ที่ TACC-022/2563

วันที่ 21 กันยายน 2563

เรือ่ ง

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ซึ่ง
ประชุม ในวัน ที่ 18 กัน ยายน 2563 เวลา 10.04 น. ณ ห้อ งประชุม มี ร อซ 1 ชั้น 3 โรงแรมอัล มี ร อซ โดยมี ผู้ถื อ หุ้นเข้า
ร่ว มประชุ ม ด้ว ยตนเองและโดยการมอบฉั น ทะ รวมทั้ง สิ น้ 439 ราย รวมเป็ น จ านวนหุ้น ทั้ง หมด 211,216,903 หุ้น
คิดเป็ นร้อยละ 34.7396 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ โดยที่ประชุมมีมติสรุปได้ดงั นี ้
1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
วาระนี ผ้ ่า นมติด ้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉัน ท์ข องผู้ถือ หุน้ และผู้ร ับมอบฉัน ทะ ซึ่ง มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็ นดังนี ้
เห็นด้วย

211,867,978 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วย

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

บัตรเสีย

0 เสียง

-

2. รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้รบั ทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ตามทีเ่ สนอ
3. อนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระนีผ้ า่ นมติดว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็ นดังนี ้
เห็นด้วย

225,361,727 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วย

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

งดออกเสียง

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

บัตรเสีย

0 เสียง

0.0000
-

4. รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้รบั ทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ตามที่เสนอ
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5. อนุมตั ิการแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึง่ มีจานวน 3 ท่าน
1) นางพักตรา สุริยาปี 2) นายชนิต สุวรรณพรินทร์ และ 3) นางจิรพรรณ คชฤทิ์ ชูแสง ให้กลับเข้าดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่
วาระนีผ้ ่านมติดว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนโดยมีเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี ้
1) นางพักตรา สุรยิ าปี
เห็นด้วย

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท และตรวจสอบ

225,575,627 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วย

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

บัตรเสีย

0 เสียง

2) นายชนิต สุวรรณพรินทร์
เห็นด้วย

-

กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสีย่ ง

216,642,055 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วย

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

งดออกเสียง

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

บัตรเสีย

0 เสียง

3) นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง

0.0000
-

กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสีย่ ง และ
กรรมการบริหาร

เห็นด้วย

221,344,145 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วย

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

งดออกเสียง

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

-

บัตรเสีย

0 เสียง

หมายเหตุ บริษัทฯไม่นาคะแนนเสียงของกรรมการผูม้ ีสว่ นได้เสียที่ถือหุน้ ในบริษัทฯมารวมคานวณในฐานการนับคะแนน
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6. อนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ประเภทค่าตอบแทน

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563-2565

1. ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
ค่าเบีย้ ประชุม (ต่อครัง้ )
กรรมการบริษัท
ค่าเบีย้ ประชุม (ต่อครัง้ )
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ค่าเบีย้ ประชุม (ต่อครัง้ )
กรรมการตรวจสอบ
ค่าเบีย้ ประชุม (ต่อครัง้ )
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ค่าเบีย้ ประชุม (ต่อครัง้ )
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ค่าเบีย้ ประชุม (ต่อครัง้ )
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ค่าเบีย้ ประชุม (ต่อครัง้ )
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
ค่าเบีย้ ประชุม (ต่อครัง้ )
2. บาเหน็จกรรมการ (รวม)

30,000

30,000

38,000

25,000

25,000

31,000

25,000

25,000

31,000

20,000

20,000

25,000

15,000

15,000

19,000

10,000

10,000

12,000

10,000

10,000

10,000

10,000
1,500,000

10,000
1,500,000

10,000
2,000,000

วาระนีผ้ า่ นมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม โดยมี
คะแนนเสียงเป็ นดังนี ้
เห็นด้วย
214,512,261 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.1084
ไม่เห็นด้วย

1,929,800 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 0.8916

งดออกเสียง

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 0.0000

บัตรเสีย

0 เสียง

หมายเหตุ บริษัทฯไม่นาคะแนนเสียงของกรรมการผูม้ ีสว่ นได้เสียที่ถือหุน้ ในบริษัทฯมารวมคานวณในฐานการนับคะแนน
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7. แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563
1) นางสาวสาธิดา รัตนานุรกั ษ์
2) นายวิชาติ โลเกศกระวี
3) นางสาวศิรวิ รรณ สุรเทพินทร์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4604

ในนามบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2563 และกาหนดค่าตอบแทนเป็ น
เงินจานวน 1,560,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทัง้ นีผ้ สู้ อบบัญชีของบริษัทไม่ได้เป็ นผูส้ อบบัญชีรายเดียวกันกับ
ผูส้ อบบัญชีในปี 2562 เฉพาะท่านแรกที่ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯเนื่องจากทางสานักงาน ก.ล.ต. ได้
ออกเกณฑ์การหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีที่ลงลายมือชื่อเมื่อปฏิบตั ิหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปี บญ
ั ชีจะต้องมีการเว้นวรรค 5 รอบปี
บัญชี เพื่อให้สามารถพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลที่มีความเป็ นอิสระทาหน้าที่ผสู้ อบบัญชี โดยผูส้ อบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และ
ไม่มีสว่ นได้เสียกับบริษัท/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2561 และ 2562
หน่วย: บาท
รายการ
2562
2563
%เพิ่มขึน้ (ลดลง)
การตรวจสอบงบการเงินประจาปี
การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รวม 3 ไตรมาส)
รวม

1,020,000

1,080,000

6%

480,000

480,000

-

1,500,000

1,560,000

วาระนีผ้ า่ นมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม โดยมี
คะแนนเสียงเป็ นดังนี ้
เห็นด้วย
225,575,633 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

งดออกเสียง

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

บัตรเสีย

0 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายชัชชวี วัฒนสุข)
ประธานกรรมการบริหาร
เลขานุการบริษัท
โทร. 02-7172898 ต่อ 77
โทรสาร. 02-7172899
4

