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วันที่   21  มีนาคม  2556 

 
 

เรื่อง เชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี ครั้งที่ 1/2556 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 
 

ด้วยมติคณะกรรมการของบริษัท ทีมพรีซิชั่น จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556  ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติให้
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ในวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมสาขาของ  บริษัท ทีมพรีซิชั่น 
จ ากัด (มหาชน)  เลขที่ 152/8 หมู่ 3  ถนนธัญบุรี-ล าลูกกา  ต.รังสิต   อ.ธัญบุรี   จ.ปทุมธานี  โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

 
ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2555 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 
ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2555 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้ใน Website ของบริษัทที่ 
www.teampcba.com 
ความเห็นคณะกรรมการ :  
พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  
25 เมษายน 2555  
 
ระเบียบวาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี พ.ศ. 2555 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2555 มีรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ 7 
ความเห็นคณะกรรมการ : 
พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2555 
 
ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 
งบการเงินรวมของ บมจ.ทีมพรีซิชั่น และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และ
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 ซึ่งสรุปสาระส าคัญ
ได้ดังนี้ 
 

รายการ จ านวน 
 สินทรัพย์รวม 1,177   ล้านบาท 

 หนี้สินรวม              359   ล้านบาท  

 รายได้รวม            1,838  ล้านบาท 

 ก าไรส าหรับป ี                30  ล้านบาท 

 ก าไรต่อหุ้น              0.05  บาท / หุ้น 
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ความเห็นคณะกรรมการ :   
พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี ส้ินสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2555 ตามเอกสาร
แนบ 7 
 
ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาจัดสรรเงินก าไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลส าหรับปี 2555 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 
ตามข้อบังคับ ข้อ 49 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของก าไร
สุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจด
ทะเบียน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบมจ.ทีมพรีซิชั่น ก าหนดไว้ว่า หากไม่มีความจ าเป็นอันใด บมจ.ทีมพรีซิชั่น จะ
จ่ายเงินปันผลเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ  หลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 47 ก าหนดว่าคณะกรรมการ บมจ.ทีมพรีซิชั่นอาจ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว หาก บมจ.ทีมพรีซิชั่น มีผลก าไรพอสมควรที่จะกระท าเช่นนั้นได้
และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมามีรายละเอียดดังนี้ 

   
รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2555 (ปีที่เสนอ) ปี 2554 

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ 
2. ก าไรสุทธิ (บาท) (งบการเงินรวม)  29,936,727  45,509,562 
3. จ านวนหุ้น (หุ้น) 637,063,385 566,279,715 
4. เงินปันผลจ่าย (บาท : หุ้น) 
    4.1 อัตราเงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด  
    4.2 อัตราเงินปันผลจ่ายเป็นหุ้นสามัญ 
         รวม 

 
0.05 

- 
0.05 

 
0.080 
0.125 
0.205 

5. เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 
    5.1 เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด 
    5.2 เงินปันผลจ่ายเป็นหุ้นสามัญ 
         รวม 

 
31,853,169.25 

       - 
         31,853,169.25 

 
45,302,377.20 

        70,784,965.00 
      116,087,342.20 

6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) ต่อก าไรสุทธิ 106.40% 255.08% 
 
ความเห็นคณะกรรมการ :  
ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น  พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ  จัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมาย เป็น
จ านวนเงิน ทั้งส้ิน  1,567,000  บาท และจัดสรรก าไรจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2555 จ านวน 637,063,385 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 
0.05 บาท จ านวนเงินรวม 31,853,169.25 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 106.40 ของก าไรสุทธิอันเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผล ซึ่งจัดสรรจากก าไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล)  โดยก าหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 
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ระเบียบวาระที่ 5  เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่
คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  
ตามมติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ลว. 3 เมษายน 2550 และมติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง
ที่ 1/2551 ลว. 3 เมษายน  2551 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่เกิดจากการปรับสิทธิของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) โครงการ 1/2549 และ
โครงการ 2/2550   บัดนี้ ESOP โครงการ 2/2550 ซึ่งเป็นโครงการสุดท้ายได้ส้ินสุด การใช้สิทธิในวันที่ 31 สิงหาคม 2555  
ดังนั้น จ านวนหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรจะถูกตัดทั้งหมด เพื่อให้ทุนจดทะเบียนเท่ากับทุนช าระแล้ว ตามรายละเอียด
ดังนี ้
รายละเอียดหุ้นสามัญคงเหลือจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับโครงการ ESOP 
 
 จ านวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้

(บาท) 
จ านวนเงิน  

(บาท) 
ทุนจดทะเบียน 644,746,590 1 644,746,590 
ทุนช าระแล้ว 637,063,385 1 637,063,385 
หุ้นสามัญคงเหลือ (รอตัด)    7,683,205 1    7,683,205 
 
ความเห็นคณะกรรมการ :  
ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุ้น  พจิารณาอนมุัตใิหบ้ริษัทฯลดทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 
จ านวน  644,746,590  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 1 บาท จ านวนเงินรวม 644,746,590 บาท เป็นจ านวน 637,063,385  หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท จ านวนเงินรวม 637,063,385 บาท โดยตัดหุ้นสามญัจดทะเบียนที่คงเหลือทัง้หมดจากการจัดสรรหุ้นสามญัเพื่อรองรับ
ใบส าคญัแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัทีจ่ัดสรรใหแ้ก่กรรมการและพนักงานตามโครงการ ESOP  

ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4  ของบริษัท เพื่อให้สอดคลอ้ง
กับการลดทุนจดทะเบยีน 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  
สืบเนื่องจากบริษัทแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4  ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท        
ความเห็นคณะกรรมการ : 
ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น  พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4  ของ
บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 5 ดังนี ้
 ทุนจดทะเบียน จ านวน   637,063,385 บาท 
 แบ่งออกเป็น  637,063,385 หุ้น 
 มูลค่าหุ้นละ      1 บาท 
 เป็นหุ้นสามัญ  637,063,385 หุ้น 
 หุ้นบุริมสิทธิ   - หุ้น 
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ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  
ตามข้อบังคับข้อ 17 ก าหนดให้ ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่ง
ในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งใน
สาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่า 
ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไป
นั้นอาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 
 
ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน  2 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นางมาลิภา       มานัสสถิตย ์   กรรมการ 
2. รศ ดร.ไพบูลย์    เสรีวิวฒันา  กรรมการอิสระ  

 
รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ส่วนคณุสมบัติ และค านิยามของกรรมการอิสระของบริษัทมีความ
เข้มงวดกว่าหลักเกณฑท์ี่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด ตามเอกสารแนบ 2  
 
ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พจิารณาคณุสมบัติของกรรมการในด้านตา่ง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว มี
ความเห็นว่ากรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระดังกล่าว เป็นผู้ทรงคุณวุฒ ิมีความรู ้ความสามารถ ตลอดจนมี
ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกจิ ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท และไมม่ีคุณสมบตัิตอ้งห้ามแต่ประการใด จงึเห็น
ควรเสนอชื่อใหท้ี่ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
 
