หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอื หุน้
ประจาปี 2565
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
รวมถึงกฎหมายและระเบียบอืน่ ๆทีเ่ กี่ยวข้อง

ที่ TACC (ล.) 005/2565

วันที่ 21 มีนาคม 2565

เรือ่ ง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ประจาปี 2565 (E-AGM)

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564
2. แบบรายงานข้อมูลประจาปี 2564 (56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
3. ข้อมูลการจัดสรรกาไรจากการดาเนินงานปี 2564 และการจ่ายเงินปั นผล
4. ข้อมูลของบุคคลผูไ้ ด้รบั เสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
5. นิยามกรรมการอิสระ
6. ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
7. ประวัติผสู้ อบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี
8. หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผูร้ บั มอบฉันทะ
9. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
10. ข้อปฏิบตั ิสาหรับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
11. แบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2565 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.
เนื่องจากปั จจุบนั สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ได้แพร่ระบาดออกเป็ นวงกว้างไม่อาจ
คาดการณ์ได้ จึงมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผูถ้ ือหุน้ ทุ กท่านเป็ นอย่างยิ่ง ดังนัน้ จึงของดเว้น
การเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ แบบมาเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จดั การประชุม และดาเนินการจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว เท่านัน้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามพระราช
กาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 โดย
ได้บนั ทึกถูกต้องตามความเป็ นจริง รายละเอี ยดปรากฎตามสาเนารายงานการประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2564 ที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 1
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมควรรับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว
การลงมติ วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ปรากฎอยู่ในแบบรายงานข้อมูล
ประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าแบบรายงานข้อมูลประจาปี 2564 (แบบ
56-1 One Report) ดังกล่าวนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ผลการดาเนินงานของบริษัทที่เกิดขึน้ ในรอบปี 2564 ดังนัน้
ที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
การลงมติ วาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่ตอ้ งลงมติ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ข้ อ เท็ จ จริ ง และเหตุ ผ ล งบการเงิ น ส าหรับ ปี สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 ได้ผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชีแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ใน
แบบรายงานข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม ครัง้ นีต้ าม
เอกสารแนบ 2
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชีแล้ว โดยผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รบั รองทั่ว ไป ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ จึงสมควรอนุมตั งิ บการเงินดังกล่าว
การลงมติ วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2564 และการจ่ายเงินปั นผล
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) กาหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี
หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสารองตามกฎหมายจะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน สารองดังกล่าวเป็ นสารองที่ไม่สามารถจัด สรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้ และมีนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลใน
อัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังการหักภาษี
เงินได้นิติบคุ คลและการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรร
กาไรจากผลการดาเนินงานปี 2564 และการจ่ายเงินปั นผล ดังนี ้
1. ในปี 2564 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิ 215.62 ล้านบาท ไม่จดั สรรเป็ นสารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทา
การจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายครบจานวนแล้ว
2. เห็ น ควรเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ารณา โดยในการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลทั้ง ปี 2564 จ านวน 200.64
ล้านบาท โดยปี 2564 ได้มีการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตรา 0.15 บาท คิดเป็ นเงิ นจานวน
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91.20 ล้านบาท และในครัง้ นีเ้ สนอให้ มีมติ จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.18 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลจ่าย
109.44 ล้านบาท
3. บริ ษั ท ฯ จะก าหนดรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ร ับ เงิ น ปั น ผล (Recode date) ในวัน ที่ 29 เมษายน 2565
และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
การลงมติ วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กาหนดว่า ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้
กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา (หรืออัตราที่ใกล้เคียง) กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก
และปี ที่สองภายหลังจากการจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับ สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการ
ผูอ้ ยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง โดยในปี นี ้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ
3 ท่าน ดังนี ้
1. รศ.กิตติ สิรพิ ลั ลภ
2. นายชนิต สุวรรณพรินทร์
3. นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสีย่ ง

บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2565 อย่างไรก็ ตาม เมื่อถึงระยะเวลาที่กาหนดไว้
ปรากฎว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้
กรรมการ ทัง้ 3 ท่าน เข้าดารงตาแหน่ง ได้แก่ 1) รศ.กิตติ สิริพลั ลภ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
อิส ระ 2) นายชนิ ต สุว รรณพริ น ทร์ กรรมการบริ ษั ท กรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง 3) นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง
เนื่องจากเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการในการ
กาหนดทิศทางธุรกิ จ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระจะ
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดประวัติบคุ คลที่ได้รบั การ
เสนอชื่อแต่ละท่านปรากฎตามเอกสารแนบ 3)
การลงมติ วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิเป็ นรายบุคคลด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากาหนดแนวทางการจ่าย
ค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตลอดจนผลประกอบการของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาจากความเหมาะสมกับ
ขอบเขตหน้า ที่ ก รรมการ ผลประกอบการของบริ ษั ท ขนาดของธุ ร กิ จ และสภาวะเศรษฐกิ จ ในปั จ จุ บัน
คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565 (รายละเอียด
ค่าตอบแทนกรรมการปรากฎตามเอกสารแนบ 5)
การลงมติ วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึง่ มาประชุม
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 กาหนดว่าให้ที่
ประชุมสามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี เพื่อให้เป็ นไปตามที่กฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร ที่จะ
เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ ให้
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

แห่งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2565 และกาหนดค่าตอบแทนเป็ นเงิน
จานวน 1,560,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทัง้ นีผ้ สู้ อบบัญชีของบริษัทเป็ นผูส้ อบบัญชีรายเดียวกันกับ
ผูส้ อบบัญชีในปี 2564 โดยผูส้ อบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีสว่ นได้เสียกับบริษัท/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2564 และ 2565
รายการ
การตรวจสอบงบการเงินประจาปี
การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รวม 3 ไตรมาส)
รวม

หน่วย : บาท
%เพิ่มขึน้
(ลดลง)

2564

2565

1,080,000

1,080,000

-

480,000

480,000

-

1,560,000

1,560,000

หมายเหตุ จานวนเงินดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าเอกสาร, ค่าโทรสาร เป็ นต้น
การลงมติ วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรแต่ งตัง้ ผูบ้ ญ
ั ชีจาก
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ดังรายชื่อผูส้ อบบัญชีขา้ งต้น และเห็นสมควรสาหรับอัตราค่าตอบแทนของผูส้ อบ
บัญชีตามเดิม ซึง่ มีความเหมาะสม
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 11 มีนาคม 2565
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกาหนดการดังกล่าว และขอเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม
วัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น หากท่านผูถ้ ือหุน้ มีความประสงค์จะแต่งตัง้ บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมครัง้ นีแ้ ทน ในกรณีมอบฉันทะกรุ ณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อ มปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท ให้แก่ประธานกรรมการและ/
หรือผูท้ ี่ประธานกรรมการกาหนดผ่านช่องทางดังนี ้ 1) ช่องทาง e-mail : ir@tacconsumer.com 2) ช่องทางไปรษณีย ์ : เลขานุการ
บริษัท ที่อยู่ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) ชัน้ 23 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 9/231-233 ถนนรามคาแหง แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250 ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565 นี้ โปรดศึกษาเอกสารเรื่อง ข้อปฏิบตั ิสาหรับการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 8 โดยกรรมการอิสระที่ได้รบั การเสนอให้
เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะได้แก่ คุณพักตรา สุรยิ าปี และคุณคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 9
ทัง้ นี ้ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากการประชุม รวมทัง้ เป็ นการรักษาสิทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ หาก
ผูถ้ ือหุน้ มีคาถามที่ตอ้ งการให้บริษัทฯ ชีแ้ จงในประเด็นของระเบียบวาระที่นาเสนอครัง้ นี ้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทฯ สามารถส่ง
คาถามล่วงหน้าได้ที่เลขานุการบริษัท ir@tacconsumer.com หรือโทรสารหมายเลข 0-2717-2899

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือเอก อภิชาติ เพ็งศรีทอง
ประธานกรรมการบริษัท
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บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2565
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

สารบัญ
หน้า
เอกสารแนบ 1

ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ
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หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผูร้ บั มอบฉันทะ

