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ที่  SET 2563/10  
   

   12 พฤษภาคม 2563 
 
เร่ือง  แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องก าหนดวันประชุม ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและ

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 (ฉบับแก้ไข) 
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
 คณะกรรมการบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัท”)      
ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2563 ในวันพฤหัสบดี ที่  16 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีม เลขที่ 151           
ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 โดยให้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเห็นสมควรเสนอให้           
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 

 
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัท 

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความถูกต้องและเห็นสมควรเสนอให้          
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบริษัท ในรอบปี 2562 

 
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

งบการเงินส าหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการ
พิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  

 
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาล 
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ           

การจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นเงินจ านวน 4,200,000 บาท และ
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งได้จ่ายไปแล้ว 2 ครั้ง รวม 0.11 บาทต่อหุ้น 
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คิดเป็นเงินรวม 74,800,000 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากก าไรสะสมของบริษัท จ านวน 
18,360,000 บาท และจ่ายจากก าไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ         
ปี 2562 จ านวน 56,440,000 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัท และจะไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลส าหรับ
ผลการด าเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก 

 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลั่นกรองอย่าง

รอบคอบแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
เสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ      
ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 

 

ล าดับ รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1 นายศานิต ร่างน้อย กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2 ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
3 นายชวลิต จันทรรัตน์ กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร 

 
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563 
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
7,000,000 บาท และจ่ายเงินรางวัลประจ าปี 2562 จ านวน 1,732,000 บาท 
ตามที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
และขออนุมัติเป็นหลักการให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราเดิมไปก่อน     
ในระหว่างรอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายละเอียดดังนี้ 

 
 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทน 
(ต่อท่าน) 

1.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
 1.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน  (อัตราเดียวกับปี 2562)  

 ประธานกรรมการ 37,500 บาท / เดือน 
 รองประธานกรรมการ 32,500 บาท / เดือน 
 กรรมการ 25,000 บาท / เดือน 

 1.2 ค่าเบี้ยประชุม (อัตราเดียวกับปี 2562)  
 ประธานกรรมการ 7,500 บาท / คร้ัง 
 รองประธานกรรมการ 6,500 บาท / คร้ัง 
 กรรมการ 5,000 บาท / คร้ัง 
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คณะกรรมการ ค่าตอบแทน 
(ต่อท่าน) 

 1.3  เงินรางวัล  
หมายเหตุ  กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทที่มีรายได้ประจ าจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในข้อ 1.1 
และ 1.2 

 

2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  
 2.1  ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน (อัตราเดียวกับปี 2562)  

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท / เดือน 
 กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / เดือน 

 2.2  ค่าเบี้ยประชุม (อัตราเดียวกับปี 2562)  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 7,500 บาท / คร้ัง 
 กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท / คร้ัง 

3.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน   
3.1  ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน   - ไม่มี - 
3.2  ค่าเบี้ยประชุม (อัตราเดียวกับปี 2562)  

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 7,500 บาท / ครั้ง 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  5,000 บาท / ครั้ง 

4.  ค่าตอบแทนอื่นๆ - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบปีบัญชี 2563 

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัท ประจ าปี 2563 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ      
ดังรายนามต่อไปนี้ 
(1) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ 
(2) นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ 
(3) นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชีของบริษัท ส าหรับปี 2563 เป็นเงินจ านวน 2,800,000 บาท 
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท    
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

 

ระเบียบวาระที่ 8 รับทราบการขยายระยะเวลาและเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุนผ่าน
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ       
การขยายระยะเวลาและเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการ
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ระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก 
( Initial Public Offering) ซึ่ งคงเหลืออยู่จ านวน 39.78 ล้านบาท และมี
ระยะเวลาการใช้เงินภายในปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ลงทุนในระบบ
คอมพิวเตอร ์ซอฟต์แวร์ และลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีก้าวหน้า 

 
ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่น (ถ้ามี) 
 

บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาโดยตลอด
และมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย โดยบริษัทมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะ
จัดเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ตลอดจน
ด าเนินการตามแนวทางและค าแนะน าที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดขึ้นเกี่ยวกับการจัดประชุม
หรือสัมมนา รวมทั้งกิจกรรมการอ่ืนที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากอย่างเคร่งครัด 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทจึงจ าเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างในทุกจุด ซึ่งจะท า
ให้จ านวนที่นั่งในห้องประชุมมีจ านวนจ ากัดประมาณ 50 ที่นั่ง รวมทั้งไม่สามารถให้คนจ านวนมากมารวมอยู่         
ในสถานที่เดียวกันเป็นเวลานานได้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของทุกท่าน บริษัทจ าเป็นต้องขอให้
ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะการเข้าร่วมประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ      
ที่ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้ โดยบริษัทจะจัดส่งแบบหนังสือ       
มอบฉันทะพร้อมกับรายชื่อกรรมการอิสระที่จะเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้นต่อไป ส าหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือท่าน        
ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลด        
ความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งมาตรการต่างๆ โดยละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่จะ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

     
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 (ดร.อภิชาติ สระมูล)             
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 