ความเห็นคณะกรรมการ :  
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางมาลิภา  มานัสสถิตย์ และ รศ ดร.ไพบูลย์    เสรีวิวัฒนา
กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
 
ระเบียบวาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2556 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยได้กล่ันกรองและพิจารณา
อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง
พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทไม่เกินอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังนี้ 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2556 (ปีที่เสนอ) ปี 2555  
1. ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี (บาท) 2,730,000 2,730,000 
2. ค่าบ าเหนจ็กรรมการ (บาท)   160,000   230,000 
 
ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอคา่ตอบแทนรวมของคณะกรรมการทั้ง 7 ท่านประจ าปี 2556
เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,730,000 บาท และค่าบ าเหนจ็กรรมการประจ าปี 2556 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 160,000 บาท 
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ระเบียบวาระที่ 9  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :   
บมจ.ทีมพรีซชิั่น มีบรษิัทส านกังาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด เป็นบริษัทรบัสอบบัญชขีองบรษิัทฯ ไม่มี
ความสัมพันธ์และ/หรือการมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบญัชีกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ หรือผูท้ี่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ไดเ้ป็นบริษัทรบัสอบบัญชขีองบริษทัย่อยที่ต่างประเทศทั้ง 2 แห่ง เน่ืองจากไม่มีบรษิัท
รับสอบบัญชยี่อยหรือบริษัทในเครือของตนเองทีต่่างประเทศ  
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณามาตรฐานและประสิทธิภาพในการท างานแล้วเห็นว่า บริษทัส านักงาน ดร.วิรัช แอนด ์
แอสโซซิเอทส์ จ ากัด เป็นหนว่ยงานทีม่ีความน่าเชื่อถือ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ มบีุคลากรที่เพียงพอ มคีวามรู้
ความสามารถไมข่ัดต่อหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพยฯ์ ตลอดจนค่าตอบแทนมีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการบริษทั อนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชแีห่งบริษัทส านักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี
ประจ าปี2556 และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในป ี2556 ดังนี ้
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2556 ปี 2555 
1. ค่าสอบบัญชีต่อปี (บาท) *** 805,000 805,000 
2. ค่าบริการในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริม
การลงทุน (ต่อฉบับ) 
 

 30,000  30,000 

  
 ***ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี (Out of pocket) 

 
ความเห็นคณะกรรมการ :  
พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เป็น
ผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้  
 
1)  แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังนี ้
         จ านวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท 
1. ดร. วิรัช       อภิเมธีธ ารง   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378                     6 ปี 
2. นายชัยกรณ์  อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196                      8 ปี 
3. นายอภิรักษ์  อติอนุวรรตน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202            0 ปี   

แห่งบริษัทส านักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด  
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2556 โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท 
ส านักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ส านักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซ
ซิเอทส์ จ ากัด มาท าหน้าที่ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทน 
 
2)  อนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2556 ไม่เกิน 805,000 บาทและค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของการส่งเสริมการลงทุนฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท   
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ระเบียบวาระที่ 10  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
อน่ีง  บริษัทฯ  ไดก้ าหนดรายชือ่ผู้ถือหุ้นทีม่ีสิทธิเขา้ร่วมประชมุผู้ถือหุ้นในวันจันทรท์ี ่11 มีนาคม  2556  (Record date) 
และสิทธิในการรับเงินปันผล และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา  225  ของพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์ฯ  โดยวธิีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556 
หมายเหตุ การให้สิทธิดงักล่าวของบริษทัยงัมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมตัิจากที่ประชมุผู้ถือหุ้น  

จึงเรียนมาเพื่อเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะ
แต่งตั้งบุคคลอ่ืนเข้ารว่มประชุม  และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้นี้  กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะที่ได้
จัดส่งมาพร้อมนี้ให้ครบถว้นสมบูรณ์และติดอากรแสตมป์ 20 บาท ยื่นต่อประธานที่ประชุมก่อนเริ่มการประชมุ 

 
พร้อมกันนี้บริษัทฯ ไดจ้ัดบริการรถรับ-ส่งเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ือหุ้นในวันที่ 

25 เมษายน 2556 จากอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรถจะออกจากตลาดหลักทรพัย์ ในเวลา 8.00 น. ทั้งนี้
ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บรษิัทโดยติดต่อ คุณรัตนา วงษ์กระจ่าง โทรศพัท์ 02 5772350 ต่อ 1601 หรือ
น าส่งรายชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับมาทาง E-mail ir@teampcba.com หรือ โทรสารหมายเลข            
02-5771705 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2556 

 

    ขอแสดงความนับถือ 
                   
 

           ( นายจักรพันธ์     มานสัสถิตย์ )   
         ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ir@teampcba.com
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เอกสารแนบ  1 
 
รายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2555  
      บริษัท ทมีพรีซชิั่น จ ากัด  (มหาชน) 

   …………………………………………………………………………….. 
 
เวลาและสถานที ่
     
  ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555  ณ   สาขา  บริษัท   ทีมพรีซิชั่น  จ ากัด  (มหาชน) เลขที่  152/8  หมู่ 3  ถนน
ธัญบุร-ีล าลูกกา  ต.รังสิต    อ.ธัญบุรี    จ.ปทุมธานี  
 
เร่ิมประชมุเวลา 10.00 น. 
 
 นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ ประธานกรรมการบริษทัฯ ท าหน้าทีเ่ป็นประธานที่ประชุม   ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบว่า จ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษทัมทีั้งหมด 566,279,715 หุ้น และมจี านวนผู้
ถือหุ้นทั้งหมด 1,042 คน ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมรวม  35   ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้   
453,229,727  หุ้น     เทา่กับร้อยละ 80.04  ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้วทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชมุ
ตามข้อบังคับของบรษิัทฯ  

  
 
จากน้ันประธานได้แนะน าคณะกรรมการบริษัท  และผู้รับเชิญเขา้ร่วมประชุม ดังต่อไปนี ้
คณะกรรมการบริษัทฯ 
1. ดร.ภิรมย ์ แจม่ใส  กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการ 
     สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
2. รศ .ดร.ไพบูลย ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการ 

      บริหารความเส่ียง 
3. นายชัย  จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นางมาลิภา มานัสสถิตย ์ กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ 
5. นางวสรา  โชตธิรรมรตัน ์ กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี 
6. นางสุรัตน ์ เพชรมุณี  กรรมการและ เลขานุการบริษัท 
7. นายจักรพันธ์    มานัสสถิตย ์ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

   
 ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชมุ 
 1.  นายสุเมธ คงใหม ่ ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากส านักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 
      และเป็นผู้สังเกตการณ์ในการนบัคะแนน 
 2. นายเมธ ี ภิญโญโชติวงศ ์ ตัวแทนที่ปรึกษาทางกฎหมาย ส านักงานสมธรรมและเมธี 

จากน้ันประธานฯได้มอบหมายให้ นางสุรัตน์ เพชรมุณ ี ชี้แจงวธิกีารลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผูท้ี่มา
ประชุมดว้ยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ดังนี ้

