถาม บริ ษทั มีลูกค้าทีเกียวกับอุตสาหกรรมรถยนต์ หรื อมีแนวการผลิตทีเป็ นแกนหลัก (Core Business)เกียวกับรถไฟฟ้ารุ่ น
ใหม่ๆหรื อไม่
คําตอบ ปัจจุบนั บริ ษทั ผลิตชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทีใช้ทวไปเกี
ั
ยวกับรถยนต์ แต่ยงั มิใช่แกนหลักของรถไฟฟ้า
ผูร้ ับมอบฉันทะจากคุณวิศณุ สกุลพิเชษฐ์รัตน์ ผูถ้ ือหุ้นได้สอบถามและประธานได้ตอบข้อซักถามสรุ ปได้ดงั นี
คําถาม ได้ทราบจากบทวิเคราะห์ เรื องการลงทุนของบริ ษทั ในต่างประเทศของโครงการเทคโนโลยีเครื อข่ายไร้สาย 5 G
(Generation) บริ ษทั มีความคืบหน้าอย่างไร และมีแผนเพิมเติมผลิตภัณฑ์อืนในอนาคตหรื อไม่
คําตอบ บริ ษทั ไม่มีโครงการดังกล่าว แต่มีการช่วยลูกค้าออกแบบ ปรับสัญญาณเครื อข่ายจาก 2 G เป็ น 3 G และ 4 G ใน
สหรัฐอเมริ กา
ปิ ดประชุมเวลา 11.20 น

(นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์)
ประธานทีประชุมฯ
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เอกสารแนบ 2: นิยามกรรมการอิสระ

นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการทีเป็ นอิสระจากผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูบ้ ริ หาร และผูท้ ีเกียวข้อง สามารถทําหน้าทีคุม้ ครอง
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
1.

2.

3.

4.

ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทังนีให้นบั รวมการถือหุ้นของผูท้ ีเกียวข้องของกรรมการอิสระราย
นันๆ ด้วย
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้เงินเดือนประจําหรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อของ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการ
แต่งตังทังนีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ทีกรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อทีปรึ กษาของส่วน
ราชการซึงเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็ น บิดามารดา
คู่สมรส พีน้อง และบุตร รวมทังคูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมหรื อบุคคลทีจะ
ได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เป็ น
หรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ้นทีมีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั
ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตัง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีกระทําเป็ นปกติเพือ
ประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกียวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การหรื อการให้หรื อรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กูย้ ืม คําประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีสิ น รวมถึง
พฤติการณ์อืนทํานองเดียวกัน ซึงเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อคู่สัญญามีภาระหนี ทีต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง ตังแต่ร้อยละ
3 ของสิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนสุ ทธิของบริ ษทั หรื อตังแต่ 20 ล้านบาทขึนไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํากว่า ทังนี การ
คํานวณภาระหนีดังกล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีดังกล่าว
ให้นบั รวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหว่างหนึงปี ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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5.

6.

7.

8.

9.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั และ ไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นทีมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผสู ้ อบ
บัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตัง
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ
ซึงรวมถึงการให้บริ การเป็ นทีปรึ กษากฎหมายหรื อทีปรึ กษา
ทางการเงิน ซึงได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นทีมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผูใ้ ห้บริ การ
ทางวิชาชีพนันด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตัง
ไม่เป็ นกรรมการทีได้รับการแต่งตังขึนเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึง
เป็ นผูท้ ีเกียวข้องกับผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ้นส่วนทีมีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีรับ
เงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้อยละหนึงของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั อืน ซึงประกอบ
กิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษทั

กรรมการอิสระทีมีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจในการดําเนินกิจการของ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั โดยมี
การตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ทังนี นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวเป็ นไปตามข้อกําหนดขันตําตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
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เอกสารแนบ 3: ประวัติกรรมการทีต้ องออกตามวาระและประวัติกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบM ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ประวัติกรรมการอิสระ
: ดร.ภิรมย์ แจ่มใส
: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริ หารความเสี ยง
อายุ
: 67 ปี
วันเริมต้ นตําแหน่ ง
: ปี @6Bc – ปัจจุบนั (กรรมการอิสระ) รวม @@ ปี นับตังแต่วนั แปรสภาพเป็ น
มหาชน
วาระการดํารงตําแหน่ ง
: คราวละ 3 ปี (กรรมการตรวจสอบ)
การถือหุ้นในบมจ.ทีมพรีซิชัน
: 1,900,000 หุ้น หรื อเท่ากับ 0.30%
การศึกษา
: ปริ ญญาเอกสาขาวิศวกรรมโยธาปฐพีกลศาสตร์
Ecole Centrale des Arts & Manufactures(ทุนรัฐบาลฝรังเศส)
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
: DAP 2548, ACP 2548
สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : DCP 2550, RCC 2550, AACP 2562
ประสบการณ์ ทํางาน
: 2558-ปัจจุบนั
บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
2558-ปัจจุบนั
Consulting Engineering Association of Thailand
Board Director
2557-ปัจจุบนั
บริษัท คอนเซ้ าท์ ติงแอนด์ แมนเนจเมนต์ 49 จํากัด
ประธานกรรรมการบริ หาร
2556 – 2556
บริษัท ไทยฟิ ล์มอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การ
2550 – Present คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อาจารย์พิเศษ
2543 – Present บริษัท ทีมพรีซิชัน จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริ หารความเสี ยง

