ที่ TACC-007/2564

19 เมษายน 2564

เรือ่ ง

แจ้ง การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้น ประจ าปี 2564 เป็ นการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้น ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ที่สง่ มาด้วย

1. ข้อปฏิบตั ิสาหรับการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
2. แบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ ที่ 2/2564 ซึง่ ประชุมเมื่อ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของประจาปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน
2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมอัล มีรอซ เลขที่ 4 ซอยรามคาแหง 5 ถนนรามคาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้เริ่มมีการแพ่รระบาดระลอก
ใหม่เป็ นวงกว้างกระจายไปในหลายพืน้ ที่ในกรุ งเทพมหานคร และต่ างจังหวัด และการแพ่รระบาดดังกล่าวมีแนวโน้มที่
จะเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผูถ้ ือหุน้ รวมถึงผูท้ ี่มีสว่ น
ร่วมในการจัดประชุมเป็ นอย่างยิ่ง ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบตั ิตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกัน
และลดการแพ่รระบาดของโรค COVID-19
จากเหตุการณ์ดงั กล่าว คณะกรรมการบริหารซึง่ ได้รบั มอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ให้มีอานาจภายใต้ขอ้ จากัดของกฎหมายในการพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติม และ/หรือ กาหนด
วัน เวลา สถานที่ รู ปแบบและวิธีการของการจัดการประชุม และวาระประชุม สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี
2564 ของบริษัทฯ ตามความเหมาะสมและสมควรได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็ นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรู ปแบบและวิธีการของการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2564 เป็ นการประชุม
ผู้ถื อ หุ้น ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-AGM) ตามหลัก เกณฑ์ที่ ก าหนดในกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยกาหนดให้วนั และเวลาการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2564 ของบริษัทฯยังคงเป็ นวันและเวลาเดิม
คือ วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. และมีระเบียบวาระการประชุมตามเดิม ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน
หนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้
บริษัทฯ จะเริ่มดาเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเวลา 10.00 น. ทัง้ นี ้ หากท่านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะเข้า
ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผูถ้ ื อหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะส่งแบบฟอร์ม ลงทะเบียนสาหรับการประชุม ผ่ า น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และเอกสารยืนยันตัวตนโดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 ที่ Email: ir@tacconsumer.com โดยเมื่อ
บริษัทฯได้ตรวจสอบรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูท้ ี่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ใน
วันที่ 8 มีนาคม 2564 แล้ว บริษัทฯ จะจัดส่ง Web link และคูม่ ือการใช้งาน สาหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้

ถือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งหากท่านผูถ้ ือหุน้ ไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว ท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมแทนได้ ทัง้ นี ้ รายละเอียดและข้อ
ปฏิบตั ิสาหรับการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ปรากฏตามสิง่ ที่สงิ่ มาด้วย 1
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายชัชชวี วัฒนสุข)
ประธานกรรมการบริหาร
เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 02-717-2898 ต่อ 77
โทรสาร 02-717-2899

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ข้อปฏิบตั ิสาหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถอื หุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
1. กรณีผถู้ ือหุน้ มีความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM
1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่แนบมากับข้อปฏิบตั ินี ้
โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจนสาหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุม และแนบสาเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี ้
 สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดา - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาหนังสือเดินทาง หรือสาเนา
เอกสารอื่นซึง่ ออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
 สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบุคคล – หนังสือมอบอานาจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสาร
ประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ”ด้านล่าง
ขอให้ทา่ นส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้น
ให้บริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. ผ่านช่องทาง e-mail: ir@tacconsumer.com หรือ
ช่องทางไปรษณีย:์ เลขานุการบริษัท บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) ชั้น 23 อาคาร ยูเอ็มทาวเวอร์
เลขที่ 9/231-233 ถนน รามคาแหง แขวง สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
1.2 เมื่อบริษัทฯ ได้รบั เอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทฯ จะดาเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้า
ร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งจะจัดส่ง Web link และคูม่ ือการใช้งานในการเข้าสูร่ ะบบ
การประชุม E-AGM
1.3 บริษัทฯ จะเปิ ดระบบจะให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ตัง้ แต่เวลา 9.30 น. อย่างไรก็ตาม การ
ถ่ายทอดสดจะเริม่ ในเวลา 10.00 น. เท่านัน้
1.4 สาหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน
“เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสาหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่ าน
เป็ น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
2. กรณีผถู้ ือหุน้ มีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุม E-AGM ด้วยตนเองได้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้บคุ คลอื่น หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึง่
ดังต่อไปนี ้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน
3. ช่องทางสาหรับผูถ้ ือหุน้ ในการส่งคาแนะนาหรือคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึง่ จะพิจารณาในการประชุม
E-AGM มีดงั นี ้
3.1 ในระหว่างการประชุม E-AGM ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคาแนะนาหรือคาถามได้ผ่านระบบการ
ประชุม E-AGM
3.2 ผู้ถื อ หุ้น สามารถส่ ง ค าแนะน าหรื อ ค าถามล่ ว งหน้า ให้บ ริ ษั ท ฯ ก่ อ นวัน ประชุ ม ผ่ า นช่ อ งทาง e-mail:
ir@tacconsumer.com

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

แบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่................................................................................
.................................................................................
วันที่ ....................................................
ข้าพเจ้า........................................................................................................ สัญชาติ...................................
ที่อยู.่ ..........................................................................................................................................................................
อีเมล (e-mail)............................................................... โทรศัพท์................................................
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ (มหาชน) โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม........................................หุน้
ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ ถือหุน้ ประจาปี 2564 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และขอให้บริษัทฯ กรุ ณาส่ง web link จะ
และคู่มื อ การใช้ง าน ส าหรับ เข้า ร่ ว มประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (EAGM) มายัง อี เ มล (e-mail) ของข้า พเจ้า คื อ
.......................................................................................................

ลงชื่อ.................................................................ผูถ้ ือหุน้

หมายเหตุ: โปรดดาเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ฉบับนีท้ ่กี รอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้า
ร่วมประชุม E-AGM ให้แก่บริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 ทาง e-mail: ir@tacconsumer.com หรือ
 ทางไปรษณีย ์ เลขานุการบริษัท บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) ชัน้ 23 อาคาร ยูเอ็มทาวเวอร์
เลขที่ 9/231-233 ถนนรามคาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250

