รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2565
บริษัท ทีมพรีซิชัน จํากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที
ประชุมเมือวันที 26 เมษายน 2565 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 ได้กล่าวว่าบริ ษทั ได้มีมาตรการ
ป้องกันโควิด ในการประชุมผูถ้ ือหุ้นในครั:งนี: โดยผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้รับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) มาแล้วซึงจะมีผล
ภายใน 72 ชัวโมง ก่อนการประชุม และภายในห้องประชุมนี:บริ ษทั ได้ทาํ การฆ่าเชื:อไวรัสเป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว พร้อมทั:งได้จดั ที
นังให้มีระยะห่าง (Social Distance)
จากนั:นท่านประธาน ได้เชิญคุณศุภจักร มานัสสถิตย์ เลขานุการบริ ษทั เปิ ดการประชุม และกล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ้นทีมา
ประชุม และหลังจากนั:นท่านประธานได้แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า จํานวนหุ้นทีจําหน่ายแล้วทั:งหมดของบริ ษทั มี 637,063,385
หุ้น มีผถู ้ ือหุ้นทั:งหมด 4,609 ราย นับจํานวนหุน้ รวมได้ 485,942,788 หุ้น วันนี:มีผถู ้ ือหุ้นมาร่ วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 12
ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 210,030,514 หุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะมาร่ วมประชุมจํานวน 14 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 275,912,274 หุน้
รวมทั:งสิ:น 26 ราย เท่ากับร้อยละ 76 เกินกว่าหนึงในสามของจํานวนหุ้นทั:งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ
35
ประธานได้แนะนําคณะกรรมการบริ ษทั และผูร้ ับเชิญเข้าร่ วมประชุม ดังนี:
คณะกรรมการบริษัท
1.

นางมาลิภา

มานัสสถิตย์

2.

นายมงคล

กิตติภูมิวงศ์

3.

ดร.ภิรมย์

แจ่มใส

4.

นายชัย

จรุ งธนาภิบาล

5.

นายศุภจักร

มานัสสถิตย์

กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ หารความ
เสี ยง และประธานเจ้าหน้าทีฝ่ าย
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ หารความเสี ยง
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนและกรรมการบริ หาร
ความเสี ยง
กรรมการ รองประธานกรรมการบริ ษทั และ เลขานุการบริ ษทั
-1-

6.

นายจักรพันธ์

มานัสสถิตย์

ประธานกรรมการบริ ษทั กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ หารความเสี ยงและประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร

คณะกรรมการของบริ ษทั มีท:งั หมด 6 ท่าน สัดส่วนในการเข้าร่ วมประชุม เท่ากับ 100% ของกรรมการทั:งหมด จากเดิม
บริ ษทั มีกรรมการทั:งหมด 7 ท่าน แต่เนืองจากคุณสุ รัตน์ เพชรมุณี เป็ นกรรมการและเลขานุการบริ ษทั ได้เกษียณอายุ เมือวันที 1
ธันวาคม 2564 และปัจจุบนั ยังไม่ได้แต่งตั:งกรรมการคนใหม่ คณะกรรมการได้แต่งตั:งคุณศุภจักร มานัสสถิตย์ เป็ นเลขานุการ
บริ ษทั และคุณรัตนา วงษ์กระจ่าง เป็ นรักษาการผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน
ผูร้ ับเชิญเข้าร่ วมในการตรวจสอบการนับคะแนนและเป็ นสักขีพยานในทีประชุม
คุณอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์
2. คุณธนกฤต แก้วผลึก

1.

ตัวแทนของบริ ษทั สํานักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จํากัด
ตัวแทนของบริ ษทั สํานักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จํากัด

ประธานมอบหมายให้ นายศุภจักร มานัสสถิตย์ กรรมการและเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ : ีแจงวิธีการลงคะแนนและนับ
คะแนนเสี ยงของผูท้ ีมาประชุมด้วยตนเอง และผูร้ ับมอบฉันทะ ดังนี:
1.
2.
3.
4.

5.