45-55

เอกสารแนบ 10

แบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
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เอกสารแนบ 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Rifaee ชัน้ 3 โรงแรมอัล มีรอซ ถนนรามคาแหง
กรุงเทพฯ
พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการบริษัท ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมตามที่ขอ้ บังคับของบริษัทได้
กาหนดไว้
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เริ่มมีการแพ่รระบาดระลอกใหม่เป็ นวงกว้างกระจายไปใน
หลายพืน้ ที่ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด และการแพร่ระบาดดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความ
ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผูถ้ ือหุน้ รวมถึงผูท้ ี่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็ นอย่างยิ่ง ตลอดจน
พร้อมที่จะปฏิบตั ิตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดการแพ่รระบาดของโรคโควิด-19
จากเหตุการณ์ดงั กล่าว คณะกรรมการบริหารซึ่งได้รบั มอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้มีอานาจ
ภายใต้ขอ้ จากัดของกฎหมายในการพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติม และ/หรือ กาหนดวัน เวลา สถานที่ รู ปแบบและวิธีการของการ
จัดการประชุม และวาระประชุม สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ตามความเหมาะสม และได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่า เพื่อเป็ นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้แจ้งเปลี่ยนแปลงรู ปแบบและวิธีการของการจัดการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เป็ นการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บริษัทฯ มีผถู้ ือหุน้ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 จานวน 9,395 ราย ซึ่งในวันนีม้ ีผถู้ ือหุน้
เข้าประชุมด้วยตนเอง จานวน 16 ราย และด้วยการมอบฉันทะ จานวน 153 ราย รวมทัง้ สิน้ 169 ราย โดยถือหุน้ รวมกันทัง้ สิน้
297,130,407 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 48.8701 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด 608,000,000 หุน้ ซึ่งถือว่ามีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบ
ฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1
ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด ครบเป็ นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
ประธานฯเปิ ดประชุม โดยได้กล่าวต้อนรับ และขอบคุณท่านผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ้น ประจ าปี 2564 ผ่า นสื่อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ และเลขานุก ารบริษั ท แนะน าคณะกรรมการบริษั ท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร ผูส้ อบบัญชี และที่
ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี ้
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม (คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด 7 ท่าน)
1. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
2. รศ.กิตติ สิรพิ ลั ลภ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นางพักตรา สุรยิ าปี
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
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5. นายชนิต สุวรรณพรินทร์

กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
6. นายชัชชวี วัฒนสุข
กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสีย่ ง และประธาน
กรรมการบริหาร
7. นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง
กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสีย่ ง และกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด 7 ท่าน)
1. นายชัชชวี วัฒนสุข
ประธานกรรมการบริหาร
2. นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง
กรรมการบริหาร
3. นายสุพจน์ ลีนานุรกั ษ์
กรรมการบริหาร
4. นางสุวีรยา อังศวานนท์
กรรมการบริหาร
5. นางสาวหัสยา จารุวิทยานันท์
กรรมการบริหาร
6. นางสาวแพรวนภา นิ่มมา
กรรมการบริหาร
7. นางสาวปาริฉตั ร โชติภมู ิเวทย์
กรรมการบริหาร และผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชีและการเงิน
เลขานุการบริษัท
นางสาวปั ญจพร ฤกษ์สมบูรณ์
ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม
นางสาวสาธิดา รัตนานุรกั ษ์
ที่ปรึษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม
นายนิติธร ธิราไชย

บริษัท สานักงานอีวาย จากัด
บริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิ ซ จากัด

ก่อนที่จะให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชีแ้ จงวิธีการ
ลงคะแนนเสียง และการนับผลคะแนนในการประชุมครัง้ นี ้
1.ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กาหนดว่า ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสียง หนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุน้
2.การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นี ้ จะแบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
 วาระที่ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระ
ที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 8 ทัง้ นี ้ บริษัทฯจะคานวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะ
คะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านัน้ แล้วจึงนาไปหักออกจากจานวนคะแนน
เสียงทัง้ หมด
 วาระที่ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม
ได้แก่ วาระที่ 7 ทัง้ นี ้ บริษัทฯจะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมดที่มาประชุม ที่ออกเสียง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
3.ผูถ้ ือหุน้ ที่ทาหนังสือมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าร่วมประชุมและหนังสือมอบฉันทะเป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ นัน้ บริษัทฯได้นาคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ โดยบันทึก
คะแนนเสียงรวมไว้ลว่ งหน้าแล้ว
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4.ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนน
เสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ โดยจะนาคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วยงดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียง
ทัง้ หมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงเห็นด้วย
5.กรณีผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงตามหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯจะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบ
ฉันทะที่ได้บนั ทึกไว้ลว่ งหน้าแล้ว
6.ในวาระการพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานและการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563 วาระแต่งตัง้
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ วาระการเพิ่มจานวนกรรมการและการเลือกตัง้ กรรมการเข้าใหม่ และวาระการอนุมตั ิ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 นัน้ บริษัทฯจะไม่นาคะแนนเสียงของกรรมการที่ถือหุน้ ในบริษัทฯ มารวมคานวณใน
ฐานการนับคะแนน ซึง่ คณะกรรมการผูม้ ีสว่ นได้เสียในวาระดังกล่าว จะไม่ประสงค์ลงคะแนนในวาระดังกล่าวเช่นกัน
7.เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคะแนน เมื่อแล้วเสร็จจะนามารายงานผลการลงคะแนนเสี ยงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริม่
วาระถัดไป
วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์
1.บริษัทฯ ได้ใช้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ซึง่ เป็ นหน่วยงานอิสระให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และได้รบั หนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนีบ้ ริษัทฯได้เชิญคุณนิตยา อามินเซ็น เข้าร่วมตรวจสอบและเป็ นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง
ด้วย
2.ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี ้ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามารถดูการถ่ายทอดสด
ตลอดการประชุม รวมทัง้ ผลคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งหากท่านใดมีขอ้ ขัดข้องทางเทคนิคในการใช้ระบบ ท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถ
โทรศัพ ท์ติ ด ต่ อ ขอความช่ ว ยเหลื อ ที่ ห มายเลขโทรศัพ ท์ 097-087-2591, 097-237-0094 หรื อ โดยอี เ มลผู้ป ระสานงาน
OJ@ojconsultinggroup.com ได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม
3.เนื่องจากการประชุมในครัง้ นีเ้ ป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บตั รลงคะแนนให้กบั ผูเ้ ข้าร่วม
ประชุม
4.ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทาการลงคะแนนในแต่ละวาระภายใน
เวลาที่กาหนด ( ไม่เกิน 2 นาที ) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครัง้ นึงว่า ยืนยันการลงคะแนน
หรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็ นการยืนยันการลงคะแนน
5.กรณีที่ผถู้ ือหุน้ ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทาได้ดว้ ยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครัง้ หากวาระได้ถกู ปิ ด
โหวตไปแล้ว ผูถ้ ือหุน้ จะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลีย่ นการลงคะแนนได้
6.เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทา่ นกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพ
และเสียงของการประชุมต่อ
เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อให้ทราบว่าในการดาเนินการประชุม บริษัทฯจะดาเนินการประชุมเรียงตาม
ระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึง่ ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านแล้ว และหากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะ
สอบถามในแต่ละวาระ ผูถ้ ื อหุน้ สามารถพิมพ์คาถามเข้ามาได้ตงั้ แต่เริ่มต้นการประชุม และบริษัทจะนาไปตอบในวาระที่
เกี่ยวข้อง
ประธานฯจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรือ่ งต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 18 กันยายน
2563 โดยสาเนารายงานการประชุมได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของ
หนังสือเชิญประชุม
ประธานฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถามแต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามข้อมูลแต่อย่างใด
มติ:
ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรบั รองรายงานการประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563
ตามที่เสนอ วาระนีผ้ ่านมติดว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีคะแนนเสียงเป็ นดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

