ที TACC-003/2561

22 กุมภาพันธ์ 2561

เรือง

กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปั นผล

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้ งมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 1/2561 เมือ
วันที 22 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติทีสําคัญ ดังนี
1. อนุมตั ิให้ นําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
2560 ซึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว พร้ อม
รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
2. อนุมัติให้ นําเสนอต่อทีประชุม สามัญผู้ถือหุ้นเพือพิจ ารณาอนุมัติ ก ารจัด สรรกํ าไรสุทธิ เ ป็ นทุน สํา รองตาม
กฎหมาย และการจ่ า ยเงิ น ปั นผลประจํ า ปี 2560 ในรู ป ของเงิ น สด ในอั ต ราหุ้ นละ 0.09 บาท ตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด มาตรา 116 และข้ อบังคับบริ ษัทข้ อที 50 กําหนดว่า บริ ษัทต้ องจัดสรร
ทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิ ประจําปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี)
จนกว่าเงินสํารองตามกฎหมายจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทังนี บริษัทได้ จัดสรร
ทุนสํารองตามกฎหมายในปี 2560 เป็ นจํานวน 1.76 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.16 ของทุนจดทะเบียน
บริ ษั ท ฯจะกํ า หนดรายชื อผู้มี สิท ธิ รับ เงิ น ปั น ผล (Record Date) ในวัน ที 26 เมษายน 2561 และ
กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 15 พฤษภาคม 2561
3. อนุมัติให้ นําเสนอต่อ ทีประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น เพือพิจารณาแต่ ง ตังกรรมการที ครบกําหนดออกตามวาระ
จํานวน 3 ท่าน ให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง โดยมีรายชือดังต่อไปนี
3.1 พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
3.2 นางพักตรา สุริยาปี
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิ ส ระ และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.3 นางจิรพรรณ คชฤทธิ ชูแสง
กรรมการบริษัท
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4. อนุมตั ิให้ นําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพือพิจารณาอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 ดังนี
4.1 ค่าเบียประชุม
หน่วย : บาท
ตําแหน่ ง

เบียประชุม/คน/ครั ง

ประธานกรรมการบริษัท

30,000

กรรมการบริษัท

25,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

25,000

กรรมการตรวจสอบ

20,000

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

15,000

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

10,000

หมายเหตุ 1) เบียประชุมจะจ่ายเฉพาะทีเข้ าร่วมประชุมเท่านัน
2) กรรมการทีได้ รับเงินเดือนประจํ าในฐานะพนักงานของบริษัทและ/หรื อบริษัทย่อย จะไม่ได้ รับค่าตอบแทนใน
ฐานะกรรมการของบริษัท
3) ค่าเบียประชุมยังคงอัตราเดิมเท่ากับปี 2560 ไม่เปลียนแปลง

4.2 ค่าบําเหน็จกรรมการ
บริษัทจะจ่ายค่าบําเหน็จกรรมการให้ แก่คณะกรรมการบริษัท ซึงเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1,500,000
บาท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม
5. อนุมตั ิให้ นําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพือพิจารณาแต่งตัง
1) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4377 และ/หรือ
2) นายวิชาติ โลเกศกระวี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4451 และ/หรือ
3) นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4604
แห่งบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด คนใดคนหนึงเป็ นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท
พร้ อมอนุมตั ิค่าสอบบัญชี ประจําปี 2561 เป็ นจํานวนเงิน 1,350,000 บาท
6. อนุ มั ติ ใ ห้ กํ า หนดวั น ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจํ า ปี 2561 ในวั น ที 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้ องมีรอซ 1 โรงแรมอัล มีรอซ เลขที 4 ซอยรามคําแหง 5 ถนนรามคําแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร เพือพิจารณาเรืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 วันที 19 เมษายน 2560
วาระที 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
วาระที 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560
วาระที 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผลประจําปี
วาระที 5 พิจารณาและเห็นชอบการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
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วาระที 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561
วาระที 7 พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2561
วาระที 8 พิจารณาเรืองอืน ๆ
7. อนุมตั ิกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุม(Record Date) วันที 9 มีนาคม 2561 สําหรับผู้ถือหุ้นทุก
รายทีมีชือปรากฎในทะเบียนรายชือผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัทฯ ขอเรียนว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอวาระเพือบรรจุเข้ าเป็ นวาระการประชุม หรือเสนอชือบุคคลเพือเข้ า รับ
การเลือกตังเป็ นกรรมการแต่อย่างใด สําหรับผู้ถือหุ้นทีประสงค์ จะสอบถามหรือขอข้ อมูลเพิมเติมในเรืองทีจะบรรจุในวาระ
การประชุมข้ างต้ น และ/หรือเสนอแนะข้ อคิดเห็นอืนใด สามารถส่งคําถามหรือข้ อคิดเห็นเป็ นการล่วงหน้ ามายังบริษัทฯ หรือ
ส่งเป็ นจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ได้ ที ir@tacconsumer.com
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายชนิต สุวรรณพรินทร์ )
กรรมการผู้จดั การ
เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 02-717-2898 ต่อ 77
โทรสาร - -

