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ท่ี  SET 2563/13 
 

วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2563 
 

เร่ือง   แจ้งมตท่ีิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563  
เรียน  กรรมการผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  
 ตามท่ี บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัการประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 2 อาคารทีม เลขท่ี 151 

ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 นัน้  ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นได้มีมติในเร่ืองต่างๆ 

ดงัตอ่ไปนี ้

1. รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 3 เมษายน 2562  ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 

 เห็นด้วย จ านวน    413,819,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.00        
 ไมเ่ห็นด้วย จ านวน          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00          
 งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00   
 บตัรเสีย จ านวน          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 

2. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

3. อนุมตัิงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชี 2562 สิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 

 เห็นด้วย จ านวน    413,829,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.00        
 ไมเ่ห็นด้วย จ านวน          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00          
 งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00    
 บตัรเสีย จ านวน          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 
 
 



 2 / 5 
 

4. อนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้ 
 

 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งได้จ่ายไปแล้ว 2 ครั้ง รวม 0.11 บาทต่อหุ้น (ก่อนหักภาษี 
ณ ที่จ่าย) คิดเป็นเงินรวม 74,800,000 บาท (เจ็ดสิบสี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นการจ่ายจากก าไร
สะสมของบริษัท จ านวน 18,360,000 บาท (สิบแปดล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และจ่ายจากก าไร
สุทธิของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2562 จ านวน 56,440,000 บาท (ห้าสิบหกล้านสี่แสนสี่
หมื่นบาทถ้วน) โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 และคร้ังที่ 
2 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และจะไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 
เพิ่มเติมอีก 

 อนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย เป็นเงินจ านวน 4,200,000 บาท (สี่ล้านสองแสน
บาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียง ลงคะแนน ดงันี ้

 

 เห็นด้วย จ านวน    413,829,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.00        
 ไมเ่ห็นด้วย จ านวน          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00          
 งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00       
 บตัรเสีย จ านวน          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 

5. อนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
(1) อนมุตัิการเลือกตัง้ นายศานิต ร่างน้อย กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึง่  

 

 เห็นด้วย จ านวน    413,829,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.00        
 ไมเ่ห็นด้วย จ านวน          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00          
 งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00       
 บตัรเสีย จ านวน          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

(2)  อนมุตัิการเลือกตัง้ ดร.ประเสริฐ ภทัรมยั กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ 
 

 เห็นด้วย จ านวน    413,829,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.00        
 ไมเ่ห็นด้วย จ านวน          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00          
 งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00       
 บตัรเสีย จ านวน          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 

(3)  อนมุตัิการเลือกตัง้ นายชวลิต จนัทรรัตน์ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ 
 

 เห็นด้วย จ านวน    413,829,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.00        
 ไมเ่ห็นด้วย จ านวน          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00          
 งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00       
 บตัรเสีย จ านวน          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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6. อนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2563 ดงันี ้
 

(1) คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563 
อนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทท่ีเป็นคา่ตอบแทนกรรมการรายเดือน คา่เบีย้ประชมุ 
และเงินรางวัล  ส าหรับปี 2563 รวมกันทัง้หมดไม่เกิน 7,000,000 บาท  (เจ็ดล้านบาทถ้วน)       
ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน    ซึ่งเป็นอตัราคงเดิมเท่ากับ
คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

  
 

คณะกรรมการ 
ค่าตอบแทน 
(ต่อท่าน) 

1.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
 1.1 คา่ตอบแทนกรรมการรายเดือน  (อตัราเดียวกบัปี 2562)  

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

 1.2 คา่เบีย้ประชมุ  (อตัราเดียวกบัปี 2562)  
 ประธานกรรมการ 7,500 บาท / ครัง้ 
 รองประธานกรรมการ 6,500 บาท / ครัง้ 
 กรรมการบริษัท 5,000 บาท / ครัง้ 

1.3  เงินรางวลั 
หมายเหต ุ กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการ การด าเนิน
  ธุรกิจของบริษัทท่ีมีรายได้ประจ าจะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทน
  ในข้อ 1.1 และ 1.2 

 

2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  
 2.1  คา่ตอบแทนกรรมการรายเดือน  (อตัราเดียวกบัปี 2562)  

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

 2.2  คา่เบีย้ประชมุ  (อตัราเดียวกบัปี 2562)  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 7,500 บาท / ครัง้ 
 กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท / ครัง้ 

3.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
 ผลตอบแทน  

 

3.1  คา่ตอบแทนกรรมการรายเดือน   - ไมม่ี - 
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คณะกรรมการ 
ค่าตอบแทน 
(ต่อท่าน) 

3.2  คา่เบีย้ประชมุ  (อตัราเดียวกบัปี 2562)  
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 7,500 บาท / ครัง้ 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  5,000 บาท / ครัง้ 

4.  ค่าตอบแทนอื่น ๆ 
 

- ไมม่ี - 
 

(2) การจ่ายเงินรางวลัประจ าปี 2562 
อนมุตัิการจ่ายเงินรางวลัประจ าปี 2562 เป็นจ านวน 1,732,000 บาท (หนึง่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่น

สองพนับาทถ้วน) 

โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ ดงันี ้

 

 เห็นด้วย จ านวน    413,844,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.00        
 ไมเ่ห็นด้วย จ านวน          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00          
 งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00       
 บตัรเสีย จ านวน          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

7. อนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี  ส าหรับรอบปีบัญชี  2563  สิน้สดุ      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามรายละเอียดดงันี ้
 

อนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั   เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับรอบ
ปีบัญชี 2563 สิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้   
คนใดคนหนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทโดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 

 
รายช่ือผู้สอบบัญชี 

ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาต 

ทะเบียนเลขที่ 

จ านวนปีที่ผู้สอบบัญชี
ได้รับการแต่งตัง้เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท 

1.   นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์   5813 3 ปี 
(ได้รับการแตง่ตัง้ปี 2559 
และปี 2561-2562) 

2.   นางสาวศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ 3844 2 ปี 
(ได้รับการแตง่ตัง้ปี 2561 

และ ปี 2562) 
3.   นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์ 4523 1 ปี 

(ได้รับการแตง่ตัง้ปี 2562) 
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  โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน ดงันี ้

 

 เห็นด้วย จ านวน    413,844,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.00        
 ไมเ่ห็นด้วย จ านวน          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00          
 งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00       
 บตัรเสีย จ านวน          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 

8. รับทราบการขยายระยะเวลาและเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุนผ่าน
การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) ซึง่คงเหลือ
อยู่จ านวน 39.78 ล้านบาท และมีระยะเวลาการใช้เงินภายในปี 2563 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือใช้ลงทนุ
ในระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และลงทนุในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีก้าวหน้า 

 

 
 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

   ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

   (นางเพ็ญพิไล พรชยัพานิช) 
    ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน 

 