ชื อ – นามสกุล
ตําแหน่ งใน บมจ.ทีมพรีซิชัน
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ความเชียวชาญ

: บริ หารธุรกิจ วิศวกรรม อุตสาหกรรม

สัดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2564
-

การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี ยง
การเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2564

คุณสมบัตติ ้ องห้ าม

9/9 ครัง
4/4 ครัง
2/2 ครัง
4/4 ครัง
1/1 ครัง

ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์ซึงได้กระทําโดยทุจริ ต
ไม่มีประวัติการทํารายงานทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในปี ทีผ่านมา

การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน
 ในบริ ษทั จดทะเบียนอืน (โปรดดูขอ้ มูลข้างต้น)
 ในบริ ษทั ทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนอืน(ไม่รวมบริ ษทั ย่อย)
 ในกิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั

-มี-มี (1)-ไม่มี-

การมี/ไม่ มีส่วนได้ เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่ /บริษัทย่อย/บริษัทรวม หรื อนิตบิ ุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง
(ในปัจจุบันหรือในช่ วง 2 ปี ทีผ่านมา)
ก) กรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อทีปรึ กษาทีได้รับเงินเดือน
ประจํา
ข) ผูใ้ ห้บริ การวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีปรึ กษากฎหมาย)
สามัญวิศวกรโยธา บริ ษทั คอนเซ้าท์ติงแอนด์ แมนเนจเมนต์ 49 จํากัด
ค) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีได้อย่างอิสระ
(เช่น การซือ/ขาย วัตถุดิบ/สิ นค้า/บริ การ/การยืม/ให้กูย้ ืมเงิน)

-ไม่เป็ น-เป็ น(แต่ไม่มีส่วนได้เสี ย)
-ไม่มี-

กรรมการอิสระท่านนีไม่มีส่วนได้เสี ยพิเศษที แตกต่าง จากกรรมการคนอืนๆ ในทุกวาระทีเสนอในการประชุม AGM ครังนี
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เอกสารแนบM ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื อ – นามสกุล
ตําแหน่ งใน บมจ.ทีมพรีซิชัน

อายุ
วันเริมต้ นตําแหน่ ง
วาระการดํารงตําแหน่ ง
การถือหุ้นในบมจ.ทีมพรีซิชัน
การศึกษา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ ทํางาน

: นายชัย จรุ งธนาภิบาล
: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกําหนด ค่าตอบแทน /
กรรมการบริ หารความเสี ยง
: 68 ปี
: ปี @6Bc – ปัจจุบนั (กรรมการอิสระ) รวม @@ ปี นับตังแต่วนั แปรสภาพ
เป็ นมหาชน
: คราวละ 3 ปี (ประธานกรรมการตรวจสอบ)
: 1,497,062 หุ้น หรื อเท่ากับ 0.23%
: บัญชีมหาบัณฑิต –มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบณ
ั ฑิต – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: DCP 2546, ACP 2548
:
: 2561-ปัจจุบนั
บมจ.วีรันดา รีสอร์ ท
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2550 – ปัจจุบัน
บมจ. อาหารสยาม
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2549 – ปัจจุบัน
บมจ.โออิชิ
ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2548 – ปัจจุบัน
บมจ.ทีเอ็มที สตีล
(เดิม บมจ. ค้าเหล็กไทย)
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ.
2546 – สิงหาคม efHg บมจ.สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์
กรรมการอิสระ
2545 – ปัจจุบัน
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2543 – ปัจจุบัน
บริษัท ทีมพรีซิชัน จํากัด (มหาชน)
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ความเชียวชาญ
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการบริ หารความเสี ยง
: บริ หารธุรกิจ การบัญชี และการเงิน
ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์ซึงได้กระทําโดยทุจริ ต
ไม่มีประวัติการทํารายงานทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในปี ทีผ่านมา

การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน
 ในบริ ษทั จดทะเบียนอืน (โปรดดูขอ้ มูลข้างต้น)
 ในบริ ษทั ทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนอืน(ไม่รวมบริ ษทั ย่อย)
 ในกิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั

-มี-ไม่มี-ไม่มี-

การมี/ไม่ มีส่วนได้ เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่ /บริษัทย่อย/บริษัทรวม หรื อนิตบิ ุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง
(ในปัจจุบันหรือในช่ วง 2 ปี ทีผ่านมา)
ก) กรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อทีปรึ กษาทีได้รับเงินเดือน
ประจํา
ข) ผูใ้ ห้บริ การวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีปรึ กษากฎหมาย)
สามัญวิศวกรโยธา บริ ษทั คอนเซ้าท์ติงแอนด์ แมนเนจเมนต์ 49 จํากัด
ค) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีได้อย่างอิสระ
(เช่น การซือ/ขาย วัตถุดิบ/สิ นค้า/บริ การ/การยืม/ให้กูย้ ืมเงิน)

-ไม่เป็ น-ไม่เป็ น-ไม่มี-

กรรมการอิสระท่านนีไม่มีส่วนได้เสี ยพิเศษที แตกต่าง จากกรรมการคนอืนๆ ในทุกวาระทีเสนอในการประชุม AGM ครังนี
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ข้ อมูลประวัตกิ รรมการทีต้ องออกตามวาระ
ชื อ – นามสกุล
ตําแหน่ งใน บมจ.ทีมพรีซิชัน

อายุ
วันเริมต้ นตําแหน่ ง
วาระการดํารงตําแหน่ ง
การถือหุ้นในบมจ.ทีมพรีซิชัน
การศึกษา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ประสบการณ์ ทํางาน