 
1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนี่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น 
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้

นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
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3. การออกเสียงลงมตใิดๆหรือการอนุมตักิิจการใดในทีป่ระชมุผุ้ถือหุน้จะตอ้งได้รับคะแนนเสียงเหน็ชอบจากเสียง

ข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
4. การออกเสียงลงมตใินแตล่ะวาระถา้ไมม่ผูีถ้อืหุน้ทา่นใดไมเ่หน็ด้วย หรืองดออกเสียงใหถ้อืวา่ผูถื้อหุน้เห็นชอบ

หรือเห็นด้วยตามมตทิี่น าเสนอ แต่หากมีผู้ถือหุ้นใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้กรอกใบลงคะแนน
ที่บริษัทจัดให้ และยกมือขึ้นแล้วส่งให้เจา้หน้าที่เก็บบัตรคะแนน ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะน า
คะแนนเสียงเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่
เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงทีเ่ห็นด้วย 
 
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉนัทะใหผู้้อื่นเข้าร่วมประชมุและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์
ของผู้ถือหุ้นน้ัน บริษัทได้น าคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว 

อน่ึง ในระหว่างการประชุมไดม้ผีู้ถือหุ้นเข้ารว่มประชุมเพิม่เตมิจ านวน 5 ราย นับเป็นจ านวนหุน้ 127,500 หุ้น ดังนั้นสรุปมี
จ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งหมดรวมทั้งส้ิน  40   ราย นับเป็นจ านวนหุน้ได้   453,357,227  หุ้น     
เท่ากับร้อยละ 80.06  
วาระที่ 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี คร้ังที่ 1/2554 
  

 ประธานฯ เสนอ      ให้ที่ประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี ครั้งที่ 1/2554 
  ซึ่งได้ประชมุเมื่อวันที่  20 เมษายน 2554  ซึ่งรายงานดังกล่าวจดัส่งให้ผู้ถือหุ้นพจิารณา 
 พร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมแล้ว  
 

มติ                       ที่ประชมุมมีติเป็นเอกฉันท์รบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2554 
เมื่อวันที่ 20  เมษายน  2554 

   
 โดยมผีู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ   ดังนี้ 

เห็นด้วย 453,357,227 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 

       
 วาระที่ 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ.  2554 
 

 ประธานฯ  ชี้แจง ให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงผลงาน อัตราการเติบโตของยอดขาย สัดส่วนลูกค้าแยกตามกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ ตามภูมิภาค อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อยอดขายเปรียบเทียบกับปีก่อน ตลอดจนมี
การน านโยบายการบัญชีส าหรับผลประโยชน์พนักงานมาใช้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับใหม่( ฉบับที่ 19 ) ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี นอกจากนี้ประธานนได้ชี้แจง
เพิ่มเติมว่าแม้ยอดขาย และก าไรในปีนี้จะลดลง คณะกรรมการบริษัทได้มีการปรึกษาหารือ
ถึงการน าก าไรสะสมคงเหลือจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน(BOI) ที่ก าลังหมด
สิทธิประโยชน์ มาจ่ายเป็นหุ้นปันผลแทนแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมาก
ที่สุด 
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  ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
 
  ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
   
 มต ิ ที่ประชมุได้รับทราบรายงานผลการด าเนินงานและผลงานของบริษัทฯ ในรอบปี  2554  

ดังกล่าวข้างต้น 
 

วาระที่ 3        พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  3 
        ธันวาคม 2554 

  ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางวสรา โชติธรรมรัตน์ กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงนิและบัญช ีเป็นผู้
ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี ้

นางวสรา โชติธรรมรัตน์ ได้รายงานแก่ผู้ถือหุ้นถึงตวัเลขและอัตราส่วนทางการเงินที่เป็นสาระส าคัญในงบแสดง
ฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุแบบเบ็ดเสร็จ  ส าหรับปีสิ้นสุด    วันที ่31 ธันวาคม 2554 

  ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

นายสมบูรณ์ ธญัญะวัน  ผู้ถือหุ้น 
ซักถามสรุปไดใ้จความดังน้ี 

  ในป2ี554 ในงบกระแสเงินสด มคี่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นเป็นเงิน 15 ล้านบาท คอืรายการอะไร 
เกิดจากสาเหตุใด เนื่องจากมีจ านวนเงินมากพอสมควรเมื่อเทยีบกับก าไรสุทธใินปีน้ี  สินค้าคงเหลือกลุ่มนี้จะต้องมี
การท าลายเลยใชห่รือไม่ ค่าใชจ้า่ยนี้ถือเป็นปกติ มีโอกาสทีจ่ะกลับมาเป็นรายได้ หรือมีโอกาสสูญไปเลยหรือไม่  

ค าตอบ 
 คุณวสรา โชติธรรมรัตน์  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี / กรรมการ ชี้แจงสรุปได้ใจความดังนี้ 
 เป็นรายการเกี่ยวกับการตั้งค่าส ารองที่มีความสัมพันธ์กับยอดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ซึ่งค านวณจากหลายปัจจัย อาทิ

เช่น อายุการใช้งาน  การเปล่ียนแปลง รุ่น(Model) การออกแบบ (Design) ของผลิตภัณฑ์  สินค้าล้าสมัยเป็นต้น 
การตั้งส ารองดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์กับสินค้าคงคลังที่มีอยู่ในปัจจุบันและค าส่ังซื้อสินค้าจากลูกค้าที่จะส่ังซื้อใน
อนาคตเพื่อรองรับความเส่ียงอันอาจจะเกิดขึ้น ดังนั้นจึงถือเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการบริหารสินค้าคงคลังของ
บริษัท 

คุณชัย จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ชี้แจงเพิ่มเติมสรุปได้ใจความดังนี้ 
 รายการดังกล่าวเกิดจากนโยบายการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์ที่แน่นอนเป็นสูตรที่

เห็นชอบโดยผู้สอบบัญชีและใช้มาหลายปีแล้ว ค่าเผื่อลดมูลค่าน้ีอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับจ านวนและลักษณะ
สินค้าที่ถืออยู่กับค าสั่งซื้อจากลูกค้าที่มี ณ วันส้ินงวดบัญชี การตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่านี้เป็นการส ารองทั่วไป ไม่ได้
เกิดจากสินค้าที่เสียหายหรือหมดสภาพ จึงไม่ต้องท าลายสินค้า และมีโอกาสกลับมาเป็นรายได้ ถือเป็นรายการปกติ 
เช่น มีการลดค่าเผื่อการลดมูลค่าเมื่อปี 2553 โดยโอนกลับมาเป็นรายได้จ านวน 14 ล้านบาท เป็นต้น ถ้าดูงบ
การเงินย้อนไป 5 ปี จะเห็นว่ารายการนี้บางปีจะเป็นทั้งค่าใช้จ่ายและบางปีเป็นรายได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของ
สินค้าการส่ังสินค้าและลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา 

  
ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
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                 ประธานฯ เสนอ ให้ทีป่ระชมุพจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับ

ปีส้ินสุด    วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รายงานอยา่งไมม่ีเงื่อนไข 
 