ผูถ้ ือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสี ยง หนึงเสี ยงต่อหนึงหุน้
ในกรณี ทีผูถ้ ือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสี ยเป็ นพิเศษในเรื องอันใด ผูถ้ ือหุน้ จะออกเสี ยงลงคะแนนในเรื องนั:นมิได้นอกจาก
การออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั:งกรรมการ
การออกเสี ยงลงมติใดๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใดในทีประชุมผูถ้ ือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบจากเสี ยงข้าง
มากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
การออกเสี ยงลงมติในแต่ละวาระถ้าไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงให้ถือว่าผูถ้ ือหุน้ เห็นชอบหรื อ
เห็นด้วยตามมติทีนําเสนอ แต่หากมีผถู ้ ือหุ้นใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงให้กรอกใบลงคะแนนทีบริ ษทั จัด
ให้ และยกมือขึ:นแล้วส่งให้เจ้าหน้าทีเก็บบัตรคะแนน ทั:งนี:ในการรวบรวมผลคะแนน บริ ษทั จะนําคะแนนเสี ยง
เฉพาะทีไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง หักออกจากคะแนนเสี ยงทั:งหมดทีเข้าร่ วมประชุม ส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็ น
คะแนนเสี ยงทีเห็นด้วย
ส่วนผูถ้ ือหุ้นทีทําหนังสื อมอบฉันทะให้ผอู ้ นเข้
ื าร่ วมประชุมและเป็ นแบบออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู ้
ถือหุ้นนั:น บริ ษทั ได้นาํ คะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงบันทึกรวมไว้ในเครื องคอมพิวเตอร์เพือการลงมติ
ตามวาระไว้แล้ว
ประธานจะแจ้งให้ทีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนทีนับได้จะเป็ นคะแนนเสี ยงที
รวมคะแนนเสี ยงตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะแล้ว โดยแต่ละวาระจะใช้
จํานวนหุน้ ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมล่าสุ ด

ทั:งนี: บริ ษทั จะดําเนินการตรวจสอบบัตรลงคะแนนโดยละเอียดอีกครั:งในการจัดทําสรุ ปมติทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจําปี 2565 ซึงจะยืนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบัตรลงคะแนนเสี ยงใดทีไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์
ของผูถ้ ือหุ้นได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสี ยงไปในทิศทางใดจะถือว่าเป็ นบัตรเสี ย อาทิ เช่นการทําเครื องหมายทั:งในช่องเห็น
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ด้วยและไม่เห็นด้วย หรื อทําเครื องหมายไม่ชดั เจน หรื อขีดฆ่าเครื องหมายใดโดยมิได้ลงลายมือชือกํากับบริ เวณทีขีดฆ่านั:น เป็ น
ต้น
ประธานรายงานให้ทราบถึงการให้สิทธิผถู ้ ือหุ้นเสนอระเบียบวาระประชุมและเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการเลือกตั:ง
เป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ครั:งที1/2565 ว่าได้เผยแพร่ ให้ผถู ้ ือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์และ
ขั:นตอนการใช้สิทธิ ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ ทางเว็บไซด์ http://www.teampcba.com ของบริ ษทั โดยผูถ้ ือหุน้ จะ
เสนอได้ต:งั แต่ 23 ธันวาคม 2564 ถึงวันที 5 กุมภาพันธ์ 2565 แต่ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดเสนอเพิมเติมเข้ามา และได้แจ้ง
ตลาดหลักทรัพย์เมือวันที 22 กุมภาพันธ์ 2565 เป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: มีผถู ้ ือหุ้นได้เข้ามาร่ วมประชุมเพิมจํานวน 2 ราย จํานวนผูถ้ ือหุ้นมีจาํ นวน 4,320,100 หุน้
ระเบียบวาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2564
ประธานเสนอให้ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปี ครั:งที 1/2564 ประชุมเมือวันที
23 เมษายน 2564 ซึงรายงานดังกล่าวได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในรู ปแบบ
QR Code
ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขเพิมเติมอีกหรื อไม่ เมือไม่มีผถู ้ ือหุ้นในที
ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั:งที 1/2564 เมือวันที 23 เมษายน
2564 โดยมีผถู ้ ือหุ้นออกเสี ยงลงมติ ดังนี:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