297,130,407 เสียง
0 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
คิดเป็ นร้อยละ
-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563
ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ข้อมูลสาคัญอื่น ได้จดั ส่ง
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมอย่างครบถ้วน
นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผูจ้ ดั การ ได้สรุปผลการดาเนินงานในส่วนของคาอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ ายจัดการ ในรอบปี 2563 ปั จจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อบริษัทฯทัง้ ด้านบวกและด้านลบอย่างมีนยั สาคัญ และแผนธุรกิจปี 2564
ต่อที่ประชุม
ในปี 2563 บริษัทฯมีสดั ส่วนรายได้จากการขาย แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
1. รายได้จากการขายในกลุม่ ธุรกิจ B2B คิดเป็ น 95% ของรายได้จากการขาย ประกอบด้วย
1) เครื่องดื่มเย็นในโถกด (Cold Beverage Dispenser) มีจานวนประมาณ 12,000 สาขา เครื่องดื่มที่เป็ นรสชาติ
หลักได้แก่ กาแฟเอสเพรสโซ่ กาแฟลาเต้ ชาเย็น เครื่องดื่ม Optional Core ได้แก่ ช็อกโกแลตเฮอร์ชี่ เครื่องดื่มตามฤดูกาล ได้แก่
มิลค์กีเ้ บอร์รี่ แพสชันฟรุตที และมัทฉะลาเต้
2) เครื่องดื่มปรุ งสาเร็จชนิดผงพร้อมชงในมุม All Café มีจานวนประมาณ 8,300 สาขา เครื่องดื่มที่เป็ น รสชาติ
หลัก ได้แก่ ชาเขียว ชาไทย ชามะนาว และชานมไต้หวัน Optional Core ได้แก่ เมนูผลไม้โยเกิ รต์ ปั่ นต่าง ๆ และเครื่องดื่ม
ตามฤดูกาล ได้แก่ ฟรุตที ชาดานา้ ผึง้ ส้มเขียวหวาน ผสมเสาวรส และโฮจิฉะ
3) เครื่องกดเครื่องดื่มร้อนอัตโนมัติ (Hot Beverage Dispenser) มีจานวนประมาณ 540 สาขา โดยส่วนใหญ่
ติดตัง้ ที่รา้ น 7-Eleven ในปั๊ มนา้ มันปตท.ทั่วประเทศ
2. รายได้จากการขายในกลุม่ ธุรกิจ B2C คิดเป็ น 5% ของรายได้จากการขาย ประกอบด้วย
1) ธุ ร กิ จ คาแรคเตอร์ บริษั ท ฯได้ร ับ สิทธิ์ การเป็ นตัวแทนอนุญ าตในการขายสิทธิ์ การ์ตูน ได้แ ก่ กลุ่ม San-X
กลุม่ หมาจ๋า และกลุม่ Art Story
2) เครือ่ งดื่มปรุงสาเร็จชนิดผงตรา “ณ อรุณ”
3) ชาเขียวพร้อมดื่มตรา “เซนย่า”
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4) สินค้ากลุม่ เครือ่ งเขียน
5) Brand Representative ได้แก่ เครือ่ งดื่มช็อกโกแลต ตรา เฮอร์ชี่ และไซรัปตรา ดาวินชี่
นอกจากนี ้ บริษัทฯได้ขยายผลิตภัณฑ์เครือ่ งดื่มภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯเข้าสูธ่ ุรกิจคาเฟ่ ได้แก่ ร้านกาแฟมวลชน
Jungle Café, Arabitia Café, CP Fresh Mart, Black Canyon และกาแฟพันธุไ์ ทย โดยมีสาขาทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ
ซึง่ ถือว่าเป็ นการช่วยเพิ่มช่องทางในการจาหน่ายสินค้าของบริษั ทฯ อีกช่องทางหนึง่
ด้านผลการดาเนินงานในปี 2563
ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 1,314 ล้านบาท ลดลง 13.52% จากปี ก่อน ที่มีรายได้จากการขาย 1,520
ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากผลกระทบโรคโควิด-19 ที่สง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคงมียอดขายเติบโต
จาก กลุ่มเครื่องดื่ม non coffee ในมุม All Café ที่มากขึน้ ตามจานวนสาขา การเพิ่มเมนูใหม่ตามฤดูกาล และการเพิ่มขนาด
ผลิตภัณฑ์ กลุม่ สินค้าที่รว่ มพัฒนากับ B2B
กาไรสุทธิ ในปี 2563 มีจานวน 188.38 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิ 14.31% เพิ่มขึน้ คิดเป็ น 18.34% จากปี
ก่อนที่มีกาไรสุทธิจานวน 159.18 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากอัตรากาไรขัน้ ต้นของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ โดยมาจากการเพิ่มยอดขาย
ในส่วนสินค้าที่มีกาไรสูงจากการพัฒนาต้นทุนอย่างต่อเนื่องและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดาเนินงานให้มีประสิทธิ ภาพ
มากขึน้
อัตรากาไรขัน้ ต้นเท่ากับ 33.87% เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนที่มีอตั รากาไรขัน้ ต้น เท่ากับ 30.71% เกิดจากการบริหารจัดการ
ควบคุมพัฒนาค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ส่วนสาเหตุที่อตั รากาไรขัน้ ต้นเพิ่มขึน้ เป็ นผลมาจากยอดขายของสินค้าที่มี
กาไรสูงมีสดั ส่วนเพิ่มขึน้ และจากการที่บริษัทฯ พัฒนาต้นทุนอย่างต่อเนื่อง
ด้านสินทรัพย์รวม มีจานวน 1,011 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีจานวน 1,029 ล้านบาท โดย
ส่วนใหญ่เกิดจากเงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนีก้ ารค้า และลูกหนีอ้ ื่น ๆ หนีส้ นิ รวมมีจานวน 289 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนที่มีจานวน 330 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนีก้ ารค้า เจ้าหนีอ้ ื่น และหนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงิน และส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ มีจานวน 722 ล้านบาท เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีจานวน 699 ล้านบาท เกิดจากกาไรตามงวดปกติ และ
จ่ายการเงินปั นผลประจาปี
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญโดยภาพรวมยังอยูใ่ นเกณฑ์ที่กาหนด รายละเอียด ดังนี ้
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง/Current Ratio (เท่า/X)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว/Quick Ratio (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่ /Average Collection Period (วัน)
ระยะเวลาชาระหนี/้ Average Payment Period (วัน)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ /Average Sale Period (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขัน้ ต้น/ Gross Profit Margin (%)
อัตรากาไรสุทธิ/ Net Profit Margin (%)
EBITDA (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ / Return on Equity (%)
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ปี 2563
3.46
3.31
73
65
16
33.87%
14.31%
19.52%
26.23%

อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์/ Return on Assets (%)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ / Debt to Equity Ration (เท่า)

ปี 2563
18.27%
0.40

การจ่ายเงินปั นผลในปี 2563 โดยได้มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลครัง้ ที่ 1 ในอัตรา 0.13 บาทต่อหุน้
บริษัทฯ มีกลยุทธ์การบริหารงานหลักในทิศทางธุรกิจปี 2564 โดยคาดว่ารายได้ทงั้ ปี 2564 จะเติบโตร้อยละ 10 จากปี
ก่อน เนื่องจากจะเน้นกลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั สินค้าเดิม และออกสินค้าใหม่ ตามเทรนด์ผบู้ ริโภค และร่วมพัฒนาสินค้า
ให้กบั ลูกค้า รายละเอียด ดังนี ้
กลุ่ม B2B
 เครือ่ งดื่มเย็นในโถกด และเครือ่ งดื่มในมุม All Cafe
 ในส่วนของเครื่องดื่มในมุม All Café ส่วนที่สาคัญคือมีการปรับเพิ่มขนาดของเครื่องดื่มเป็ น 22 ออนซ์ ซึ่งในปี 2564
ถือว่าเป็ นการรับรูร้ ายได้เต็มปี
 การสือ่ สารข้อความในแต่ละโอกาส (Occasion Messaging) เพื่อเป็ นการกระตุน้ ยอดขายในร้าน 7-Eleven
 ช่องทางการจาหน่ายผ่าน Delivery Platform ของร้าน 7-Eleven
 การขยายเครือ่ งดื่มเข้าสูห่ า้ ง Lotus’s ในส่วนของ Food court และร้าน Arabitia Café ในห้าง Lotus’s
 การขยายการส่งเครือ่ งดื่มไปร้าน 7-Eleven ที่ตา่ งประเทศ คือ กัมพูชาและลาว
กลุ่ม B2C
 ธุรกิจคาแรคเตอร์ได้แก่ San-x จากประเทศญี่ปนุ่ หมาจ๋า จากประเทศไทย และมีคาแรคเตอร์ใหม่ในปี 2564 ที่เพิ่ง
เปิ ดตัวคือ Jay The Rabbit และจะมีคาแรคเตอร์ใหม่ ๆ มาเพิ่มเติม
 ธุรกิจการขายในประเทศ มีพนั ธมิตรรายใหม่มากขึน้ เช่น Ikea เป็ นต้น
ธุรกิจการร่วมทุน


จากการการร่วมลงทุนกับบริษัท ไทย คานาเทค อินโนเวชั่น จากัด (TCI) และมทร.พระนคร ในการขยายเข้าสูธ่ ุรกิจ
กัญชงและกัญชา ซึง่ ถือว่าเป็ นการก้าวเข้าสูต่ ลาด Health & Wellness