                 มติ ที่ประชมุพิจารณาแล้วมมีติเป็นเอกฉันท์อนุมัตงิบแสดงฐานะการเงิน  และงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุด  วันที่ 31 ธันวาคม 2554   
  
 โดยมผีู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ   ดังนี้ 

เห็นด้วย 453,357,227 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 

 
วาระที่ 4  พิจารณาจัดสรรเงินก าไร และอนุมัติการจา่ยเงินปันผลและหุ้นปันผลส าหรับปี 2554 
 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นางสุรัตน์  เพชรมุณี กรรมการและ เลขานุการบริษัท เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระ
นี ้

นางสุรัตน์  เพชรมุณี ได้ชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี  ส าหรับปีนี้ คณะกรรมการเห็นชอบให้เสนอจัดสรรก าไรดังนี้ 

  -จัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวนเงิน  2,340,000  บาท  
  -จัดสรรเป็นการปันผลประจ าปี 2554  ในอัตราหุ้นละ 0.205 บาท เป็นจ านวนเงิน 116,087,342 

บาท โดยแยกเป็น 2 ส่วนดังนี ้
o เงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จ านวนเงินไม่เกิน 45,302,377  บาท   
o หุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท โดยจัดสรรเป็นหุ้นสามัญในอัตราส่วน 8 หุ้น

เดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ จ านวนไม่เกิน 70,784,965 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
เป็นจ านวนเงิน  70,784,965  บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นหลังจาก
การจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินสดแทน 
 

  -เงินปันผลทั้งหมด จัดสรรจากก าไรสุทธิที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับการยกเว้น
การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล  

  -ก าหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 
 

 ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
ไม่มีผูถ้ือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่เตมิ 

 
 มติ ที่ประชมุพิจารณาแล้วมมีติเป็นเอกฉันท์ จัดสรรเงินก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และ

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด ตามที่เสนอ  
 
โดยมผีู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ   ดังนี้ 

 เห็นด้วย 453,357,227 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
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วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยตัดหุ้นสามญัจดทะเบยีนที่คงเหลือจากการ

จัดสรรหุ้นสามญั 
 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นางสุรัตน์  เพชรมุณี กรรมการและ เลขานุการบริษัท เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระ
นี ้

นางสุรัตน์  เพชรมุณี ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการอนุมัติให้มีการจ่ายหุ้นปันผลในวาระที่  4 
บริษัทจะต้องเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว จากหลักเกณฑ์การเพิ่มทุนจดทะเบียนที่ก าหนดในมาตรา 136 (1) 
ประกอบมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535  ระบุว่าในกรณีที่บริษัทมีทุนจดทะเบียนเดิม
เหลืออยู่ บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนในส่วนที่ยังมิได้น าออกจ าหน่าย ยกเว้นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อ
รองรับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant) จึงจะสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนได้ บริษัทมีหุ้นสามัญคงเหลืออยู่จากการ
เพิ่มทุนเพื่อรองรับ ESOP โครงการ 1/2549 ซึ่งครบก าหนดการใช้สิทธิไปแล้วเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554  จ านวน 
6,038,375 หุ้น รวมเป็นจ านวนเงิน 6,038,375 บาท จึงต้องด าเนินการลดทุนในจ านวนนี้ 

 ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
ไม่มีผูถ้ือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่เตมิ 

 
ประธานฯ เสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนที่จัดสรรเพื่อรองรับใบส าคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามโครงการ ESOP 1/2549  ซึ่งครบก าหนดการใช้สิทธิไปแล้ว 
จ านวน 6,038,375 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 6,038,375 บาท 

 
 มติ ที่ประชมุพิจารณาแล้วมมีติเป็นเอกฉันท์อนุมัตใิห้ลดทุนจดทะเบยีนของบรษิัท ตามที่เสนอ

ดังกล่าวข้างต้น           
 
โดยมผีู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ   ดังนี้ 

 เห็นด้วย 453,357,227 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 

 
วาระที่ 6    พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4  ของบริษัท เพือ่ให้สอดคล้องกับการ

ลดทุนจดทะเบยีน 
 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นางสุรัตน์  เพชรมุณี กรรมการและ เลขานุการบริษัท เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระ
นี ้

  นางสุรัตน์  เพชรมุณี  ได้ชีแ้จงวา่ สืบเนื่องจากการอนุมัตใิห้มีการลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 5 บริษัทจะต้อง
แก้ไขเพิม่เตมิในหนังสือบริคณหส์นธิ ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนดังกล่าว  

 
   ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

ไม่มีผูถ้ือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่เตมิ 
 

 ประธานฯ เสนอ ให้ทีป่ระชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บรษิัทฯแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิของบรษิัท 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที ่5 
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 มติ ที่ประชมุพิจารณาแล้วมมีติเป็นเอกฉันท์อนุมัตใิหแ้ก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธขิอง

บริษัท ดังนี ้    
ทุนจดทะเบยีน จ านวน  573,961,625  บาท 
แบ่งออกเป็น   573,961,625 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ       1  บาท 
เป็นหุ้นสามัญ     573,961,625 หุ้น 

       
 
โดยมผีู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ   ดังนี้ 

 เห็นด้วย 453,357,227 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 
วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 70,784,965 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล   
 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นางสุรัตน์  เพชรมุณี กรรมการและ เลขานุการบริษัท เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระ
นี ้

  นางสุรัตน ์ เพชรมุณี  ชี้แจงว่าสืบเนื่องจากมติในวาระที่  4 ซึ่งที่ประชุมอนมุัตให้มีการจา่ยหุ้นปันผล  บริษัทจะต้องเพิม่
ทุนจดทะเบยีน โดยการออกหุ้นสามัญใหมจ่ านวน 70,784,965 หุ้น  เพื่อรองรับการจา่ยหุ้นปันผลนั้น 

   ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

ไม่มีผูถ้ือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่เตมิ 
 
ประธานฯ เสนอ ที่ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัใิห้เพิม่ทุนจดทะเบียนจ านวน โดยการออกหุ้นใหม่

จ านวน 70,784,965 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท จ านวนเงนิ 70,784,965 บาท เพิ่มเป็นทนุจดทะเบียนทั้งส้ินจ านวนเงิน 
644,746,590  บาท แบ่งเป็น  644,746,590  หุ้น    มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 
 มติ ที่ประชมุพิจารณาแล้วมมีติเป็นเอกฉันท์อนุมัตใิห้เพิม่ทุนจดทะเบียนของบรษิัทตามที่เสนอ

   
 
โดยมผีู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ   ดังนี้ 

 เห็นดว้ย 453,357,227 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 
วาระที่ 8    พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4  ของบริษัท เพือ่ให้สอดคล้องกับการ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั 
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ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นางสุรัตน์  เพชรมุณี กรรมการและ เลขานุการบริษัท เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระ

นี ้
  นางสุรัตน์  เพชรมุณี  ได้ชีแ้จงวา่ บริษัทจะต้องแก้ไขเพิม่เตมิในหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษทั เพื่อให้