490,262,888
0
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0
0

ระเบียบวาระที 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564
ประธานชี:แจงให้ทีประชุมทราบถึงยอดขายของปี ทีผ่านมา เมือเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน สําหรับยอดขายปี fghi
จํานวน f,gjj ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับปี fghk จํานวน l,mhn ล้านบาท เพิมขึ:น ki% จากปี ก่อน กําไรขั:นต้น
เพิมขึ:น lk.g% บริ ษทั มีผลกําไรสุ ทธิสาํ หรับปี fghi เท่ากับ fjf ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ m.l เปรี ยบเทียบ
กับปี fghk ทีมีผลขาดทุนสุ ทธิ (lh) ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ (j.mh) ของยอดขาย โดยในปี fghk บริ ษทั ฯ
ได้เลิกกิจการการลงทุนกับบริ ษทั ย่อยทีประทศสหรัฐอเมริ กา
และได้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายจึงทําให้มีผล
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ขาดทุน และหากไม่รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริ ษทั จะมีผลกําไรในปี fghk ประมาณ gk ล้านบาท หรื อ f.m % จาก
ยอดขาย
รายได้แต่ละภูมิภาคเพิมขึ:นเมือเทียบกับปี ก่อนเนืองจากสถานการณ์โควิดคลีคลายลง และสัดส่วนรายได้ตาม
ภูมิภาคในปี fghi และปี fghk จะมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน
ยอดขายตามภูมิภาค
สหรัฐอเมริ กา
ยุโรป
เอเชีย
สัดส่ วนยอดขาย
สหรัฐอเมริ กา
ยุโรป
เอเชีย

ปี 789: (ล้านบาท)
1,200
697
603
ปี 789: (ร้ อยละ)
48
28
24

ปี 789; (ล้านบาท) เพิมร้ อยละ
870
38%
559
25%
438
37%
ปี 789; (ร้ อยละ)
47
30
23

สัดส่วนรายได้แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ เมือเทียบกับปี ก่อน
ยอดขายตามผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
ยานยนต์
เครื องมือแพทย์
อืนๆ

ปี 789: (ล้านบาท)
2,006
243
139
113

ปี 789; (ล้านบาท) เพิมร้ อยละ
1,487
35%
184
32%
101
38%
95
19%

โดยรวมแล้วสัดส่วนใหญ่ยงั คงเป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทอุตสาหกรรม จํานวน 2,006 ล้านบาท เช่นเดียวกันกับปี
ก่อน และสัดส่วนรายได้ตามผลิตภัณฑ์ในปี 2564 และปี 2563 จะมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน
สิ นทรัพย์รวมในปี 2564 เท่ากับ 1,860 ล้านบาท เพิมขึ:นจากสิ นค้าคงเหลือจากปี 2563 จํานวน 412 ล้านบาท
เนืองจากมีคาํ สังซื:อจากลูกค้าเพิมขึ:น และการขาดแคลนวัตถุดิบในตลาดโลกมีมากขึ:น บริ ษทั ต้องซื:อวัตถุดิบ
เป็ นจํานวนมาก จึงมีผลทําให้สินค้าคงเหลือเพิมมากขึ:น สําหรับลูกหนี:การค้ามีจาํ นวน 319 ล้านบาทซึงมี
สัดส่วนเท่ากับปี ทีแล้ว ถึงแม้ว่าจะมียอดขายเพิมมากขึ:น สาเหตุมาจากบริ ษทั มีการบริ หารการเก็บเงินทีดีข: ึน
สําหรับอาคาร อุปกรณ์ และเครื องจักร ได้เพิมขึ:น34 ล้านบาท
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หนี:สินรวม จากปี 2563 จํานวน 642 ล้านบาท ในปี 2564 จํานวน 908 ล้านบาท เพิมขึ:น 266 ล้านบาท มาจาก
เจ้าหนี:การค้าเนืองจากบริ ษทั มียอดขายทีเพิมขึ:น และสําหรับเงินกูย้ ืมระยะสั:นได้เพิมขึ:นเล็กน้อยส่วนใหญ่มา
จากการใช้เงินทุนหมุนเวียนเนืองจากมียอดขายทีเพิมขึ:น
อัตราส่วนทางการเงิน ในปี 2564 เทียบกับปี 2563 ส่วนมากมีอตั ราส่วนทีดีข: ึน และมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน
ยกเว้นอัตราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) และ อัตราส่วนหนี:สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น
(Debt to Equity) เงินลงทุนในปี 2564 บริ ษทั ได้ลงทุนซื:อเครื องจักรจํานวน 81 ล้านบาท เพือรองรับคําสังซื:อ
จากลูกค้าทีเพิมขึ:น
ประธานสอบถามทีประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่ เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อ
แสดงความคิดเห็นเพิมเติม วาระนี:เป็ นวาระรับทราบ ไม่ตอ้ งมีการลงมติ จึงถือว่าผูถ้ ือหุ้นรับทราบผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2564
ระเบียบวาระที 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สินสุ ด
ประธานแจ้งต่อทีประชุมว่างบการเงินรวมของ บมจ.ทีมพรี ซิชนั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที kl ธันวาคม fghi ได้
ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่ เมือไม่มีผถู ้ ือหุ้นในที
ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานจึงเสนอให้มีการลงมติ
มติ ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับปี สิ:นสุ ด วันที kl ธันวาคม fghi ตามทีเสนอ โดยมีผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