ในปี 2563-2564 บริษัทฯได้รบั รางวัลต่าง ๆ ดังนี ้
1) บริษัทฯได้รบั รางวัล Superior Taste Award จาก International Taste Institute ประเทศเบลเยี่ยม โดยเป็ นผูน้ า
ระดับสากลในการประเมินผลและรับรองรสชาติอาหารและเครือ่ งดื่ม ตัง้ แต่ปี 2563 – 2564 อย่างต่อเนื่อง
2) บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) สาขาโรงงานบ้านบึง ก้าวสู่ความเป็ นมาตรฐานระดับสากลกับการ
รับรองระบบการจัดการความปลอดภัยทางอาหารสาหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มให้มีคณ
ุ ภาพ
ถูกสุขอนามัย และความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค เมื่อ 25 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยได้รบั การรับรองระบบการ
จัด การความปลอดภัย อาหาร (Food Safety System Certification: FSSC 22000) อยู่ภายใต้ก ารยอมรับ จาก
Global Food Safety Initiative (GSFI) ซึง่ เป็ นมาตรฐานที่ได้รบั การยอมรับจากผูค้ า้ ปลีกรายใหญ่ในยุโรป
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษั ท ฯมีน โยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์ร ัปชั่น มี ก ารปลูกจิ ตสานึกให้ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร
ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รปั ชั่น สร้างค่านิยมที่ถูกต้องและทัศนคติให้กับพนักงานในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต ไม่แสวงหาประโยชน์จากตาแหน่งหน้าที่ของตนเอง หรือเอือ้ ประโยชน์ใดๆ ให้กบั คนอื่น ไม่วา่ จะเป็ นการดาเนินงาน
โดยทางตรงหรือทางอ้อม และห้ามใช้โอกาสจากตาแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ ของครอบครัว
นอกจากนี ้ บริษัทฯได้มีการส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นเบือ้ งต้น เพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์
ขัน้ ตอนการวางระบบการป้องกันการทุจริตในองค์กร และอยูร่ ะหว่างการพิจารณาเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถามประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม
คุณกรกช กุลนิติ ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า การเข้าไปถือหุน้ ในบริษัท ไทย คานาเทค อินโนเวชั่น จากัด
(TCI) ในสัดส่วน 30% นัน้ คิดเป็ นเงินทุนเท่าไหร่ และการไปทา MOU กับ TCI และ มทร.พระนคร สามารถทาธุร กิจได้ตงั้ แต่
ต้นนา้ ถึงปลายนา้ หรือไม่
คุณชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร ได้ชีแ้ จงว่า เงินลงทุนที่บริษัทฯใช้เบือ้ งต้นจานวน 30 ล้านบาท โดยทาง
TCI เน้นการวิจยั และพัฒนาในธุรกิจกัญชา และการถือหุน้ ในสัดส่วน 30% นัน้ บริษัทฯ สามารถเข้าไปมีสว่ นร่วมในธุรกิจตั้งแต่
ต้นนา้ ถึงปลายนา้
คุณประพิน นุชเปี่ ยม ผูร้ บั มอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามว่า บริษัทฯมีแผนที่จะนานวัตกรรม
มาใช้ในการทาธุรกิจด้านใดบ้างหรือไม่
คุณชัชชวี วัฒนสุข ชีแ้ จงว่า ในการลงทุนกับ TCI มองใน 2 ส่วน คือ 1) การลงทุนโดยตรงเพื่อพัฒนาสินค้าของกัญชา
ไม่ว่าจะเป็ นสาร THC หรือ CBD ซึ่งสามารถที่จะปลูกและขายในส่วนประกอบของกัญชา (Ingredient) 2) การนาส่วนประกอบ
ของกัญชามาพัฒนาเป็ นตัวสินค้า เช่น เครือ่ งดื่ม ยารักษาโรค อาหารเสริม เป็ นต้น ซึง่ บริษัทฯมองว่าเป็ นโอกาสในการนาวัตถุดบิ
เหล่านีม้ าพัฒนาเป็ น Consumer Product ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาในการพัฒนาวัตถุดิบให้ตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคให้มีความเหมาะสมมากที่สดุ
คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ้ จ้งว่า สาหรับนวัตกรรมของธุรกิจภาพรวมนัน้ มีการใช้ค่อนข้างมาก
เนื่องจากบริษัทฯให้ความสาคัญกับการวิจยั และพัฒนาเป็ นหลัก และเป็ นพันธมิตรกับ Food Innopolis เพื่อหานวัตกรรมใหม่ ๆ และ
เพิ่มเติมศักยภาพในการคิดค้น การวิเคราะห์ หรือการใช้วตั ถุดิบ และมีการศึกษาในด้านอื่นๆ ตัง้ แต่กระบวนการจนถึงการผลิต มีการหา
นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทัง้ ทางด้านต้นทุนและการดาเนินการด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผบู้ ริโภคได้รบั สินค้าที่ดีที่สดุ
โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้รบั ทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ตามที่เสนอ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจาปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชีแล้ว โดยผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รบั รองทั่วไป และบริษัทได้จดั ส่งงบการเงินให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญแล้ว
รศ.กิตติ สิริพลั ลภ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แสดงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี ของบริษัทฯ
ร่วมกับผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และฝ่ ายจัดการ โดยพิจารณาถึงประเด็นสาคัญ รวมทัง้ ปรึกษาหารือกันอย่างอิสระ เพื่อให้
มั่นใจว่ากระบวนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม ในการจัดทางบการเงินของบริษัทฯมีความ
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ถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอและทันเวลาต่อผูใ้ ช้งบการเงิน สอดคล้องกับกฎหมายและ
ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และเป็ นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิ น ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ
เหมาะสม และมีกระบวนการที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบตั ิงานของบริษัทฯ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการ
กากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมีการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและเชื่อถือได้
ประธานฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถามประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม
คุณพินชัย วิบลู ย์ศิริกุล ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า สถานการณ์ของโรคโควิด-19 มีผลกระทบต่อแผนงาน
ของบริษัทฯอย่างไร และมีโอกาสในการเพิ่มกาไรจากการลดค่าใช้จ่ายหรือไม่
คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ้ จ้งว่า บริษัทฯได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19
ที่เกิดขึน้ และในการระบาดรอบใหม่ก็ยงั ได้รบั ผลกระทบอย่างต่อเนื่ อง โดยมีการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ 2 ส่วน คือ
1) ด้านต้นทุน มีการบริหารจัดการต้นทุนอย่างเหมาะสม โดยสินค้าต้องมีคณ
ุ ภาพที่ดี และ 2) ด้านการดาเนินงาน มีการบริหาร
จัดการในส่วนนีใ้ ห้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเพิ่มความสามารถในการทากาไรของบริษัทฯ
มติ:
ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมตั ิงบการเงิน สาหรับปี สนิ ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ วาระนีผ้ ่านมติ
ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็ นดังนี ้
เห็นด้วย

297,180,507 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วย

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

งดออกเสียง

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

บัตรเสีย

0 เสียง

0.0000
-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2563 และการจ่ายเงินปั นผล
ประธานฯได้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้บริษัท
ต้องจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ ประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
เงินสารองตามกฎหมายจะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารองดังกล่าวเป็ นสารองที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ได้ และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
ในแต่ละปี ภายหลังการหักภาษี เงิ นได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็ นว่าที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ควรพิจารณาดังนี ้
1. ไม่จดั สรรเป็ นสารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสารองครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว
2. พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลในรูปของเงินสด ในอัตราหุน้ ละ 0.17 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลจ่าย 103.36 ล้านบาท
3 .บริษัทฯ จะกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุน้ ที่มีสิทธิ ได้รบั เงิ นปั นผล (Recode date) ในวันที่ 29 เมษายน 2564 และกาหนด
จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
สาหรับการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563 นัน้ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ
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ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผ่านมา
รายการ

2561

กาไรสุทธิประจาปี (ล้านบาท)
จานวนหุน้ สามัญ (ล้านหุน้ )
จานวนเงินปั นผลรวมทีจ่ ่ายทัง้ สิน้ (ล้านบาท)
เงินปั นผล (บาทต่อหุน้ )
กาไรสุทธิครึง่ ปี แรก (ล้านบาท)
เงินปั นผลจ่ายระหว่างกาล (บาทต่อหุน้ )
จานวนเงินปั นผลรวมทีจ่ ่ายระหว่างกาล (ล้านบาท)
เงินปั นผลจ่ายประจาปี ต่อหุน้ สามัญ (บาทต่อหุน้ )
จานวนเงินปั นผลรวมทีจ่ ่ายประจาปี (ล้านบาท)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล

2562

2563

71.30

159.18

188.38

608

608

608

79.04

145.92

182.40

0.13

0.24

0.30

37.17

73.14

90.41

0.04

0.10

0.13

24.32

60.80

79.04

0.09

0.14

0.17

54.72

85.12

103.36

110.86%

91.67%

96.83

ประธานฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถามแต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามข้อมูลแต่อย่างใด
มติ:
ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2563 และการจ่ายเงินปั นผล ตามที่
เสนอ วาระนีผ้ ่านมติดว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี
คะแนนเสียงเป็ นดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

297,180,507 เสียง
0 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
คิดเป็ นร้อยละ
-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯได้ชีแ้ จงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กาหนดว่า ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้
กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นอัตรา 1 ใน 3 (หรืออัตราที่ใกล้เคียง) กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สอง
ภายหลังจากการจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการผูอ้ ยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้
ออกจากตาแหน่ง โดยในปี นี ้ บริษัทฯมีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ดังนี ้
1. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง
2. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์
3. นายชัชชวี วัฒนสุข

ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนและประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสีย่ ง และประธานกรรมการบริหาร