: คุณมงคล กิตติภูมิวงศ์
: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง
: 69 ปี
: 23 เมษายน 2558–ปัจจุบนั (กรรมการอิสระ) รวม 6 ปี 8 เดือน
: คราวละ 3 ปี (กรรมการตรวจสอบ)
: 5,936,625 หุ้น หรื อเท่ากับ 0.93%
: MBA Finance and Business Economics
The University of Toledo, Ohio, United States
: DCP 2544
:
:

2563 – มีนาคม 2564

ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ
การเงินและการคลัง วุฒ ิสภา ตังแต่ วันที 16 ธันวาคม
2562

2561 – ปัจจุบัน

บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ

2558 – ปัจจุบัน

บริษัท ทีมพรีซิชัน จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน / ประธาน
กรรมการบริ หารความเสี ยง

2550 – 2555

ความเชียวชาญ

บริษัท หลักทรัพ ย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การ
2543 – 2550
บริษัท หลักทรัพ ย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
2541 – 2543
บริษัท หลักทรัพ ย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายลูกค้าสถาบัน
: บริ หารธุรกิจ การเงิน และการลงทุน
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สัดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2564
-

การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี ยง
การเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2564

คุณสมบัตติ ้ องห้ าม

9/9 ครัง
4/4 ครัง
2/2 ครัง
4/4 ครัง
1/1 ครัง

ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์ซึงได้กระทําโดยทุจริ ต
ไม่มีประวัติการทํารายงานทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในปี ทีผ่านมา

การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน
 ในบริ ษทั จดทะเบียนอืน (โปรดดูขอ้ มูลข้างต้น)
 ในบริ ษทั ทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนอืน(ไม่รวมบริ ษทั ย่อย)
 ในกิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั

-มี-มี (4)-ไม่มี-

การมี/ไม่ มีส่วนได้ เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่ /บริษัทย่อย/บริษัทรวม หรื อนิตบิ ุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง
(ในปัจจุบันหรือในช่ วง 2 ปี ทีผ่านมา)
ก) กรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อทีปรึ กษาทีได้รับเงินเดือน
ประจํา
ข) ผูใ้ ห้บริ การวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีปรึ กษากฎหมาย)
สามัญวิศวกรโยธา บริ ษทั คอนเซ้าท์ติงแอนด์ แมนเนจเมนต์ 49 จํากัด
ค) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีได้อย่างอิสระ
(เช่น การซือ/ขาย วัตถุดิบ/สิ นค้า/บริ การ/การยืม/ให้กูย้ ืมเงิน)

-ไม่เป็ น-ไม่เป็ น-ไม่มี-

กรรมการอิสระท่านนีไม่มีส่วนได้เสี ยพิเศษที แตกต่าง จากกรรมการคนอืนๆ ในทุกวาระทีเสนอในการประชุม AGM ครังนี
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ข้ อมูลประวัตกิ รรมการทีต้ องออกตามวาระ
ชื อ – นามสกุล
ตําแหน่ งใน บมจ.ทีมพรีซิชัน
อายุ
วันเริมต้ นตําแหน่ ง
วาระการดํารงตําแหน่ ง
การถือหุ้นในบมจ.ทีมพรีซิชัน
การศึกษา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

: นาง มาลิภา มานัสสถิตย์
: กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม /
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายสารสนเทศ
: 67 ปี
: ปี 2539 – ปัจจุบนั รวม 24 ปี
: จํานวน 27,000,000 หุ้น หรื อเท่ากับ 4.24%
: ปริ ญญาโท สาขาระบบสารสนเทศ
คณะพาณิ ชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลล์ ออสเตรเลีย
: DAP 2546, DCP 2550, ACP 2550
:
: 2545 -ปัจจุบัน
บริษัท เอ็นเนอร์ ยี อินโนเวชัน จํากัด
กรรมการ
2539 –ปัจจุบัน
บริษัท ทีมพรีซิชัน จํากัด (มหาชน)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายสารสนเทศ

สัดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2564
-

การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี ยง
การเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2564

คุณสมบัตติ ้ องห้ าม

9/9 ครัง
4/4 ครัง
2/2 ครัง
4/4 ครัง
1/1 ครัง

ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์ซึงได้กระทําโดยทุจริ ต
ไม่มีประวัติการทํารายงานทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในปี ทีผ่านมา

การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน
 ในบริ ษทั จดทะเบียนอืน (โปรดดูขอ้ มูลข้างต้น)
 ในบริ ษทั ทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนอืน(ไม่รวมบริ ษทั ย่อย)
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืนทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท
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-มี-มี (3)-ไม่มี-

เอกสารแนบ 4: คําชีแจงวิธกี ารมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้ าร่ วมประชุมและการออกเสียง
ลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น

คําชีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้ าร่ วมประชุม
และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษทั ได้เผยแพร่ หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ได้กาํ หนดไว้ ซึงเป็ นแบบ
ทีกําหนดรายการต่างๆทีจะมอบฉันทะทีละเอียดและชัดเจนไว้ทีเวปไซด์ตลาดหลักทรัพย์ และ เวปไซด์ของบริ ษทั เพือให้ผถู ้ ือหุ้น
ทีไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บคุ คลอืน
หรื อจะมอบฉันทะให้กรรมการ
บริ ษทั รายใดรายหนึงตามทีบริ ษทั ได้เสนอชือไว้ซึงมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการทีบริ ษทั เสนอชือให้ผถู ้ ือหุน้ เลือกมอบ
ฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ โดยผูถ้ ือหุ้นอาจระบุชือผูร้ ับมอบฉันทะได้มากกว่า C รายเพือความคล่องตัวกรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะ
รายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผูร้ ับมอบฉันทะรายอืนก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิเข้า
ประชุมและออกเสี ยงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคน เพือแยกการลงคะแนนได้
นอกจากนี ในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถ้ ือหุ้นมีสิทธิออกเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื อไม่ออกเสี ยงเพียงอย่างใด
อย่างหนึงเท่านัน
การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษทั จะเริ มรับลงทะเบียนการเข้าประชุมผูถ้ ือหุ้น ก่อนเริ มการประชุมมากกว่า C ชัวโมง โดยจะเริ มเปิ ดรับลงทะเบียนตังแต่เวลา
PL.PP น. เป็ นต้นไป ณ.ห้องประชุมสาขาของ บริ ษทั ทีมพรี ซิชนั จํากัด (มหาชน) ตามแผนทีสถานทีจัดประชุมทีได้แนบมาพร้อม
นี
หลักฐานแสดงตนในการเข้ าร่ วมประชุม
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี (แล้วแต่กรณี ) ก่อนเข้าร่ วมประชุม
ผู้ถือหุ้นทีเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
1. กรณี ผถู ้ ือหุ้นมาร่ วมประชุมด้วยตนเอง
- หนังสื อเชิญทีบริ ษทั ได้จดั ส่งมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวเรี ยกประชุม
- เอกสารแสดงตนทีส่วนราชการออกให้ซึงปรากฏภาพถ่ายชือและนามสกุลของผูถ้ ือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น
บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง กรณี มีการเปลียนชือหรื อชือสกุลให้
ยืนหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณี ทีมีการมอบฉันทะ
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- หนังสื อมอบฉันทะทีบริ ษทั ได้จดั ส่งมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวเรี ยกประชุม ซึงกรอกข้อความครบถ้วน และลง
ลายมือชือผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
- สําเนาเอกสารแสดงตนทีส่วนราชการออกให้ของผูถ้ ือหุ้น ตามข้อ C และผูถ้ ือหุ้นได้ลงลายมือชือรับรองสําเนา
ถูกต้อง
- เอกสารแสดงตนทีส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ C
ผู้ถือหุ้นทีเป็ นนิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย
1. กรณี ผมู ้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่ วมประชุมด้วยตนเอง
- หนังสื อเชิญทีบริ ษทั ได้จดั ส่งมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวเรี ยกประชุม
- เอกสารแสดงตนทีส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดา ตามข้อ 1
- หนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึงรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล และมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคลซึงเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบคุ คลซึงเป็ นผู ้
ถือหุ้น
2. กรณี ทีมีการมอบฉันทะ
- หนังสื อมอบฉันทะทีบริ ษทั ได้จดั ส่งมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวเรี ยกประชุม ซึงได้กรอกข้อความ ครบถ้วน
และลงลายมือชือของผูแ้ ทนนิติบคุ คล ซึงเป็ นผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
- สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผูถ้ ือหุ้น ซึงรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบคุ คล และ
มีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบคุ คลซึงลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ มีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบคุ คล
ซึงเป็ นผูถ้ ือหุ้น
- เอกสารแสดงตนทีส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดา ตามข้อ1
- สําเนาเอกสารแสดงตนทีส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบคุ คลเช่นเดียวกับข้อ 1 ทีลงนามในหนังสื อมอบ
ฉันทะซึงผูแ้ ทนนิติบคุ คลได้ลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้อง
ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาทีมิได้ มีสัญชาติไทยหรื อเป็ นนิติบุคคลทีจัดตังขึนตามกฎหมายต่ างประเทศ
ให้เตรี ยมเอกสารเช่นเดียวกับกรณี ผถู ้ ือหุ้นทีเป็ นบุคคลธรรมดา และกรณี ผถู ้ ือหุ้นทีเป็ นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตน ให้ใช้
เอกสารดังต่อไปนี (แล้วแต่กรณี )
- สําเนาหนังสื อเดินทางของผูถ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนนิติบคุ คล หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี ) ซึงลง
ลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคลทีออกโดยส่วนราชการของประเทศทีนิติบคุ คลนันตังอยู่ ซึงลง
ลายมือชือรับรองสําเนาโดยผูแ้ ทนนิติบคุ คล โดยจะต้องมีรายละเอียดชือนิติบุคคลผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือ
ชือผูกพันนิติบคุ คล และเงือนไขหรื อข้อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชือ รวมถึงทีตังสํานักงานใหญ่
- เอกสารทีมิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผถู ้ ือ
หุ้นหรื อผูแ้ ทนนิติบุคคลนันลงลายมือชือรับรองความถูกต้องของคําแปล
ถือหุ้นทีเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศ และแต่ งตังให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- เอกสารเช่นเดียวกับกรณี นิติบุคคล
- หนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุ้นให้คสั โตเดียนเป็ นผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
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- หนังสื อยืนยันว่าคัสโตเดียนผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
การออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสี ยงลงคะแนนให้นบั หุน้ หนึงเป็ นเสี ยงหนึง และให้ถือเอาเสี ยงข้างมากเป็ นมติ ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้
ประธานมีเสี ยงชีขาดอีกเสี ยงหนึงต่างหากจากในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้
2. ผูถ้ ือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสี ยงในข้อนัน และประธานอาจจะเชิญให้ออก
นอกทีประชุมชัวคราวก็ได้ แต่การออกเสี ยงเลือกตังหรื อถอดถอนกรรมการให้ออกเสี ยงลงคะแนนได้โดยไม่มีขอ้ ห้าม
3. ผูถ้ ือหุ้นทีมาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสี ยงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสี ยงทีได้รับแจกขณะลงทะเบียน กรณี
ผูร้ ับมอบฉันทะ ให้ออกเสี ยงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสี ยงตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ้นทีระบุไว้ในหนังสื อมอบ
ฉันทะ และส่งมอบแก่เจ้าหน้าทีเพือนําไปบันทึกรวมกับคะแนนเสี ยงทีผูถ้ ือหุ้นมอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการที
บริ ษทั เสนอชือ
4. ประธานจะแจ้งให้ทีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสี ยงทีนับได้จะเป็ นคะแนนเสี ยง
ทีรวมคะแนนเสี ยงตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ้นทีมาประชุมด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะแล้ว โดยในแต่ละวาระ
จะใช้จาํ นวนหุ้นของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมล่าสุ ด
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เอกสารแนบ f: ข้ อบังคับ ของบริษัท ทีมพรีซิชัน จํากัด (มหาชน) กรณีประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อบังคับ ของบริษัท ทีมพรีซิชัน จํากัด (มหาชน)
กรณีประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ c@ การประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ให้จดั ขึน ณ ท้องทีอันเป็ นทีตังสํานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อ จังหวัด ใกล้เคียง หรื อ ณ
ทีอืนใดตามทีคณะกรรมการจะกําหนด
ข้อ cc ให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นอย่างน้อยปี ละหนึงครัง การประชุมเช่นนีให้เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ
ดังกล่าวให้กระทําภายในสี (B) เดือนภายหลังการสิ นสุ ดรอบปี ทางการบัญชีของบริ ษทั การประชุมผูถ้ ือหุ้นคราวอืน
ๆ ให้เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรื อเมือผูถ้ ือหุ้นซึงมี
หุ้นนับรวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึงในห้า (C/6) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทงหมด
ั
หรื อจํานวนผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ายีสิ บห้า
(@6)คนซึงมีหุ้นรวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึงในสิบ (C/CP) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทงหมดเข้
ั
าชือกันทําหนังสื อในฉบับ
เดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสื อร้องขอนันจะต้องระบุว่าให้เรี ยกประชุมเพือการ
ใดไว้ให้ชดั เจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึง (C) เดือนนับแต่วนั ทีได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุ้น
ข้อ cB ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นนัน ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื องทีเสนอ
เพือทราบ เพืออนุมตั ิ หรื อเพือพิจารณา พร้อมทังความเห็นของคณะกรรมการในเรื องดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู ้ ือหุ้น
และนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (d) วันก่อนวันประชุม
อนึงคําบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นนัน ให้โฆษณาในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน สาม (c) วันก่อนวันประชุม
ไม่นอ้ ยกว่า สาม (c) วัน
ข้อ c6 การประชุมผูถ้ ือหุ้น ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่นอ้ ยกว่ายีสิ บห้า (@6)
คนหรื อไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึงในสาม (C/c) ของ
จํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ทงหมด
ั
จึงจะครบองค์ประชุม
ในกรณี ทีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นครังใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึง (C) ชัวโมง จํานวนผูถ้ ือหุ้นซึงมาเข้าร่ วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นนันได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ้นร้องขอ การ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นันมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ้นร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่
และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ้นไม่นอ้ ยกว่า เจ็ด (d) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครังหลังนีไม่
จําเป็ นต้องครบองค์ประชุม
ข้อ cA ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้ผอู ้ ืนเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะ
จะต้องทําเป็ นหนังสื อลงลายมือชือผูม้ อบฉันทะ และทําตามแบบทีนายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจํากัดกําหนด โดยให้
มอบแก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึงประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานทีประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้า
ประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี
ก.
จํานวนหุน้ ซึงผูม้ อบฉันทะนันถืออยู่
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ข้อ cd

