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ที ลข. 01/2562
วันที 26 กุมภาพันธ์ 2562
เรือง การจ่ายเงินป นั ผล, กําหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น, วันเผยแพร่ หนังสือบอกกล่าวนัดประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น
บนเว็บไซต์บริษทั และการทํารายการเกียวโยงกับบริษทั เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จํากัด
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จํากัด (มหาชน) ครัง< ที 1/2562 เมือวันที 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้
พิจารณาและมีมติ ดังนี<
1. การจ่ายเงินปนั ผล
บริษทั ฯ จะเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง< ที 44 เพือพิจารณาอนุ มตั จิ ่ายเงินปนั ผล จากผลการดําเนินงาน
สําหรับงวดวันที 1 มกราคม 2561 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุน้ ละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) รวมเป็ นเงินทัง< สิน<
64,800,000 บาท (หกสิบสีล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยเงินปนั ผลดังกล่าวจะแบ่งจ่ายเป็ น 2 ส่วน ดังนี<
1) จากกําไรสุทธิของกิจการทีได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล (BOI) จํานวน 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ต่อหุน้
2) จากกําไรสุทธิของกิจการทีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิ จํานวน 0.45 บาท
(สีสิบห้าสตางค์) ต่อหุน้
โดยกําหนดวันกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีมีสทิ ธิรบั เงินปนั ผล ในวันศุกร์ที 3 พฤษภาคม 2562 และกําหนดจ่ายเงิน
ปนั ผลในวันศุกร์ที 17 พฤษภาคม 2562
2. กําหนดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และวันเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ บนเว็บไซต์บริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั กําหนดให้มกี ารประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง< ที 44 ในวันอังคารที 23 เมษายน 2562 เวลา
10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร และกําหนดวันกําหนดรายชือผู้ถอื หุน้ ทีมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ดังกล่าว ในวันอังคารที 12
มีนาคม 2562
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ มีดงั นี<
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง< ที 43
วาระที 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั ในรอบปี ทผ่ี านมา
วาระที 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน สิน< สุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
วาระที 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปนั ผล
วาระที 5 พิจารณาเลือกตัง< กรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ
(กรรมการทีต้องออกตามวาระ มีจํานวน 3 ท่าน คือ 1. นายสุชยั ณรงคนานุ กูล, 2. นายอาณัติ
รัตนปฏิมากร และ 3.นายกฤษดา วิศวธีรานนท์)
อนึง บริษทั ได้ให้สทิ ธิแก่ผูถ้ อื หุน้ เสนอเรืองเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชือ
บุคคลเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง< เป็ นกรรมการบริษัทเป็ นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2562 ตัง< แต่วนั ที 1-30 ธันวาคม 2561 นัน< ปรากฏว่าไม่มผี ูถ้ ือหุน้ เสนอวาระการ
ประชุม และ/หรือ เสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง< เป็ นกรรมการบริษทั
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ดังนัน< คณะกรรมการบริษทั จึงมีมติเห็นชอบตามทีคณะกรรมการสรรหา ซึงไม่รวมกรรมการที
มีสว่ นได้เสีย ได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องทัง< 3 ท่านเป็ นรายบุคคลแล้ว จึงให้เสนอชือกรรมการทีครบ
กําหนดออกตามวาระทัง< 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่ งอีกวาระหนึงในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
ครัง< ที 44
วาระที 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษทั
วาระที 7 พิจารณาแต่งตัง< ผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
วาระที 8 พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี)
3. บริษทั จะทําการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง< ที 44 พร้อมเอกสารสิงทีส่งมาด้วยทาง
เว็บไซต์ของบริษัท www.tpcorp.co.th ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ซึงสามารถเข้าดูได้ตงั < แต่วนั ที 22 มีนาคม 2562
สําหรับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พร้อมเอกสารสิงทีส่งมาด้วยฉบับจริง บริษทั ฯ จะนําส่งให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียนตามรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุม
4. ทีประชุ มคณะกรรมการบริษัทมีมติเ ป็ น เอกฉัน ท์อ นุ ม ัติร ายการเกียวโยงการให้บ ริก ารติด ตัง! โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้แก่บริษทั เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จํากัด ดังนี!
4.1 วัน เดือน ปี ทีเกิดรายการ : ตัง! แต่วนั ที 27 กุมภาพันธ์ 2562 เป็ นต้นไป
4.2 บุคคลทีเกียวโยงกันและลักษณะความสัมพันธ์
ผูใ้ ห้บริการ : บริษทั เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จํากัด (มหาชน) (TPCORP)
ผูร้ บั บริการ : บริษทั เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จํากัด (A-Tech)
ความสัมพันธ์ : บริษทั ฯ และบริษทั เอเทค มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ร่วมกันคือ
บริษทั
SPI ถือหุน้ (%)
Wacoal ถือหุน้ (%)
TPCORP
12.03%
18.15%
A-Tech
19.00%
19.00%
4.3 ลักษณะโดยทัวไปของรายการ: บริษทั ฯ จะให้บริการในการติดตัง! และ Implement โปรแกรมให้แก่
บริษทั เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จํากัด เพือใช้ในกิจการ ตามรายการทีปรากฎอยู่ในตารางด้านล่าง
รายการ
ราคารวม (บาท)
(ไม่รวมVAT)
1. ค่าติดตัง! Application (Non-SAP) 3 ระบบงานๆ ละ 500,000 บาท
1,500,000
2. ค่าติดตัง! ZProgram 64 โปรแกรมๆ ละ 15,000 บาท
960,000
3. ค่า Implement Application (Non-SAP)
375,000
มูลค่ารวม
2,835,000
4.4 มูลค่ารวมของสิงตอบแทนและเกณฑ์ทใช้
ี ในการกําหนดมูลค่า :
รายการประเภทสินทรัพย์หรือบริการ โดยกําหนดค่าตอบแทนจากต้นทุนบวกกําไรทีเหมาะสม โดยมี
มูลค่ารายการโดยรวมประมาณ 2,835,000 บาท (ไม่รวม VAT) ซึงเป็ นรายการเกียวโยงกันขนาดกลาง ทีมีขนาด
รายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จาํ นวน
ใดจะสูงกว่า
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ทัง! นี! 0.03% ของ NTA ของบริษัท ณ วันที 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 0.67 ล้านบาท และ 3% ของ
NTA เท่ากับ 66.87 ล้านบาท ดังนัน! ขนาดของรายการข้างต้น จึงต้องขออนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั และเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ตอ้ งขออนุมตั จิ ากทีประชุมผูถ้ อื หุน้
4.5 การได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์: ไม่ใช่รายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ทมีี นยั สําคัญของ
บริษทั จดทะเบียน
4.6 กรรมการบริษทั และบุคคลทีมีสว่ นได้เสียและ/หรือกรรมการทีเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันไม่ได้เข้าร่วมประชุม
และไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในทีประชุม
4.7 ความเห็นของกรรมการบริษัท:
เห็นควรอนุ มตั ิรายการเกียวโยงการให้บริการติดตัง! โปรแกรม
คอมพิว เตอร์ใ ห้แ ก่บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จํากัด ตามทีเสนอมาข้า งต้น เนืองจากเป็ น การทํา รายการทีมีค วาม
สมเหตุสมผลในเรืองของราคาและเงือนไขอืนๆ ทีเกียวข้อง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้
4.8 ความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ กรรมการบริษัท ทีแตกต่ า งจากความเห็น ของ
คณะกรรมการบริษทั : - ไม่มี –
จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ
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