บริษัทฯได้เปิ ด โอกาสให้ผูถ้ ื อหุน้ เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2564 อย่างไรก็ ตาม เมื่อถึงระยะเวลาที่กาหนดไว้ ปรากฎว่าไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ
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คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าดารง
ตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการ
ในการกาหนดทิศทางธุรกิจ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระจะสามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ประธานฯได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิเลือกตัง้ กรรมการเข้าดารงตาแหน่งแทนกรรมการที่ครบกาหนดต้องออก
จากตาแหน่งตามวาระในปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ
สาหรับวาระนี ้ บริษัทฯไม่นาคะแนนเสียงของกรรมการผูม้ ีสว่ นได้เสียที่ถือหุน้ ในบริษัทฯมารวมคานวณในฐานการนับ
คะแนน ซึง่ คณะกรรมการผูม้ ีสว่ นได้เสียในวาระดังกล่าว จะไม่ประสงค์ลงคะแนนในวาระดังกล่าวเช่นกัน
ประธานฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถามแต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามข้อมูลแต่อย่างใด
มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้เลือกตัง้ 1) พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง 2) นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ และ 3) นายชัชชวี
วัฒนสุข กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ โดยวาระนีไ้ ด้ผา่ นมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั
มอบฉันทะ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็ นดังนี ้
1) พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง
ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
เห็นด้วย
297,180,507 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสีย
0 เสียง
2) นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
3) นายชัชชวี วัฒนสุข
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
297,180,507 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0 เสียง
กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสีย่ ง และประธานกรรมการบริหาร
146,463,208 เสียง
0 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
คิดเป็ นร้อยละ
-
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจานวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่
ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อความเหมาะสมและเพื่อเป็ นประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท ดังนัน้
บริษัทมีความจาเป็ นต้องเพิ่มจานวนกรรมการของบริษัทจากเดิม จานวน 7 คน เป็ นจานวน 9 คน โดยการเลือกตัง้ กรรมการเข้า
ใหม่จานวน 2 คน คือ คุณไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ และคุณสุพจน์ ลีนานุรกั ษ์ ซึง่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว มีความเห็นว่าคุณไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล และคุณสุพจน์ ลีนานุรกั ษ์ เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ
และคุณ สมบัติ ค รบถ้ว นและไม่มี ลัก ษณะต้อ งห้า มตามพระราชบัญ ญัติ บ ริษั ท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้
เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มจานวนกรรมการและการเลือกตัง้ กรรมการเข้าใหม่ 2 คน ดังกล่าวข้างต้น
สาหรับวาระนี ้ บริษัทฯจะไม่นาคะแนนเสียงของผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ที่ถือหุน้ ในบริษัทมารวมคานวณ
ในฐานการนับคะแนน ซึ่งผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว จะไม่ประสงค์ลงคะแนนในวาระ
ดังกล่าวเช่นกัน
ประธานฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถามแต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามข้อมูลแต่อย่างใด
มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้เลือกตัง้ 1) นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ และ 2) นายสุพจน์ ลีนานุรกั ษ์ เป็ นกรรมการ
บริษัท โดยวาระนีไ้ ด้ผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีคะแนนเสียงเป็ นดังนี ้
1) นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ
กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
เห็นด้วย
297,180,507 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

งดออกเสียง

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

-

บัตรเสีย

0 เสียง

2) นายสุพจน์ ลีนานุรกั ษ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

กรรมการบริษัท
296,782,921 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท โดยคาแนะนาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ได้พิจารณากาหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ
และเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจากความเหมาะสมกับ
ขอบเขตหน้าที่กรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดของธุรกิจ และสภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั องค์ประกอบของค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย
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1. ค่าเบีย้ ประชุม เป็ นค่าตอบแทนเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครัง้ สาหรับกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
2. บาเหน็จกรรมการ พิจารณาจากผลกาไรของบริษัทฯ และสืบเนื่องจากการพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการใหม่เพิ่มเติมอีก
2 ท่าน จึงเห็นควรให้มีการปรับเพิ่ม บาเหน็จกรรมการเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจัดสรรตาม
ความเหมาะสม ดังต่อไปนี ้
หน่วย : บาท
ประเภทค่าตอบแทน

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
ค่าเบีย้ ประชุม (ต่อครัง้ )
กรรมการบริษัท
ค่าเบีย้ ประชุม (ต่อครัง้ )

38,000

38,000

38,000

31,000

31,000

31,000

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ค่าเบีย้ ประชุม (ต่อครัง้ )
กรรมการตรวจสอบ
ค่าเบีย้ ประชุม (ต่อครัง้ )

31,000

31,000

31,000

25,000

25,000

25,000

19,000

19,000

19,000

12,000

12,000

12,000

10,000

10,000

10,000

10,000
2,000,000

10,000
2,000,000

10,000
2,500,000

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ค่าเบีย้ ประชุม (ต่อครัง้ )
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ค่าเบีย้ ประชุม (ต่อครัง้ )
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ค่าเบีย้ ประชุม (ต่อครัง้ )
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
ค่าเบีย้ ประชุม (ต่อครัง้ )
2. บาเหน็จกรรมการ(รวม)

หมายเหตุ 1) เบีย้ ประชุมจะจ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมเท่านัน้
2) กรรมการที่ได้รบั เงินเดือนประจาในฐานะพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะ
กรรมการของบริษัท
3) บริษั ท ฯ จะจ่ า ยค่า บ าเหน็ จ กรรมการให้แ ก่ ค ณะกรรมการบริษั ท ซึ่ง เป็ น จ านวนเงิ น ไม่เ กิ น 2,500,000 บาท
โดยคณะกรรมการจะพิจารณา จัดสรรตามความเหมาะสม
นอกจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารยังได้รบั ค่าตอบแทนใน
สิทธิ ประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมหลักสูตรของ IOD และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นีไ้ ปตามระเบียบของ
บริษัทฯ
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สาหรับวาระนี ้ บริษัทฯไม่นาคะแนนเสียงของกรรมการผูม้ ีสว่ นได้เสียที่ถือหุน้ ในบริษัทฯมารวมคานวณในฐานการนับ
คะแนน ซึง่ คณะกรรมการผูม้ ีสว่ นได้เสียในวาระดังกล่าว จะไม่ประสงค์ลงคะแนนในวาระดังกล่าวเช่นกัน
ประธานฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถามแต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามข้อมูลแต่อย่างใด
มติ:
ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองใน
สามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ อบฉันทะ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็ นดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

288,246,935 เสียง
0 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
คิดเป็ นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
ประธานฯ ได้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 กาหนดว่าให้
ที่ประชุมสามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี เพื่อให้เป็ นไปตามที่กฎหมายว่าด้วย บริษัท
มหาชนจากัด
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมควรพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้
1) นางสาวสาธิดา รัตนานุรกั ษ์
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 เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริษัท ประจาปี 2564 และกาหนดค่าตอบแทนเป็ นเงิน
จานวน 1,560,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทัง้ นีผ้ สู้ อบบัญชีของบริษัทเป็ นผูส้ อบบัญชีรายเดียวกั นกับผูส้ อบบัญชีใน
ปี 2563 โดยผูส้ อบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีสว่ นได้เสียกับบริษัท/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว
ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2563 และ 2564
รายการ
การตรวจสอบงบการเงินประจาปี
การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รวม 3 ไตรมาส)
รวม

หน่วย: บาท
%เพิ่มขึน้ (ลดลง)

2563

2564

1,080,000

1,080,000

-

480,000

480,000

-

1,560,000

1,560,000

ประธานฯได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 และกาหนดค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียด
ที่เสนอข้างต้น
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถามแต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามข้อมูลแต่อย่างใด
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มติ:
ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมตั ิให้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 และกาหนดค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็ นดังนี ้
เห็นด้วย
293,177,507 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

0 เสียง
4,003,000 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

0.0000
-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
ประธานฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถามแต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามข้อมูลแต่อย่างใด
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ต้องขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี ้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางบริษัทฯ จึงเลือกเป็ นการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต้องขอขอบคุณสาหรับคาถามและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ให้กบั ทางบริษัท แสดงถึงว่า
ท่านมีความสนใจในการดาเนินงานของบริษัท บริษัทฯขอยืนยันว่าจะมุ่งมั่นปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ ดาเนิน
ธุรกิจด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยยึดถือประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ และขอให้ทกุ ท่านปลอดภัยจาก
โรคโควิด-19
ปิ ดประชุมเวลา 11.20 น.