ข้อ c?

ข้อ cL

ข้อ BP.

ข.
ชือผูร้ ับมอบฉันทะ
ค.
ครังทีของการประชุมทีมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ในกรณี ทีทีประชุมพิจารณาเรื องตามระเบียบวาระทีกําหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมไม่เสร็จ หรื อพิจารณาเรื องทีผูถ้ ือ
หุ้นซึงมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึงในสาม (C/c) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทงหมดเสนอในที
ั
ประชุมไม่
เสร็ จ และจําเป็ นต้องเลือนการพิจารณา ให้ทีประชุมกําหนดสถานที วัน เวลา ทีประชุมครังต่อไป และให้คณะกรรมการ
ส่งหนังสื อนัดประชุม ระบุ สถานที วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหุ้นไม่นอ้ ยกว่า
เจ็ด (d) วันก่อนวันประชุม ทังนีให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสาม (c) วันก่อนวัน
ประชุมด้วย
ประธานกรรมการเป็ นประธานทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณี ทีประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีประชุม หรื อไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้าทีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้ผถู ้ ือหุ้นซึงมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุ้นคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ผูถ้ ือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึงเสี ยงต่อหนึงหุ้น
ในกรณี ทีผูถ้ ือหุ้นมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื องอันใด ผูถ้ ือหุน้ จะออกเสี ยงลงคะแนนในเรื องนันมิได้ นอกจากการ
ออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
การออกเสี ยงลงมติใด ๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใด ๆ ในทีประชุมผูถ้ ือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบจากเสี ยง
ข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณี ดงั ต่อไปนีจะต้องได้รับคะแนนเสี ยง
ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี (c/B) ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ้นซึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ก.
การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทังหมดหรื อบางส่วนทีสําคัญให้แก่บุคคลอืน
ข.
การซือหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั มหาชนอืนหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
ค.
การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทังหมดหรื อบางส่วนทีสําคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกําไรขาดทุนกัน
ง.
การแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์ และ/หรื อ ข้อบังคับบริ ษทั
จ.
การควบบริ ษทั การเลิกบริ ษทั