490,262,888
0
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0
0

ระเบียบวาระที 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
ประธานแจ้งต่อทีประชุมว่าบริ ษทั ได้จดั สรรกําไรจ่ายเงินปันผลประจําปี fghi จํานวน hkn,jhk,kmg หุ้น ใน
อัตราหุ้นละ j.lh บาท จํานวนเงินรวม ljl,xkj,lil บาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ gj.fx ของกําไรสุ ทธิอนั
เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริ ษทั มีผลกําไรสุ ทธิประจําปี fghi จํานวน fjf ล้านบาท และได้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเป็ นจํานวนเงิน kl.mg ล้านบาท หรื อ อัตราหุ้นละ j.jg บาทต่อหุน้ เมือวันที
n กันยายน fghi และบริ ษทั ขอเสนอจ่ายเงินปันผลงวดสุ ดท้ายจํานวน nj ล้านบาทหรื อ j.ll บาทต่อหุ้น ซึง
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เงินปันผลงวดสุ ดท้ายนี:มีการจัดสรรจากกําไรทีได้จากการประกอบกิจการทีได้รับการส่งเสริ มของ
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุ คล) และกําหนดการจ่ายเงินปันผล ในวันที ln
พฤษภาคม fghg
ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่ เมือไม่มีผถู ้ ือหุ้นในที
ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานจึงเสนอให้มีการลงมติ
มติ ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลตามทีเสนอโดยมีผถู ้ ือหุ้นออกเสี ยงลงมติ โดย
มีผถู ้ ือหุ้นออกเสี ยงลงมติ ดังนี:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

490,262,888
0
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0
0

ระเบียบวาระที 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการทีต้องออกตามวาระ
ประธานได้มอบหมายให้ นายศุภจักร มานัสสถิตย์ กรรมการและเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ : ีแจงโดยย่อว่า ใน
ข้อบังคับบริ ษทั ข้อที ln กําหนดให้ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั:งกรรมการต้องออกจากตําแหน่งอย่าง
น้อย จํานวนหนึงในสาม กรรมการผูอ้ อกจากตําแหน่งไปนั:นอาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ในการนี:
บริ ษทั ฯได้เชิญผูถ้ ือหุน้ เสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการแต่งตั:งเป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าโดยเผยแพร่ ข:นั ตอน
ของการใช้สิทธิเสนอชือในระหว่างวันที fk ธันวาคม fghi ถึงวันที g กุมภาพันธ์ fghg ซึงไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่าน
ใดเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการแต่งตั:งเป็ นกรรมการบริ ษทั
การประชุมครั:งนี:มีกรรมการทีต้องออกตามวาระ f ท่าน โดยขอชี:แจงเป็ นรายบุคคลดังนี:
5.1 คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทนแล้ว ซึง