ลงชื่อ...........................................................ประธานที่ประชุม
(พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง)
ลงชื่อ
(นางสาวปั ญจพร ฤกษ์สมบูรณ์)
เลขานุการบริษัท/ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
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เอกสารแนบ 2
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2564 และการจ่ายเงินปั นผล
สาหรับการจัดสรรกาไรสุทธิ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายนัน้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กาหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของ
กาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสารองตามกฎหมายจะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน สารองดังกล่าวเป็ นสารองที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ได้ โดยบริษัทฯ มีสารองครบถ้วนตามกฎหมาย
กาหนดแล้ว
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังการหักภาษี เงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจ
พิจารณาจ่ายเงินปั นผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กาหนดไว้ได้ โดยจะขึน้ อยู่กบั ผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และ
ความจาเป็ นในการใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ
ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผ่านมา
รายการ
กาไรสุทธิประจาปี (ล้านบาท)

2562

2563

2564

159.18

188.38

215.62

608

608

608

145.92

182.40

200.64

0.24

0.30

0.33

73.14

90.41

101.28

0.10

0.13

0.15

จานวนเงินปั นผลรวมทีจ่ ่ายระหว่างกาล (ล้านบาท)

60.80

79.04

91.20

เงินปั นผลจ่ายประจาปี ต่อหุน้ สามัญ (บาทต่อหุน้ )

0.14

0.17

0.18

85.12

103.36

109.44

91.67%

96.83%

93.05%

จานวนหุน้ สามัญ (ล้านหุน้ )
จานวนเงินปั นผลรวมที่จ่ายทั้งสิน้ (ล้านบาท)
เงินปั นผล (บาทต่อหุ้น)
กาไรสุทธิครึง่ ปี แรก (ล้านบาท)
เงินปั นผลจ่ายระหว่างกาล (บาทต่อหุน้ )

จานวนเงินปั นผลรวมทีจ่ ่ายประจาปี (ล้านบาท)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล

หมายเหตุ
 ปี 2562 มติ ท่ี ประชุ มคณะกรรมการบริ ษั ท ครั้งที่ 3/2562 เมื่ อวันที่ 13 สิ งหาคม 2562 ได้พิ จารณาอนุมัติ ให้มี การจ่ ายเงิ นปั นผล
ระหว่างกาล ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) คิดเป็ นเงินปันผล จานวน 60.80 ล้านบาท
 ปี 2563 มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ได้พิจารณาอนุมตั ิให้มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ในอัตราหุน้ ละ 0.13 บาท (สิบสามสตางค์) คิดเป็ นเงินปันผล จานวน 79.04 ล้านบาท
 ปี 2564 มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ได้พิจารณาอนุมตั ิให้มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) คิดเป็ นเงินปันผล จานวน 91.20 ล้านบาท

สาหรับการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2564 นัน้ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ
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เอกสารแนบ 3
ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเพือ่ เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
รองศาสตราจารย์กิตติ สิริพัลลภ

อายุ 70 ปี

ตาแหน่งปั จจุบนั

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการที่เสนอ

กรรมการอิสระ

วันทีด่ ารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
 14 กรกฎาคม 2560
วาระการดารงตาแหน่ง
 14 กรกฎาคม 2560 - การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ( 4 ปี 9 เดือน)
คุณวุฒทิ างการศึกษา
 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 172/2563
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 ก.ค. 2560-ปั จจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2564
 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 ไม่มี
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา
 ไม่มี
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จานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในปี 2564
 คณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการตรวจสอบ

เข้าร่วม 7 ครัง้ จากทัง้ หมด 7 ครัง้ หรือคิดเป็ น 100%
เข้าร่วม 4 ครัง้ จากทัง้ หมด 4 ครัง้ หรือคิดเป็ น 100%

การมี ส่ วนได้ เสี ยกับบริ ษัท/ บริ ษั ทย่อย/บริ ษั ทร่ วม หรื อนิ ติ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุ บันหรื อในช่วง 2 ปี
ที่ผ่านมา
1.กรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา

ไม่เป็ นกรรมการมีสว่ นร่วม
ในการบริหาร

2.ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็ น

3.ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ไม่มี

หมายเหตุ 1) บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อในครัง้ นีไ้ ด้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการ
บริษัทแล้วว่ามีคณ
ุ สมบัติท่เี หมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอรายชื่อ
2) คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ
และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง
3) บุคคลดังกล่าวไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือ มี สภาพเป็ นการแข่งขันทางธุร กิจกับบริษัทฯ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า
รศ.กิตติ สิรพิ ลั ลภ เป็ นผูม้ ีความรูแ้ ละประสบการณ์ที่เพียงพอ ที่สามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
โดยปั จจุบนั ดารงตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการบริษัท
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นายชนิต สุวรรณพรินทร์
ตาแหน่งปั จจุบนั

อายุ 57 ปี

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการทีน่ าเสนอ

กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร

วันทีด่ ารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
 19 สิงหาคม 2554
วาระการดารงตาแหน่ง
 19 สิงหาคม 2554- การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ( 10 ปี 8 เดือน)
คุณวุฒทิ างการศึกษา
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 112/2557
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 2554-ปั จจุบนั
 มิ.ย. 2562-ปั จจุบนั
 2554 -1 มี.ค. 2562

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการอาวุโส Customer Experience Department บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)

ตาแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2564
 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 ไม่มี
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา
 ไม่มี
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จานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในปี 2564
 คณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

เข้าร่วม 7 ครัง้ จากทัง้ หมด 7 ครัง้ หรือคิดเป็ น 100 %
เข้าร่วม 2 ครัง้ จากทัง้ หมด 2 ครัง้ หรือคิดเป็ น 100 %
เข้าร่วม 2 ครัง้ จากทัง้ หมด 2 ครัง้ หรือคิดเป็ น 100 %

การมี ส่ วนได้ เสี ยกับบริ ษัท/ บริ ษั ทย่อย/บริ ษั ทร่ วม หรื อนิ ติ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุ บันหรื อในช่วง 2 ปี
ที่ผ่านมา
1.กรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา

ไม่เป็ นกรรมการมีสว่ นร่วม
ในการบริหาร

2.ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็ น

3.ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ไม่มี

หมายเหตุ 1) บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อในครัง้ นีไ้ ด้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการ
บริษัทแล้วว่ามีคณ
ุ สมบัติท่เี หมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอรายชื่อ
2) บุคคลดังกล่าวไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมี
สภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่ า
นายชนิ ต สุว รรณพริน ทร์ เป็ น ผู้มี ค วามรู ้และประสบการณ์ในธุ ร กิ จ โดยปั จ จุบัน ดารงตาแหน่ง กรรมการ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสีย่ ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
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นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง
ตาแหน่งปั จจุบนั

อายุ 52 ปี

กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการทีน่ าเสนอ

กรรมการ

วันทีด่ ารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
 1 กันยายน 2558
วาระการดารงตาแหน่ง
 1 กันยายน 2558- การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ( 6 ปี 7 เดือน)
คุณวุฒทิ างการศึกษา
 Master of Business Administration, University of South Alabama, USA.
 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ น่ ที่ 14/2560
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 124/2559
 หลักสูตร Financial Statements For Directors (FSD) รุน่ ที่ 31/2559
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 2561-ปั จจุบนั กรรมการ กรรมการบริหารความเสีย่ ง และรองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานกลยุทธ์องค์กร
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2564
 0.67% (4,071,793 หุน้ )
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 ไม่มี
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา
 ไม่มี
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จานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในปี 2564
 คณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
 คณะกรรมการบริหาร

เข้าร่วม 7 ครัง้ จากทัง้ หมด 7 ครัง้ หรือคิดเป็ น 100 %
เข้าร่วม 2 ครัง้ จากทัง้ หมด 2 ครัง้ หรือคิดเป็ น 100 %
เข้าร่วม 11 ครัง้ จากทัง้ หมด 12 ครัง้ หรือคิดเป็ น 92 %

การมี ส่ วนได้ เสี ยกับบริ ษัท/ บริ ษั ทย่อย/บริ ษั ทร่ วม หรื อนิ ติ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุ บันหรื อในช่วง 2 ปี
ที่ผ่านมา
1.กรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา

กรรมการมีสว่ นร่วมในการ
บริหาร

2.ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็ น

3.ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ไม่มี

หมายเหตุ 1) บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อในครัง้ นีไ้ ด้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการ
บริษัทแล้วว่ามีคณ
ุ สมบัติท่เี หมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีผูถ้ ือหุน้ เสนอรายชื่อ
2) บุคคลดังกล่าวไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมี
สภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า
นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง เป็ นผูม้ ีความรู แ้ ละประสบการณ์ในธุรกิจ และได้มีสว่ นร่วมในการพัฒนางานด้านต่างๆ ของบริษัท
มาอย่างต่อเนื่อง โดยปั จจุบนั ดารงตาแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงเห็นสมควรเสนอให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณา
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
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เอกสารแนบ 4
นิยามของกรรมการอิสระ
นิยามของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศตลาด
หลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี ้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้ นีใ้ ห้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนั กงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบุ
คม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอานาจควบคุมบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ น
หรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูท้ ี่มีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชีซึ่งเป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือเป็ นที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึง่ ได้รบั บริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการวิชาชีพนัน้
ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เ ป็ น กรรมการที่ ได้ร ับ การแต่ง ตัง้ ขึน้ เป็ นตัว แทนกรรมการบริษั ท ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้ถื อ หุ้น ซึ่ง เป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่
เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือน
ประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพ
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ เช่น หุน้ ส่วน
ธุรกิจ เจ้าหนี ้ และคูค่ า้ อันอาจจะทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
10. มีความรู แ้ ละความเข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิ จของบริษัทฯ เป็ นอย่างดี รวมทัง้ มีความรู ค้ วามสามารถที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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11. กรรมการอิสระจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีหากเห็นว่ามีเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจจะทาให้ตนต้องขาด
คุณสมบัติความเป็ นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ
12. กรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละไม่เกิน 9 ปี
13. กรรมการอิสระจะต้องไม่ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง
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เอกสารแนบ 5
พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน
หลักเกณฑ์การเสนอค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะ
ทาการศึกษาหาความเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะของธุรกิจ และการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัท
จดทะเบียนอื่น และเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีลกั ษณะหน้าที่และความรับผิดชอบใกล้เคียงกัน ซึ่งค่าตอบแทน
กรรมการของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทาการทบทวนค่าตอบแทน
กรรมการอย่างน้อยปี ละครัง้ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
องค์ประกอบของค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย
1. ค่าเบีย้ ประชุม เป็ นค่าตอบแทนเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครัง้ สาหรับกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
2. บาเหน็จกรรมการ พิจารณาจากผลกาไรของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม
ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน
ประเภทค่าตอบแทน