หมายเหตุ: หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี 2564 แบบรู ปเล่ม
กรุ ณาติดต่อคุณรัตนา วงษ์กระจ่าง หมายเลขโทรศัพท์ P@-6dd-@c6P ต่อ CAPc
E-mail:rattana@teampcba.com
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เอกสารแนบ 6: แผนทีตัง บริษัท ทีมพรีซิชัน จํากัด (มหาชน)

แผนทีตัง บริษัท ทีมพรีซิชัน จํากัด (มหาชน)
ประชุมผูถ้ ือหุน้ วันที 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาของ บริ ษทั ทีมพรี ซิชนั จํากัด (มหาชน) เลขที 152/8
หมู่3 ถ.ธัญบุรี-ลําลูกกา ต.รังสิ ต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 02-577-2350
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เอกสารแนบ 7: หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข.)
หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข.)
(ตามประกาศกรมพัฒ นาธุรกิจการค้า ฉบับที5 พ.ศ. 2550)
เขียนที
วันที
(1)

ข้าพเจ้า
อยูบ่ า้ นเลขที
อําเภอ/เขต

(2)

พ.ศ.
สัญชาติ

ถนน

ตําบล/แขวง
จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์

เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษัท ทีมพรีซิชัน จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ นรวม

(3)

เดือน

หุ้นและออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสี ยงดังนี

☐

หุ้นสามัญ

หุ้นและออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสี ยง

☐

หุ้นบุริมสิ ทธิ

หุ้นและออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสี ยง

ขอมอบฉันทะให้
่ า้ นเลขที 88/67 ซ.พหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขต
☐ ดร.ภิรมย์ แจ่มใส ตําแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 67 ปี อยูบ
พญาไท กรุ งเทพฯ 10400 (รายละเอียดประวัติกรรมการในเอกสารแนบ 3) หรื อ
☐

☐

นาย ชัย จรุ งธนาภิบาล ตําแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 68 ปี อยูบ่ า้ นเลขที 2102/179 ถ.รามคําแหง (สุ ขมุ วิท 71)
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240 (รายละเอียดประวัติกรรมการในเอกสารแนบ 3) หรื อ
ชือ
บ้านเลขที:

อายุ

คนใดคนหนึงเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพือเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครังที 1/2565 ในวันที 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องประชุม สาขาของ บริ ษทั ทีมพรี
ซิชนั จํากัด (มหาชน) เลขที 152/8 หมู่ที 3 ถ.ธัญบุรี-ลําลูกกา ต.รังสิ ต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
(4)

ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครังนีดังนี
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วาระที 1:

วาระที 2:
วาระที 3:

วาระที 4:

วาระที 5:

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปี ครังที 1/2564
☐ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นควร
☐ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
☐ เห็นด้วย
☐ ไม่เห็นด้วย
☐งดออกเสี ยง
พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
หมายเหตุ: วาระนีเป็ นวาระเพือทราบ จึงไม่มีการลงมติออกเสี ยงลงคะแนน
พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
☐ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นควร
☐ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
☐ เห็นด้วย
☐ ไม่เห็นด้วย
☐งดออกเสี ยง
พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
☐ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นควร
☐ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
☐ เห็นด้วย
☐ ไม่เห็นด้วย
☐งดออกเสี ยง
พิจารณาเลือกตังกรรมการทีต้องออกตามวาระ
☐ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นควร
☐ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
☐ การแต่งตังกรรมการทังชุด
☐ เห็นด้วย
☐ ไม่เห็นด้วย
☐งดออกเสี ยง
☐ การแต่งตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
1. ชือกรรมการอิสระ คุณมงคล กิตติภูมิวงศ์
☐ เห็นด้วย
☐ ไม่เห็นด้วย
2. ชือกรรมการ นางมาลิภา มานัสสถิตย์
☐ เห็นด้วย
☐ ไม่เห็นด้วย

วาระที 6:

วาระที 7:

☐งดออกเสี ยง
☐งดออกเสี ยง

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและเงินบําเหน็จกรรมการ
☐ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นควร
☐ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
☐ เห็นด้วย
☐ ไม่เห็นด้วย
☐งดออกเสี ยง
พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
☐ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นควร
☐ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
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☐ เห็นด้วย
☐ ไม่เห็นด้วย
☐งดออกเสี ยง
พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ ามี)
☐ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นควร
☐ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
☐ เห็นด้วย
☐ ไม่เห็นด้วย
☐งดออกเสี ยง
การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนีให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสี ยงนันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ้น.
ในกรณี ทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี
ทีทีประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื องทีระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ทีมีการแก้ไข
เปลียนแปลงหรื อเพิมเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก
ประการตามทีเห็นสมควร

วาระที 8:

(5)
(6)

กิจการใดทีผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนัน เว้นแต่กรณี ทีผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามทีข้าพเจ้าระบุ
ในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ

ลงนาม _____________________________ ผูม้ อบฉันทะ
(
)

ลงนาม _____________________________ ผูร้ ับมอบฉันทะ
(
)

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลือกตังกรรมการทังชุดหรื อเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณี ทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบ
ประจําต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแบบ
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ใบประจําต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะ
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษัท ทีมพรีซิชันจํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2565 ในวันที 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณห้องประชุมสาขาของ บริ ษทั
ทีมพรี ซิชนั จํากัด (มหาชน) เลขที152/8 หมู่ c ถนนธัญบุรี-ลําลูกกา ตําบลรังสิ ตอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีหรื อจะพึงเลือนไป
ในวันเวลาและสถานทีอืนด้วย
วาระที

วาระที

วาระที

วาระที

วาระที

วาระที

เรื อง
☐ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นควร
☐ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
☐ เห็นด้วย
☐ ไม่เห็นด้วย
☐งดออกเสี ยง
เรื อง
☐ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นควร
☐ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
☐ เห็นด้วย
☐ ไม่เห็นด้วย
☐งดออกเสี ยง
เรื อง
☐ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นควร
☐ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
☐ เห็นด้วย
☐ ไม่เห็นด้วย
☐งดออกเสี ยง
เรื อง
☐ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นควร
☐ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
☐ เห็นด้วย
☐ ไม่เห็นด้วย
☐งดออกเสี ยง
เรื อง
☐ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นควร
☐ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
☐ เห็นด้วย
☐ ไม่เห็นด้วย
☐งดออกเสี ยง
เรื อง เลือกตังกรรมการ (ต่ อ)
ชือกรรมการ ………………………………………………………..
☐ เห็นด้วย
☐ ไม่เห็นด้วย
ชือกรรมการ ………………………………………………………..
☐ เห็นด้วย
☐ ไม่เห็นด้วย
- 41 -

☐งดออกเสี ยง
☐งดออกเสี ยง

เอกสารแนบ m: รายงานประจําปี efHg (แบบ fH-K One Report)

รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

รายงานประจําปี @6AB (แบบ 6A-C One Report) ของ บริ ษทั ทีมพรี ซิชนั จํากัด (มหาชน) สามารถดูได้ทีคิวอาร์โค้ดใน
จดหมายเชิญนี
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เอกสารแนบ I: มาตรการและแนวปฏิบัติเพือป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื อไวรัส
โคโรนา eLKI (COVID-KI) สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี

มาตรการและแนวปฏิบัติเพือป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา eLKI (COVID-19) สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจําปี ครีงที K/efHf ของบริษัท ทีมพรีซิชัน จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที มพรี ซิชัน จํากัด (มหาชน) มี ค วามห่ วงใยในสุ ขอนามัยและความปลอดภัยของผูถ้ ือหุ้นและผูเ้ ข้าร่ วมการ
ประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญประจําปี ครังทีC/@6A6 ในวันที @A เมษายน @6A6 บริ ษทั จึงได้กาํ หนดมาตรการและแนวปฏิบตั ิสาํ หรับการ
เข้าร่ วมประชุม เพือดูแลสุ ขอนามัยของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและป้องกันการแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 โดยบริ ษทั จัดให้มีการ
คัดกรองผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม จัดให้มีการเว้นระยะห่ างทางสังคม ให้จ าํ กัดจํานวนผูท้ ี อยู่ในห้องประชุ ม ตลอดจนจัดให้มีการ
ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากอาคารของบริ ษทั
เนื องจากบริ ษทั มีพืนที ในการจัดประชุ มผูถ้ ื อหุ้นทีค่อนข้างจํากัด ประกอบกับบริ ษทั มีความจําเป็ นต้องจัดสถานที
ประชุมให้มีระยะห่าง ตามประกาศทีเกียวข้องกับการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 ของทางราชการกําหนด ส่งผล
ให้ห้องประชุมของบริ ษทั สามารถรองรับจํานวนผูเ้ ข้าร่ วมได้จาํ กัด ซึ งอาจทําให้ผูถ้ ือหุ้นไม่ได้รับความสะดวก ดังนัน จึงขอ
ความร่ วมมือผูถ้ ือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่ วมประชุมแทน โดยระบุในหนังสื อมอบฉันทะ พร้อมทังระบุความ
ประสงค์ในการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ และส่งหนังสื อมอบฉันทะพร้อมกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามทีระบุใน
คําชีแจงวิธีการมอบฉันทะในเอกสารแนบ 4
ทังนี หากผูถ้ ือหุ้นมีคาํ ถามเกียวกับระเบียบวาระการประชุม สามารถส่งคําถามล่วงหน้ามาทีนักลงทุนสัมพันธ์ของ
บริ ษทั ได้ทางอีเมล ir@teampcba.com หรื อทางไปรษณี ย ์ ตามทีอยูเ่ ลขที C6@/? หมู่ c ถนนธัญบุรี-ลําลูกกา ตําบลรังสิ ต อําเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี C@C@P ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยระบุชือและนามสกุลของผูถ้ ือหุน้ รวมทังทีอยู่ ทีบริ ษทั สามารถ
ติดต่อกลับได้ โดยบริ ษทั จะพิจารณาบันทึกคําถามและคําตอบไว้ในรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้นตามความเหมาะสม
มาตรการและแนวปฏิบัติสําหรับการประชุม
1. บริ ษทั มีการเตรี ยมความพร้อมด้านสุ ขอนามัย โดยการทําความสะอาดฆ่าเชือห้องประชุมก่อนวันประชุมล่วงหน้า C วัน
2. ผูถ้ ือหุ ้น/ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องลงทะเบียบก่อนเข้าอาคารและต้องผ่านการคัดกรองโดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
พร้อมทังแสดงข้อมูล/หลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ครบอย่างน้อย 2 เข็ม และแสดงผลการตรวจหา
เชือไวรัส COVID-19 โดย Antigen Test Kit (ATK) ทีมีอายุไม่เกิน d@ ชัวโมง ต่อเจ้าหน้าทีของบริ ษทั ตลอดจนกรอกแบบ
คัดกรองโรค COVID-19 และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าทีบริ ษทั ในกรณีทีไม่มีผล ATK มาแสดง บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ•ให้ผถู ้ ือ
หุ้น/ผูร้ ับมอบฉันทะตรวจเชือไวรัส COVID-19 ด้วยการใช้ Antigen Test Kit (ATK) ทีบริ ษทั ได้จดั เตรี ยมให้ ก่อนเข้าร่ วม
ประชุม
หากผูถ้ ือหุ้น/ผูร้ ับมอบฉันทะ มีอณ
ุ หภูมิร่างการตังแต่ cd.6 องศาเซลเซียสขึนไป หรื อมีอาการเกียวกับระบบ
ทางเดินหายใจ เช่นไอ เจ็บคอ มีนามู
ํ ก หายใจลําบาก เป็ นต้น หรื อมีอาการปวดกล้ามเนือ หรื อปวดศรี ษะ บริ ษทั ขอให้
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ท่านตรวจหาเชือไวรัส COVID-19 ด้วยการใช้ ATK ทีบริ ษทั จัดเตรี ยมไว้ให้อีกครังหนึง ในกรณี ทีผลตรวจเป็ นบวก(ติด
เชือ) บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ• ไม่อนุญาตให้ผถู ้ ือหุ้น/ผูร้ ับมอบฉันทะเข้าภายในอาคาร
อย่างไรก็ตาม ผูถ้ ือหุ้นทีไม่สามารถเข้ามาภายในอาคารได้เนืองจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นสามารถมอบ
ฉันทะให้ผอู ้ นเข้
ื าร่ วมประชุมแทนได้ โดยระบุความประสงค์การลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสื อมอบฉันทะ
รวมทังหากมีคาํ ถามเกียวกับวาระการประชุมใด สามารถส่งคําถามให้แก่เจ้าหน้าทีของบริ ษทั ทีเกียวข้อง โดยบริ ษทั จะ
พิจารณาบันทึกคําถามและคําตอบในรายงานการประชุมตามความเหมาะสม
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