ได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระ ทั:งคุณวุฒิความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์มากมายสอดคล้อง
กับธุรกิจ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ สร้างคุณค่าแก่บริ ษทั จึงเห็นสมควรเสนอทีประชุมให้
แต่งตั:ง นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ กรรมการอิสระ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง และ
ได้แจ้งประวัติพร้อมเหตุผลและความจําเป็ นโดยสังเขปในทีประชุม
ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่เมือไม่มีผถู ้ ือหุ้นในที
ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึงให้มีการลงมติ
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มติ ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั:ง นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของ
บริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึงโดยมีผถู ้ ือหุ้นออกเสี ยงลงมติ ดังนี:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

490,262,470
418
0
0

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 ซึงได้

พิจารณาคุณสมบัติกรรมการ ทั:งคุณวุฒิความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์การทํางานท่านได้ก่อให้เกิด
ประโยชน์กบั บริ ษทั จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั:ง นางมาลิภา มานัสสถิตย์ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่ง
เป็ นกรรมการอีกวาระหนึง และแจ้งประวัติโดยสังเขปในทีประชุม
ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่ เมือไม่มีผถู ้ ือหุ้นในที
ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตั:ง นางมาลิภา มานัสสถิตย์ ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึงโดยมีผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

490,262,888
0
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0
0

ระเบียบวาระที 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและเงินบําเหน็จกรรมการ
ประธานแจ้งต่อทีประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอ
อนุมตั ิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั:งคณะ ปี fghg เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน f,nkj,jjj บาท และจ่ายค่าบําเหน็จ
กรรมการสําหรับปี fghg เป็ นจํานวนเงิน l,jjj,jjj บาท และเมือปี fghi กรรมการไม่ได้รับค่าบําเหน็จ
กรรมการเนืองจากบริ ษทั มีผลขาดทุน
ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่ เมือไม่มีผถู ้ ือหุ้นในที
ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึงให้มีการลงมติ
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มติ ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ประจําปี fghg และจ่าย
ค่าบําเหน็จกรรมการประจําปี fghg ตามทีเสนอโดยมีผถู ้ ือหุ้นออกเสี ยงลงมติ ดังนี:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

490,262,888
0
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0
0

ระเบียบวาระที 7 พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประธานได้มอบหมายให้นายศุภจักร มานัสสถิตย์ กรรมการและเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ : ีแจงว่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาเห็นสมควรให้แต่งตั:งผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต จํานวน 5 ท่านดังนี:

1. ดร. วิรัช

อภิเมธีธาํ รง

ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที
1378

2. นาย ชัยกรณ์

อุ่นปิ ติพงษา

3196

3. นาย อภิรักษ์

อติอนุวรรตน์

5202

4. ดร. ปรี ชา

สวน

6718

8 ปี
(ปี 2549 – ปี 2552 และ, ปี 2557 - ปี 2560)
10 ปี
(ปี 2543 – ปี 2548 และ, ปี 2553 - ปี 2556)
4 ปี
(ปี 2561 – ปี 2564)
- ไม่มี -

8463

- ไม่มี -

รายชื อผู้ตรวจสอบ

5. นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว

จํานวนปี ทีสอบบัญชีให้ บริษัท

คนใดคนหนึงจากบริ ษทั สํานักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในปี
2565 ในกรณี ทีผูส้ อบบัญชีท:งั 5 ท่านไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้บริ ษทั สํานักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอสโซซิ
เอทส์ จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอืนของบริ ษทั มาทําหน้าทีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริ ษทั ฯแทน โดยกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีในปี 2565 รวมไม่เกิน 1,115,000 บาท และ
ค่าบริ การในการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงือนไขของการส่งเสริ มการลงทุน ฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท ซึง
ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่ เมือไม่มีผถู ้ ือหุ้นในที
ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึงให้มีการลงมติ
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มติ ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตั:งผูส้ อบบัญชีสาํ หรับปี fghg และกําหนดค่าตอบแทน
ตามทีประธานเสนอโดยมีผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

490,262,888
0
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

ระเบียบวาระที 8 พิจารณาเรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
- ไม่มี –

ปิ ดประชุมเวลา 10.40 น

(นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์)
ประธานกรรมการในนามคณะกรรมการ
บริ ษทั ทีมพรี ซิชนั จํากัด (มหาชน)
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คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0
0

