ที่ TACC 005/2564

18 กุมภาพันธ์ 2564

เรือ่ ง

กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และการจ่ายเงินปั นผล

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2564เมือ่
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติที่สาคัญ ดังนี ้
1. อนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว พร้อม
รับทราบรายงานของผูส้ อบบัญชี
2. อนุมัติให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรสุทธิ เป็ นทุนสารองตาม
กฎหมาย และการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลประจ าปี 2563 ในรู ป ของเงิ น สด ในอัต ราหุ้น ละ 0.17 บาท ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 50 กาหนดว่า บริษัทต้องจัดสรร
ทุนสารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าเงินสารองตามกฎหมายจะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทัง้ นี ้ บริษัทฯได้จดั สรร
ทุนสารองตามกฎหมายในปี 2563 ครบตามจานวนแล้ว
บริษั ท ฯจะกาหนดรายชื่ อผู้มีสิทธิ รบั เงิ นปั น ผล (Record Date) ในวัน ที่ 29 เมษายน 2564 และ
กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
3. อนุมัติให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ งกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
จ านวน 3 ท่ า น ให้ก ลับ เข้า ด ารงต าแหน่ ง กรรมการอี ก วาระหนึ่ ง และแต่ ง ตั้ง กรรมการใหม่ เ พิ่ ม เติ ม
โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี ้
3.1.พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
3.2.นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
3.3.นายชัชชวี วัฒนสุข

กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสีย่ ง
และประธานกรรมการบริหาร
สาหรับการแต่งตัง้ กรรมการใหม่เพิ่มเติม 2 ท่าน ดังนี ้
1) นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ
2) นายสุพจน์ ลีนานุรกั ษ์
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4. อนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 ดังนี ้
4.1 ค่าเบีย้ ประชุม
หน่วย : บาท
เบีย้ ประชุม/คน/ครั้ง

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท

38,000

กรรมการบริษัท

31,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

31,000

กรรมการตรวจสอบ

25,000

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

19,000

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

12,000

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

10,000

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

10,000

หมายเหตุ 1) เบีย้ ประชุมจะจ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมเท่านัน้
2) กรรมการที่ได้รบั เงินเดือนประจาในฐานะพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะ
กรรมการของบริษัท

4.2 ค่าบาเหน็จกรรมการ
บริษัทฯจะจ่ายค่าบาเหน็จกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท ซึง่ เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,500,000
บาท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม
5. อนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้
1) นางสาวสาธิดา รัตนานุรตั น์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ
2) นายวิชาติ โลเกศกระวี
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ
3) นางสาวศิรวิ รรณ สุรเทพินทร์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4604
แห่งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด คนใดคนหนึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
พร้อมอนุมตั ิคา่ สอบบัญชี ประจาปี 2564 เป็ นจานวนเงิน 1,560,000 บาท
6. อนุมัติ ใ ห้ก าหนดวัน ประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2564 ในวัน ที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องมีรอซ 1 ชัน้ 3 โรงแรมอัล มีรอซ เลขที่ 4 ซอยรามคาแหง 5 ถนนรามคาแหง แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรือ่ งต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3
วาระที่ 4

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 วันที่ 18 กันยายน 2563
พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563
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วาระที่ 5
เพิ่มเติม
วาระที่ 6
วาระที่ 7
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการแต่งตัง้ กรรมการใหม่
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564
พิจารณาเรือ่ งอื่น ๆ

7. อนุมตั ิกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุม(Record Date) วันที่ 8 มีนาคม 2564 สาหรับผูถ้ ือหุน้ ทุก
รายที่มีชื่อปรากฎในทะเบียนรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
บริษัทฯ ขอเรียนว่า ไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดเสนอวาระเพื่อบรรจุเข้าเป็ นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแต่อย่างใด สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะสอบถามหรือขอข้อมูล
เพิ่มเติมในเรือ่ งที่จะบรรจุในวาระการประชุมข้างต้น และ/หรือเสนอแนะข้อ คิดเห็นอื่นใด สามารถส่งคาถาม
หรือข้อคิดเห็นเป็ นการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ หรือส่งเป็ นจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ได้ที่ ir@tacconsumer.com
8. อนุมตั ิแก้ไขเงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์ โครงการสะสมหุน้ สาหรับพนักงาน (EJIP) ครัง้ ที่ 1 รายละเอียด
ดังนี ้
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีสทิ ธิขายหุน้ TACC ตามเงื่อนไข ดังนี ้
- เมื่ออายุโครงการครบ 1 ปี สามารถขายหุน้ ได้รอ้ ยละ 100 ของจานวนหุน้ สะสมได้
- เมื่ออายุโครงการครบ 2 ปี สามารถขายหุน้ คงเหลือได้ทงั้ จานวน
เงื่อนไขข้างต้นมิให้ใช้บงั คับกับกรณีผเู้ ข้าร่วมโครงการพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงานของบริษัท
เกษี ยณอายุ ถึงแก่กรรม ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขสัญญาระหว่างบริษัทและผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายชัชชวี วัฒนสุข)
ประธานกรรมการบริหาร
เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 02-717-2898 ต่อ 77
โทรสาร 02-717-2899
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