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

38,000

38,000

38,000

31,000

31,000

31,000

31,000

31,000

31,000

25,000

25,000

25,000

19,000

19,000

19,000

12,000

12,000

12,000

1. ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
ค่าเบีย้ ประชุม (ต่อครัง้ )
กรรมการบริษัท
ค่าเบีย้ ประชุม (ต่อครัง้ )
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ค่าเบีย้ ประชุม (ต่อครัง้ )
กรรมการตรวจสอบ
ค่าเบีย้ ประชุม (ต่อครัง้ )
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ค่าเบีย้ ประชุม (ต่อครัง้ )
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ค่าเบีย้ ประชุม (ต่อครัง้ )
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ประเภทค่าตอบแทน

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

2,000,000

2,500,000

2,500,000

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ค่าเบีย้ ประชุม (ต่อครัง้ )
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
ค่าเบีย้ ประชุม (ต่อครัง้ )
2. บาเหน็จกรรมการ (รวม)

หมายเหตุ 1) เบีย้ ประชุมจะจ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมเท่านัน้
2) กรรมการที่ได้รบั เงินเดือนประจาในฐานะพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะ กรรมการของบริษัท
3) บริษัทฯ จะจ่ายค่าบาเหน็จกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท ซึง่ เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยคณะกรรมการจะพิจารณา
จัดสรรตามความเหมาะสม

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารยังได้ รบั ค่าตอบแทนในสิทธิ
ประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมหลักสูตรของ IOD และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นีไ้ ปตามระเบียบของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้เปิ ดเผยค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยแยกเป็ นรายบุคคลและประเภทค่าตอบแทนให้สาธารณชน
ทราบในแบบรายงานข้อมูลประจาปี 2564 (56-1 One Report) เพื่อความโปร่งใสและตรงตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
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เอกสารแนบ 6
พิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565
ประวัติผู้สอบบัญชี
1. ชื่อ - สกุล

:

นางสาวสาธิดา รัตนานุรกั ษ์

อายุ

:

51 ปี

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ : 4753
วันที่ขนึ ้ ทะเบียนผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต :
ตาแหน่งปัจจุบนั

:

บริษัท
:
ระยะเวลาการทางาน :

1 เมษายน 2539

หุน้ ส่วนบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
เมษายน 2536 - ปั จจุบนั

การศึกษาและการอบรม :

- ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโททางบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้ )

ประสบการณ์ทางาน :

- มีประสบการณ์การทางานร่วมกับสานักงานฯ มาเป็ นเวลามากกว่า 29 ปี และดารงตาแหน่งเป็ น
หุน้ ส่วนของสานักงานฯ เป็ นเวลาประมาณ 10 ปี คุณสาธิดาเป็ นผูค้ วบคุมงานสอบบัญชีของ
บริษัทขนาดใหญ่จานวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลาย
ประเภททัง้ ที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศ
ที่มีสาขาอยู่ท่ วั โลก มีความเชี่ ยวชาญในธุรกิ จสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิ จบริการ ธุรกิ จจัด
จาหน่าย ธุรกิจการผลิต ธุรกิจเทคโนโลยี และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีที่ได้รบั การรับรองจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทฯ
หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรรมการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) : -เคย- 2 ปี (ปี 2563 และ 2564)
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทฯ : -ไม่มีการมีสว่ นได้เสียอื่นนอกหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกบั บริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความ
ขัดแย้งอันมีผลทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างอิสระ : -ไม่มีเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้
อีเมล์ : Satida.ratananurak@th.ey.com
โทรศัพท์ : 0-2264-9090
โทรสาร : 0-2264-0789-90
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2. ชื่อ - สกุล

:

นายวิชาติ โลเกศกระวี

อายุ

:

53 ปี

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ : 4451
วันที่ขนึ ้ ทะเบียนผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต : 1 ตุลาคม 2537
ตาแหน่งปัจจุบนั

:

หุน้ ส่วนบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด

บริษัท

:

บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด

ระยะเวลาการทางาน :

เมษายน 2534 - ปั จจุบนั

การศึกษาและการอบรม :

- ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทางาน

- มีประสบการณ์การทางานร่วมกับสานักงานฯมาเป็ นเวลาประมาณ 31 ปี และดารง
ตาแหน่งเป็ นหุน้ ส่วนของสานักงานฯ เป็ นเวลาประมาณ 20 ปี คุณวิชาติเป็ นผูค้ วบคุม
งานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จานวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการ
ครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท ทัง้ ที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และบริษั ท ต่างประเทศที่ มีสาขาอยู่ท่ วั โลก มี ค วามเชี่ ยวชาญในธุรกิ จ
โทรคมนาคม ธุรกิ จโรงพยาบาล และธุรกิ จการผลิต โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรม
รถยนต์และชิน้ ส่วน และกลุม่ เคมี ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจให้บริการ
- เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีที่ได้รบั การรับรองจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ห รื อ ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์กบั บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรรมการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

:

เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) : -ไม่เคยสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทฯ : - ไม่มีการมีสว่ นได้เสียอื่นนอกหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกบั บริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมี
ความขัดแย้งอันมีผลทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างอิสระ : -ไม่มีเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้
อีเมล์ :
Wichart.Lokatekrawee@th.ey.com
โทรศัพท์ : 0-2264-9090
โทรสาร : 0-2264-0789-90
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3. ชื่อ - สกุล

:

นางสาวศิรวิ รรณ สุรเทพินทร์

อายุ

:

51 ปี

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ : 4604
วันที่ขนึ ้ ทะเบียนผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต : 25 ธันวาคม 2538
ตาแหน่งปัจจุบนั

:

หุน้ ส่วนบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด

บริษัท

:

บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด

ระยะเวลาการทางาน :
การศึกษาและการอบรม :

ประสบการณ์ทางาน

:

พฤศจิกายน 2535 - ปั จจุบนั
- ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มีประสบการณ์การทางานร่วมกับสานักงานฯ มาเป็ นเวลาประมาณ 29 ปี และดารงตาแหน่ง
เป็ นหุน้ ส่วนของสานักงานฯ เป็ นเวลาประมาณ 17 ปี คุณศิริวรรณเป็ นผูค้ วบคุมงานสอบ
บัญชี ของบริษัทขนาดใหญ่ จานวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุม
ธุรกิจหลากหลายประเภททัง้ ที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ท่วั โลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจ
การผลิต ธุรกิจจัดจาหน่าย ธุรกิจบริการ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
- เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีที่ได้รบั การรับรองจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรรมการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) : -ไม่เคยสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทฯ : -ไม่มีการมีสว่ นได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกบั บริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่
อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างอิสระ : -ไม่มีเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้
อีเมล์ :
Siriwan.Suratepin@th.ey.com
โทรศัพท์ : 0-2264-9090
โทรสาร : 0-2264-0789-90
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ความสัมพันธ์ และหรือ การมีส่วนได้เสียของผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุ น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
 ผูส้ อบบัญชีที่เสนอขอแต่งตัง้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัท
ร่วมทุน/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูเ้ กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
สานักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทร่วมทุน
 ผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทร่วมทุนนัน้ ไม่ได้สงั กัดสานักสอบบัญชีเดียวกัน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะ
ดูแลให้สามารถจัดทางบการเงินได้ทนั ตามกาหนดเวลา
การเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมตั ปิ ี ที่ผ่านมา
รายการ
การตรวจสอบงบการเงินประจาปี
การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รวม 3 ไตรมาส)
รวม

หน่วย: บาท
%เพิ่มขึน้
(ลดลง)

2564

2565

1,080,000

1,080,000

-

480,000

480,000

-

1,560,000

1,560,000

หมายเหตุ จานวนเงินดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าเอกสาร, ค่าโทรสาร เป็ นต้น