บริ ษทั เปิ ดรับการลงทะเบียนตังแต่เวลา L.PP น. และบริ ษทั ขอความร่ วมมือในการงดรับประทานของว่างภายในห้อง
ประชุมเพือป้องกันการติดเชือ COVID-19
บริ ษทั จํากัดจํานวนคนทีอยูใ่ นจุดคัดกรอง และจุดลงทะเบียนเพือมิให้เกิดการแออัดและกําหนดให้ผทู ้ ีอยูใ่ นพืนทีรอ
เพือเข้าไปในจุดคัดกรองและจุดลงทะเบียนต้องมีระยะห่างกัน C เมตร โดยทําเครื องหมายในพืนทีดังกล่าว ขอให้ผถู ้ ือ
หุ้น/ผูร้ ับมอบฉันทะ รักษาระยะห่างกันตามจุดทีบริ ษทั กําหนดตลอดเวลา
ผูถ้ ือหุ้น/ผูร้ ับมอบฉันทะ จะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
บริ ษทั ได้จดั เตรี ยมเจลแอกอฮอล์สาํ หรับล้างมือไว้บริ การให้กบั ผูถ้ ือหุ้น/ผูร้ ับมอบฉันทะในบริ การจุดคัดกรอง จุด
ลงทะเบียน และภายในห้องประชุม
บริ ษทั จัดทีนังในห้องประชุมให้มีระยะห่างระหว่างทีนัง C.6 เมตร
กรณี ทีผูถ้ ือหุ้นมีคาํ ถามหรื อแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม ผูถ้ ือหุ้นสามารถใช้ไมโครโฟนทีบริ ษทั ได้จดั เตรี ยมให้
โดยบริ ษทั จะทําความสะอาดไมโครโฟนก่อนและหลังใช้ และผูถ้ ือหุ้นจะต้องล้างมือด้วยเจลแอกอฮอล์หลังใช้ทุกครัง
เพือป้องกันความเสี ยงการติด COVID-19 จากการสัมผัสสิ งของร่ วมกันกับผูอ้ ืน
ในกรณี ทีผูถ้ ือหุ้น/ผูร้ ับมอบฉันทะขึนรถทีบริ ษทั จัดเตรี ยมให้ ทางบริ ษทั จะคัดกรอง COVID-19โดยการตรวจวัด
อุณหภูมิเบืองต้นก่อนขึนรถ หากผูถ้ ือหุ้น/ผูร้ ับมอบฉันทะ มีอุณหภูมิร่างการตังแต่ cd.6 องศาเซลเซียสขึนไป บริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ•ไม่อนุญาตให้ผถู ้ ือหุ้น/ผูร้ ับมอบฉันทะขึนรถบริ ษทั
ทังนี มาตรการและแนวปฏิบตั ิดงั กล่างอาจมีการเปลียนแปลงตามทีทางราชการประกาศ/กําหนดเพิมเติม
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