สอดคล้องกับการเพิ่มทุนที่ได้อนุมัติในวาระที่ 7  
 

   ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

ไม่มีผูถ้ือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่เตมิ 
 

 ประธานฯ เสนอ ให้ทีป่ระชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัท  

มติ ที่ประชมุพิจารณาแล้วมมีติเป็นเอกฉันท์อนุมัตใิหแ้ก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธขิองบริษทับริษัท โดย
ดังนี ้   

ทุนจดทะเบยีน จ านวน   644,746,590  บาท 
แบ่งออกเป็น   644,746,590  หุ้น 
 มูลค่าหุ้นละ       1   บาท 
 เป็นหุ้นสามัญ     644,746,590  หุ้น           

 
                                           โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมต ิ  ดังนี้ 
 เห็นด้วย 453,357,227 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 

วาระที่ 9   พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จ านวน 70,784,965 หุ้น มูลค่าหุ้นละ  1 บาทเพือ่รองรับการจ่ายหุ้น
ปันผล 

 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นางสุรัตน์  เพชรมุณี กรรมการและ เลขานุการบริษัท เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระ

นี ้
 นางสุรัตน์  เพชรมุณี  ได้ชีแ้จงวา่ เมื่อได้มีการอนุมตัิใหม้ีการเพิม่ทุนในวาระที่ 7 แล้ว บริษัทจะต้องด าเนินการ
จัดสรรหุ้นที่ออกใหม่  จึงเสนอให้จัดสรรหุ้นที่ออกใหม่จ านวน 70,784,965 หุ้น รองรับการจ่ายหุน้ปันผลที่ได้อนุมัตใินวาระที่ 
4 และให้นายทะเบียน บรษิัทศูนย์รับฝากหลักทรพัย์ (TSD) เป็นผู้ด าเนินการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนแก่ผู้ถือหุ้น  
 

 ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

ไม่มีผูถ้ือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่เตมิ 
 
 ประธานฯ เสนอ  ใหท้ี่ประชมุผู้ถือหุ้นพจิารณาอนมุตัิให้จัดสรรหุ้นสามัญใหมจ่ านวนไม่เกิน70,784,965 หุ้น มูลคา่

หุ้นทีต่ราไว้หุ้นละ  1 บาทรองรับการจ่ายหุ้นปนัผล 
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 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติเปน็เอกฉันท์อนมุัตจิัดสรรหุ้นสามญัใหมต่ามที่เสนอ  

 
     โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ   ดังนี ้

 เห็นด้วย 453,357,227 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 
วาระที่ 10  พิจารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นางสุรัตน์  เพชรมุณี กรรมการและ เลขานุการบริษัท เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระ
นี ้

นางสุรัตน์  เพชรมุณี ได้ชี้แจงว่า ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจ านวน 2 ท่าน  คือ 
1. ดร.ภิรมย์   แจ่มใส  กรรมการอิสระ 
2. นายจักรพันธ์  มานัสสถิตย์   กรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับมา

เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และได้แจ้งถึงประวัติโดยย่อ 
 ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

ไม่มีผูถ้ือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่เตมิ 
 
ประธานฯ เสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่าน 2 ท่านกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

 มติ        ที่ประชมุมมีติเป็นเอกฉันทแ์ตง่ตัง้ ดร.ภิมย์   แจ่มใส  ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
 
โดยมผีู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ   ดังนี้ 

 เห็นด้วย 453,357,227 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 
 มติ ที่ประชมุมมีติเป็นเอกฉันทแ์ตง่ตัง้นายจักรพันธ์  มานัสสถิตย์   ให้กลับเข้าด ารงต าแหนง่

กรรมการของบรษิัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
 

โดยมผีู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ   ดังนี้ 
 เห็นด้วย 453,357,227 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
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วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2555 
  

ประธานได้ชีแ้จงว่าคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้เสนอให้ก าหนค่าตอบแทนกรรมการ
ส าหรับปี 2555 ดังนี ้
 ค่าตอบแทนกรรมการทัง้คณะรวมทั้งส้ินไม่เกิน  2,730,000 บาท เท่ากับปีก่อน  
 ค่าบ าเหน็จกรรมการ จ านวนเงนิไม่เกิน 230,000 บาท 
 โดยแสดงตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของปี 2555 กับปี 2554 

 
 ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

 
ไม่มีผูถ้ือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่เตมิ 
  
ประธานฯ เสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนเสนอ  
 

มติ  ที่ประชมุพิจารณาแล้วมมีติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่า
บ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2555  ตามที่เสนอ 
โดยมผีู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ   ดังนี้ 

 เห็นด้วย 453,357,227 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 
วาระที่ 12 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
  

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นางสุรัตน์  เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระ
นี ้
 นางสุรัตน์  เพชรมุณี ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นสมควรให้แต่งตั้งดร . วิรัช    อภิเมธี
ธ ารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 1378  และ/หรือ นายชัยกรณ์  อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  
3196 และ/หรือ    นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202  แห่ง ส านักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอส
โซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯในปี 2555 โดยก าหนดค่าตอบแทน ไม่เกิน 805,000 บาท และค่าบริการในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน ฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท 

 
 ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

ไม่มีผูถ้ือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่เตมิ 
 

 ประธานฯ เสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอ 
     
 มติ  ที่ประชมุพิจารณาแล้วมมีติเป็นเอกฉันท์ อนุมัตใิหแ้ตง่ตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2555 

และก าหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ 
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 โดยมผีู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ   ดังนี้ 
  เห็นด้วย  453,357,227 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
  ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
  งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 
 วาระที่ 13 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ  
 
 -ไม่มี – 

 
ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุน้ซักถามแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆซึ่งมีค าถามค าตอบดังนี้ 
 
ผู้แทนนางกาญจนา เลาห์วีระ ผู้ถือหุ้น 

1) ขอปรึกษาประธาน และดร .ไพบูลย์เก่ียวกับสภาพคล่องของหุน้ Team    
 
 ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า  การที่หุ้นของบริษัทไม่มีสภาพคล่องเนื่องจากบริษัทไม่ค่อยมีข่าวตื่นเต้น และ
แผนการด าเนินงานบางอย่างไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแผน และกลยุทธหลายๆด้านพร้อม
กัน  บริษัทไม่มีนโยบายในการสร้างราคาหุ้น  จึงจะแจ้งเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องต่อสาธารณะ หากข้อมูลใดที่ไม่แน่ใจ 
หรือมีความไม่แน่นอนก็จะไม่แจ้งให้ทราบ บริษัทยังคงนโยบายกระจายความเส่ียงด้านลูกค้า และเชื่อมั่นว่านโยบายดังกล่าว
จะก่อให้เกิดความมั่นคงในระยะยาว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้มากที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นให้ได้รับความคุ้มค่า
กับการลงทุนระยะยาว และขอขอบคุณผุ้ถือหุ้นที่มีความอดทนกับบริษัท 
  
 รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา  กรรมการอิสระ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทก าลังอยู่ระหว่างการปรับตัวเพื่อแก้ไข
สถานการณ์ให้กลับไปสู่สถานการณ์ปกติ  การเพิ่มสภาพคล่องจึงยังไม่ใช่ภาระกิจหลัก การจ่ายหุ้นปันผลก็ถือเป็นการเสริม
สภาพคล่องในระดับหนึ่ง ในอนาคตหากก าไรกลับมาในระดับปกติ หุ้นก็จะมีสภาพคล่องมากขึ้นเอง แนะน าว่าควรจะรอดู
สถานการณ์ไปก่อน  เพราะประธานกรรมการซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียมากที่สุดก าลังทุ่มก าลังอย่างเต็มความสามารถเพื่อแก้ไข
สถานการณ์นี ้
 

2) ค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2555 จากจ านวน 550,000 บาทเหลือเพียง 230,000 บาทนั้นจะท าให้
คณะกรรมการมีก าลังใจไดห้รือ 

 
 รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา  กรรมการอิสระ ชี้แจงว่าค่าตอบแทนกรรมการในส่วนนี้เป็นเงินบ าเหน็จจากผลการ
ด าเนินงานในปีที่ผ่านมา เมื่อผลการด าเนินงานลดต่ าลงซึ่งท าให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนน้อยลง คณะกรรมการจึงต้อง
แสดงความรับผิดชอบในการรับเงินบ าเหน็จที่ลดลงเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้น และมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือ
หุ้นมากขึ้นโดยไม่ท้อถอย 
 
นายสมบูรณ์ ธญัญะวัน  ผู้ถือหุ้น 

1) ต้องใช้เวลารอที่จะขายหุ้น นานแค่ไหน 
 
 รศ.ไพบูลย์ เสรีวิวฒันา กรรมการอิสระ ชี้แจงว่าประธานกรรมการและครอบครัวมีสัดส่วนการถือหุ้นจ านวนมาก 
ก็ต้องการเร่งผลการด าเนินงานให้เพิ่มขึ้นอย่างเตม็ที่อยู่แล้ว แตย่ังติดขัดปจัจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคมุ เช่น ภยั
น้ าท่วม ปญัหาการดึงแรงงานทีจ่ังหวัดปราจีนบุรี เศรษฐกิจในภมูิภาค EU ที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมโดยรวม เป็นต้น 
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2) ใหโ้อกาสผู้ถือหุ้นเยีย่มชมโรงงานภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นไดห้รือไม ่  

 
ทางบริษทัใครข่อชื่อและรายละเอียดของผู้เข้าชมโรงงาน เพื่อขอพิจารณาการให้เยี่ยมชมตามความเหมาะสม 

 
3) ได้ทราบข่าวว่ามีโรงงานย้ายไปที่ปราจีนบุรมีากขึ้น จะมปีัญหาการแย่งแรงงานหรือไม่ และจะแก้ปัญหาอย่างไร 

 
 ประธาน ชีแ้จงว่าหากต้องการแรงงานเพิ่มจ านวนมากในระยะเวลาอันส้ันอาจเป็นปัญหา แต่ถ้าตอ้งการเพิ่มใน
จ านวนคราวละไม่มากก็ยังไม่เปน็ปัญหา ทีผ่่านมาบรษิัทใชว้ิธีปรับจากค่าแรงรายวันเป็นเงินเดือน แมจ้ะท าให้บรษิัทมี
รายจ่ายเพิม่ขึ้นแต่ เป็นการรักษาพนักงานที่ท างานดีโดยบรษิัทยังคงเน้นให้ความส าคัญเรื่องระเบียบวินยั การปฎิบัตติามกฏ
ระเบียบและขั้นตอนการท างานอย่างเคร่งครัด 
 
 เมื่อไมม่ีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ เพิม่เติมอีก ประธานจึงกล่าวขอบคณุผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2555 
 
ปิดประชมุเวลา  11.45 น.     
 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
(นายจักรพันธ์  มานัสสถิตย)์ 
ประธานที่ประชุมฯ 
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  เอกสารแนบ  2 

 
นิยามกรรมการอิสระ 

 
 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บรหิาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถท าหน้าที่
คุ้มครองผลประโยชนข์องผู้ถือหุน้ทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน  

 
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ าหรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุมหรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท
สังกัดอยู่ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่ วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท  

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการ
ด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision)ได ้

 
           ทั้งนี้ นิยามกรรมการอสิระดังกล่าวมีความเขม้งวดกว่าข้อก าหนดขั้นต่ าตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
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เอกสารแนบ  3 
ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  
ประเภทกรรมการ     กรรมการอิสระ  

 
ชื่อ – นามสกุล     นายชัย จรุงธนาภิบาล  
ต าแหนง่ใน บมจ.ทีมพรีซิชั่น   กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ     59 ปี    
วันเริ่มต้นต าแหนง่กรรมการบมจ.ทีมพรีซิชั่น  ปี 2543 – ปัจจุบัน (กรรมการอสิระ) รวม 13 ปี 
วาระการด ารงต าแหน่ง    คราวละ 3 ปี (ประธานกรรมการตรวจสอบ) 
การถือหุ้นในบมจ.ทีมพรีซิชั่น   0.23% 
การศึกษา      บัญชมีหาบัณฑิต - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  

บัญชีบัณฑิต – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ    DCP 29 / ปี 2546   , ACP 4/ ปี 2548 
ประสบการณ์ท างาน      ปี 2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
      บมจ.อาหารสยาม 
      ปี 2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
      บมจ.โออิช ิ
      ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
      บมจ.ค้าเหล็กไทย 
      ปี 2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
      บมจ.สยามฟวิเจอร์ ดีเวลอปเมนท์  
      ปี2545 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
      บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป 

    ปี2543 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
                                               บมจ. ทมีพรีซชิั่น  
    ปี 2525 – 2540 กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 
    กลุ่มบริษัท ไมเนอร์ 
       

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชมุย่อยในรอบปี 2555 
- การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ                       11/11  ครั้ง   
- การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ            5/5    ครั้ง 
- การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1/1    ครั้ง    
- การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง   1/1    ครั้ง 
-  การเข้าร่วมประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555    1/1    ครั้ง 

 
คุณสมบัติต้องห้าม  ไม่มีประวัติการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท าโดยทจุริต 

  ไม่มีประวัติการท ารายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในปีที่ผ่านมา 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น          

- ในบริษัทจดทะเบยีนอื่น           ม ี
 (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)  

- ในบริษัทที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบยีนอ่ืน(ไม่รวมบรษิัทย่อย)       ไม่ม ี
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การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั     ไม่ม ี
 
การม/ีไมม่ีส่วนได้เสียกับบรษิัท/บริษัทใหญ/่บริษัทย่อย/บริษัทรวม หรือนิตบิุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ในปจัจุบันหรือ 
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) 

- กรรมการที่มีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
- ผู้ให้บริการวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)     ไม่เป็น 
- ความสัมพันธ์ทางธุรกจิทีม่ีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าทีไ่ด้อย่างอิสระ 

(เช่น การซ้ือ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยมืเงิน)     ไม่ม ี
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                                                                                                                                                เอกสารแนบ  3 

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น       
ประเภทกรรมการ    กรรมการอิสระ  
ชื่อ – นามสกุล     ดร.ภิรมย์  แจม่ใส  
ต าแหนง่ใน บมจ.ทีมพรีซิชั่น   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  
อาย ุ     58 ปี    
วันเริ่มต้นต าแหนง่กรรมการบมจ.ทีมพรีซิชั่น  ปี 2543 – ปัจจุบัน (กรรมการอสิระ) รวม 13 ปี 
วาระการด ารงต าแหน่ง    คราวละ 3 ปี (กรรมการตรวจสอบ) 
การถือหุ้นในบมจ.ทีมพรีซิชั่น   0.30% 
การศึกษา      ปริญญาเอก 

Ecole Centrale des Arts & Manufactures คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ    DAP ปี2548, ACP ปี2548 
      DCP ปี2550, RCC ปี2550 
ประสบการณ์ท างาน      ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จดัการ 
      บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) 
      ปี2550 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา 
      บริษัท 49 คอนเซ้าทต์ิ้ง แอนด์ แมนเนจเมนต์ จ ากัด 
      ปี2550 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ 
                                       คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 
      ปี2543 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
      บริษัท ทมีพรีซชิั่น จ ากัด (มหาชน)    
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชมุย่อยในรอบปี 2555 

- การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ              11/11 ครั้ง   
- การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ            5/5    ครั้ง 
- การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1/1    ครั้ง  
- การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง   1/1    ครั้ง 
- การเข้าร่วมประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2555    1/1    ครั้ง 

 

คุณสมบัติต้องห้าม  ไม่มีประวัติการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท าโดยทจุริต 
  ไม่มีประวัติการท ารายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในปีที่ผ่านมา 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น          
- ในบริษัทบริษัทจดทะเบยีนอื่น          ม ี  

      กรรมการผูจ้ัดการบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) 
- ในบริษัทที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบยีนอ่ืน(ไม่รวมบรษิัทย่อย)       ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั     ไม่ม ี
การม/ีไมม่ีส่วนได้เสียกับบรษิัท/บริษัทใหญ/่บริษัทย่อย/บริษัทรวม หรือนิตบิุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
(ในปัจจบุันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) 

- กรรมการที่มีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
- ให้บริการวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ทีป่รึกษากฎหมาย)     เป็น 

สามัญวิศวกรโยธา บรษิัท 49 คอนเซ้าท์ติ้ง แอนด์ แมนเนจเมนต์ จ ากัด  (แต่ไมม่ีส่วนได้เสีย) 
- ความสัมพันธ์ทางธุรกจิทีม่ีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าทีไ่ด้อย่างอิสระ 

(เช่น การซ้ือ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยมืเงิน)     ไม่ม ี
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  เอกสารแนบ  3 
ประกอบพิจารณาในวาระที7่  พิจารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
และข้อมูลของกรรมการ                                                         
ชื่อ – นามสกุล     รศ.ดร.ไพบูลย์  เสรีวิวัฒนา  
ต าแหนง่ใน บมจ.ทีมพรีซิชั่น   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ    
อาย ุ     59 ปี    
วันเริ่มต้นต าแหนง่กรรมการบมจ.ทีมพรีซิชั่น  ปี 2543 – ปัจจุบัน (กรรมการอสิระ) รวม 13 ปี 
วาระการด ารงต าแหน่ง    คราวละ 3 ปี (กรรมการตรวจสอบ) 
การถือหุ้นในบมจ.ทีมพรีซิชั่น   ไม่ม ี
การศึกษา     ปริญญาเอก มหาวทิยาลัยมิสซิซซิปปี้ สหรัฐอเมริกา 
      คณะบริหารธุรกจิ สาขาการเงิน 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ    DCP ปี 2544 
ประสบการณ์ท างาน      ปี 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
      บมจ.ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบน้ท์ แอนด์ เคมิคัลล์ 
      ปี 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
      บมจ.สหการประมูล 
      ปี2548 – ปัจจุบัน อนุญาโตตุลาการ 
      ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.                                                  
      ปี2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
      บมจ.หลักทรัพย ์เมยแ์บงก์ กมิเอ็ง (ประเทศไทย)  
      ปี2543 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ทมีพรีซชิั่น จ ากัด (มหาชน) 
 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชมุย่อยในรอบปี 2555 
- การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ                10/11 ครั้ง   
- การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ            4/5    ครั้ง 
- การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1/1    ครั้ง  
- การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง   1/1    ครั้ง 
- การเข้าร่วมประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2555    1/1    ครั้ง 

 

คุณสมบัติต้องห้าม  ไม่มีประวัติการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท าโดยทจุริต 
   ไม่มีประวัติการท ารายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในปีที่ผ่านมา 
 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น          
- ในบริษัทจดทะเบยีนอื่น (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)                   ม ี  

- ในบริษัทที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบยีนอ่ืน(ไม่รวมบรษิัทย่อย)       ไม่ม ี
 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั     ไม่ม ี
 

การม/ีไมม่ีส่วนได้เสียกับบรษิัท/บริษัทใหญ/่บริษัทย่อย/บริษัทรวม หรือนิตบิุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
 (ในปัจจบุันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) 

- กรรมการที่มีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
- ผู้ให้บริการวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)     ไม่เป็น 
- ความสัมพันธ์ทางธุรกจิทีม่ีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าทีไ่ด้อย่างอิสระ 

(เช่น การซ้ือ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยมืเงิน)     ไม่ม ี
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ประกอบพิจารณาในวาระที7่ : พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ              เอกสารแนบ  3 
ข้อมูลกรรมการ           
ชื่อ – นามสกุล     นางมาลภิา  มานัสสถิตย ์  
ต าแหนง่ใน บมจ.ทีมพรีซิชั่น   กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที่           
                                                                     ฝ่ายสารสนเทศ 
อาย ุ     58 ปี    
วันเริ่มต้นต าแหนง่กรรมการบมจ.ทีมพรีซิชั่น  ปี 2539 – ปัจจุบัน รวม 17 ปี 
การถือหุ้นในบมจ.ทีมพรีซิชั่น   0.08% 
 
การศึกษา      ปริญญาโท สาขาระบบสารสนเทศ    

     คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลล์ ออสเตรเลีย 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ    DAP ปี2546 , DCP ปี2550 
      ACP ปี2550 
       
ประสบการณ์ท างาน (5 ปี ย้อนหลัง)   ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี อินโนเวชั่น จ ากดั 
      ปี 2539 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายสารสนเทศ 

     บมจ. ทีมพรีซิชั่น  
        

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชมุย่อยในรอบปี 2555 
- การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท               10/11 ครั้ง  
- การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน           1/1    ครั้ง  
- การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง     1/1   ครั้ง 
- การเข้าร่วมประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2555     1/1   ครั้ง 

 
 คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท าโดยทจุริต 
   ไม่มีประวัติการท ารายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในปีที่ผ่านมา 
 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น          

- ในบริษัทจดทะเบยีนอื่น                     ไม่ม ี  
- ในบริษัทที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบยีนอ่ืน(ไม่รวมบรษิัทย่อย)        ม ี

 กรรมการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี อนิโนเวชั่น จ ากัด 
 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั     ไม่ม ี
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เอกสารแนบ 4 
 

ค าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชมุ 
และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น 

วิธีการมอบฉันทะ 
บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบ

ที่ก าหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้
เสนอชื่อไว้ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือ
หุ้นอาจระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 รายเพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้า
ประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงราย
เดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่ออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 
การลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุ 
 บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับ
ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ.ห้องประชุมสาขาของ บริษัท ทีมพรีซิชั่น จ ากัด (มหาชน) ตามแผนที่สถานที่
จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้ 
หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม 
 ผู้เข้าร่วมประชมุโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม 
        ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย  

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง : 
- หนังสือเชิญที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม 
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและยังไม่

หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมี
การเปล่ียนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย 

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ : 
- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน 

และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
- ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อ

รับรองส าเนาถูกต้อง 
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1 

        ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบยีนในประเทศไทย 
1. กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนติิบุคคลมารว่มประชุมดว้ยตนเอง : 

- หนังสือเชิญที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม 
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1 
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และ

มีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
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2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ : 

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความ 
ครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล ซ่ึงเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

- ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ
บุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอ านาจกระท า
การแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น 

- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ1 
- ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1 ที่ลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้แทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาทีม่ิไดม้ีสญัชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฏหมายตา่งประเทศ 
 ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดง
ตน ให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) 

- ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งลง
ลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

- ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลน้ันตั้งอยู่  ซึ่งลง
ลายมือชื่อรับรองส าเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอ านาจลง
ลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดอ านาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตั้งส านักงาน
ใหญ่ 

- เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และใหผู้้
ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของค าแปล 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล 
- หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัศโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาติประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 

การออกเสยีงลงคะแนน 
1. การออกเสียงลงคะแนนใหนั้บหุน้หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมต ิถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน

ให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผูถ้ือหุ้น 
2. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพเิศษในข้อประชมุข้อใด ห้ามมใิหอ้อกเสียงในข้อนั้น และประธานอาจจะเชิญให้

ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดย
ไม่มขี้อห้าม 

3. ผู้ถือหุ้นทีม่าประชมุด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงทีไ่ด้รับแจกขณะลงทะเบียน 
กรณีผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผูถ้ือหุ้นที่ระบุไวใ้น
หนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อน าไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงที่ผูถ้ือหุ้นมอบฉนัทะล่วงหน้า
ใหแ้ก่กรรมการทีบ่ริษัทเสนอชื่อ 

4. ประธานจะแจง้ให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับไดจ้ะเป็นคะแนน
เสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยใน
แต่ละวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผูเ้ข้าร่วมประชมุล่าสุด 
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เอกสารแนบ 5 

 
ข้อบังคับ ของบริษัท ทมีพรีซชิั่น จ ากัด (มหาชน) 

     กรณีประชุมผู้ถือหุ้น 
 
ข้อ 32 การประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัใหจ้ัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือ จงัหวัด ใกล้เคียง หรือ 

ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 
 
ข้อ 33 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ

ดังกล่าวให้กระท าภายในส่ี (4) เดือนภายหลังการส้ินสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราว  อื่น 
ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้น
ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือจ านวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้า (25)คนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันท า
หนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียก
ประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือ
หุ้น 

 
ข้อ 34  ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้อืหุ้นนั้น ใหค้ณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบ

วาระการประชมุ และเร่ืองทีจ่ะเสนอต่อที่ประชมุพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ัดเจนว่าเป็นเรื่องที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้
ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชมุ 

 
อน่ึงค าบอกกล่าวเรียกประชมุผูถ้ือหุ้นน้ัน ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน สาม (3) วัน ก่อนวันประชมุไม่น้อย
กว่า สาม (3) วัน 
 

ข้อ 35 การประชุมผูถ้ือหุ้น ต้องมีผูถ้ือหุน้และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ (ถ้ามี) เข้าประชมุรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า 
(25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมหีุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) 
ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ทัง้หมด จึงจะครบองค์ประชมุ 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นน้ันได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 
การประชุมเป็นอันระงบัไป ถ้าการประชุมผูถ้ือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชมุ
ใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชมุไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลังนี้ไม่
จ าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

 
ข้อ 36  ในการประชมุผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะ

จะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบยีนบริษทัมหาชนจ ากัดก าหนด โดยให้
มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานที่ประชมุก่อนผู้รบัมอบฉันทะเข้า
ประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี ้

ก. จ านวนหุ้นซึง่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ 
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 
ค. ครั้งที่ของการประชมุทีม่อบฉันทะให้เขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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ข้อ 37 ในกรณีที่ที่ประชุมพจิารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเร่ืองที่ผู้ถือ

หุ้นซ่ึงมหีุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายไดท้ั้งหมดเสนอในที่ประชมุไม่ 
เสร็จ และจ าเป็นต้องเลื่อนการพจิารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วัน เวลา ที่ประชุมครั้งต่อไป และให้
คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบ ุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถอืหุ้นไม่น้อยกว่า  
เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนีใ้หโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพมิพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวัน
ประชุมดว้ย 
 

ข้อ 38 ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่นที่ประชุม หรอืไม่อาจปฏบิัติ
หนา้ที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเปน็ประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่
ไม่สามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้ ให้ผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชมุเลือกผู้ถือหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 

 
ข้อ 39 ในการประชมุผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น 
 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเปน็พิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมไิด้ นอกจากการ

ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
 
ข้อ 40. การออกเสียงลงมตใิด ๆ หรือการอนุมตักิิจการใด ๆ ในทีป่ระชมุผู้ถือหุน้จะตอ้งได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียง

ข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแตใ่นกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ก. การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญใหแ้ก่บุคคลอื่น 
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เชา่กิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคญั 

การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกจิการกับบุคคลอ่ืนโดยมวีัตถุประสงค์
จะแบง่ก าไรขาดทุนกัน 

ง. การแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์ และ/หรือ ข้อบังคบับริษัท 
จ. การควบบริษทั การเลิกบริษัท 

 
หมายเหตุ   :  หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงคจ์ะขอรับรายงานประจ าปี 2555 แบบรปูเล่ม 
        กรุณาติดต่อคุณรัตนา  วงษ์กระจ่าง หมายเลขโทรศัพท์ 02-577-2350 ต่อ 1601 

       E-mail:rattana@teampcba.com 
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เอกสารแนบ 6 

แผนที่ตั้ง บริษัท ทีมพรีซิชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 

ประชุมผูถ้ือหุ้น วันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาของ บริษัท ทีมพรซีิชั่น จ ากัด 
(มหาชน) เลขที ่152/8 หมู3่ ถ.ธญับุร-ีล าลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุร ีจ.ปทมุธานี 12110 โทรศพัท์ 02-577-2350 

 

 
 