สาหรับค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีในปี ที่ผา่ นมา นอกจากค่าสอบบัญชีแล้วไม่มคี า่ ตอบแทนของบริการงานอื่นๆ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี จากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ดังรายชื่อ
ผูส้ อบบัญชีขา้ งต้น และเห็นสมควรสาหรับค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 ซึง่ มีความเหมาะสม
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เอกสารแนบ 7
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอื หุน้
กรรมการ
ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุน้ ที่ตนถือ
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยูเ่ ลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่
เลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุค คลซึ่ง ได้ร ับ คะแนนเสียงสูง สุด ตามลาดับ ลงมาเป็ น ผู้ได้ร ับ การเลือ กตั้งเป็ น กรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้เลือกโดยวิธี จบั ฉลาก
เพื่อให้ได้จานวนกรรมการที่พงึ จะมี
ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย
อัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สดุ กับส่วนหนึ่ง
ในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั ฉลากว่าผูใ้ ดจะออก
ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
ข้อ 21. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึง่ มี
คุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน
บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่
ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนกรรมการ
ที่ยงั เหลืออยู่
ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งทัง้ คณะ ให้คณะกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งยังคงอยูร่ กั ษาการในตาแหน่งเพื่อ
ดาเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จาเป็ นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคาสั่งเป็ น
อย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตาแหน่งตามคาสั่งศาล
คณะกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อเลือกตัง้ คณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึง่ (1)
เดือน นับแต่วนั พ้นจากตาแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม
และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณา
เป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ข้อ 23. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหนุ้ นับรวมกันได้
ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ (1/2) ของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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ข้อ 33. บาเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สดุ แล้วแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะกาหนด
กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรู ปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบ
แทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรือ
วางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ
นอกจากนัน้ ให้ได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ในอัน
ที่จะได้รบั ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขดั หรือแย้งกับการดารงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็ น
อิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกาหนด
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้อ 34. การประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทให้จดั ขึน้ ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ตงั้ สานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง
ข้อ 35. ให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านีใ้ ห้เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ
ดังกล่าวให้จดั ให้มีขนึ ้ ภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มี หนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ย
กว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด หรือจานวนผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหนุ้
นับ รวมกัน ได้ไม่น ้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่ จาหน่ายได้ทงั้ หมด เข้า ชื่ อกันท าหนังสือในฉบับ
เดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนัน้ จะต้องระบุวา่ ให้เรียกประชุมเพือ่
การใดไว้ให้ชดั เจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึง่ (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรือ่ งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรือ่ งที่
จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกล่าวและจัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัดทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม
และให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็ น
ระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน
ข้อ 37. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้าคน
หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้นดั เรียกเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ การประชุม
เป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่าจะต้องครบ
องค์ประชุม
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ข้อ 38. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ ได้ การมอบ
ฉันทะจะต้องทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัดกาหนด
โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึง่ ประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะ
เข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี ้
(1) จานวนหุน้ ที่ผมู้ อบฉันทะนัน้ ถืออยู่
(2) ชื่อผูร้ บั มอบฉันทะ
(3) ครัง้ ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 39. การประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้
เปลีย่ นลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหนุ้ นับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น
นอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
ในกรณี ที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือ นัดประชุม หรือเรื่องที่ผูถ้ ื อหุน้ เสนอ
เพิ่มเติมไม่เสร็จ และจาเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุ มครัง้ ต่อไป
และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ย
กว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทัง้ นีใ้ ห้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อน
วันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้อ 41. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุน้ ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ มีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษใน
เรือ่ งใด ผูถ้ ือหุน้ จะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ
ข้อ 42. เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี ้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกาหนดไว้ การออกเสียงลงมติใด ๆ
หรือการอนุมตั ิกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียง
หนึง่ เป็ นเสียงชีข้ าด
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีดงั ต่อไปนีจ้ ะต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
(2) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(3) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมาย
ให้บคุ คลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุน
กัน
(4) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(5) การเพิม่ ทุน และการลดทุน
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(6) การออกหุน้ กู้
(7) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
สมุด การบัญชี และการสอบบัญชี
ข้อ 52. รอบปี บญ
ั ชีของบริษัทเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม และสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้อ 53. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทา และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถกู ต้องตามกฎหมายว่าด้วย
การนัน้
ข้อ 54. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทางบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน อย่างน้อยครัง้ หนึ่งในรอบสิบสองเดือน อันเป็ น
รอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
ข้อ 55. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัทเสนอต่อที่
ประชุม ผู้ถื อ หุ้น ในการประชุม สามัญ ประจ าปี เ พื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้ อ งจัด ให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบให้เสร็จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนีใ้ ห้ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผูส้ อบบัญชี ตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชี ของ
ผูส้ อบบัญชี
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว
ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถ้ ือหุน้ และ
ข้อมติทงั้ หมดของที่ประชุมลงไว้เป็ นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนีใ้ ห้เก็บรั กษาไว้ ณ สานักงานใหญ่ของ
บริษัท หรือมอบหมายให้บคุ คลใดทาหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อนั เป็ นที่ตงั้ สานักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็
ได้ แต่ตอ้ งแจ้งให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัดทราบก่อน
ข้อ 58. ผู้ส อบบัญ ชี ใ ห้ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น สามัญ ประจ าปี แต่ ง ตั้ง ทุ ก ปี โดยที่ ประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น อาจเลื อ กผู้ส อบบั ญ ชี
ผูซ้ งึ่ ออกไปนัน้ กลับเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้อ 59. ผูส้ อบบัญชีควรได้รบั ค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กาหนด
ข้อ 60. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทเวลาอยูใ่ นตาแหน่งนัน้ ๆ จะเลือกเอามาเป็ น
ตาแหน่งผูส้ อบบัญชีของบริษัทไม่ได้
ข้อ 61. ผูส้ อบบัญชี มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ของบริษัททุกครัง้ ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชี กาไร
ขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชีแ้ จงการตรวจสอบบัญชีตอ่ ผูถ้ ือหุน้ และให้บริษัทจัดส่งรายงาน
และเอกสารของบริษัทที่ผถู้ ือหุน้ จะพึงได้รบั ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นัน้ แก่ผสู้ อบบัญชีดว้ ย
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เอกสารแนบ 8
ข้อปฏิบตั ิสาหรับการประชุมผู้ถอื หุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบตั ิสาหรับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
จดทะเบียน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดี ซึ่งจะเป็ นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่
ผู้ถื อ หุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่ เ กี่ ย วข้อ งทุก ฝ่ าย และเพื่ อ ให้การประชุมผู้ถื อ หุน้ ของบริษั ทจดทะเบีย นเป็ น ได้ ดว้ ยความโปร่งใส
ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ ือหุน้ บริษัทจึงเห็นควรกาหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้
หรือผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ยึดปฏิบตั ิตอ่ ไป
1.

กรณีผู้ถอื หุน้ มีความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM
1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามเอกสารแนบ 10 โดยขอให้
ท่านระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สาหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้า
ร่วมประชุม และแนบสาเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี ้

 สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดา-สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/สาเนาหนังสือเดินทาง/สาเนาเอกสารอื่น
ซึง่ ออกโดยหน่วยงานราชการที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
 สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบคุ คล-โปรดแนบหนังสือมอบอานาจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสาร
ประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ด้านล่าง
ขอให้ทา่ นส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้
บริษัทฯ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง ดังนี ้
 ช่องทาง e-mail : ir@tacconsumer.com
 ช่องทางไปรษณีย ์ : เลขานุการบริษัท ที่อยู่ บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) ชัน้ 23
อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 9/231-233 ถนนรามคาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
1.2 เมื่อบริษัทฯ ได้รบั เอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทฯ จะดาเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิ เข้าร่วม
ประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิ แล้ว บริษัทฯ จะจัดส่ง Web link และคู่มือการใช้งานในการเข้าสู่ระบบการประชุม
E-AGM ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม กรณีที่ยงั ไม่ได้รบั e-mail ดังกล่าวภายในวันที่ 19 เมษายน 2565 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
1.3 บริษัทฯ จะจัดส่งรายละเอียด ได้แก่ ชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ไปให้กบั ท่าน พร้อมจัดส่งไฟล์
คู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ไปพร้อมกัน ขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียดจากอีเมล ทัง้ นี ้
ระบบจะเปิ ดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มใน
เวลา 10.00 น. เท่านัน้
1.4 วิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ
“ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณี ที่ท่านไม่ลงคะแนนสาหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็ น “เห็นด้วย”
โดยอัตโนมัติ
1.5 กรณี ที่ผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปั ญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จดั ส่งคูม่ ือการใช้งานระบบไปให้ทา่ น
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2.

กรณีผู้ถอื หุน้ มีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM

สาหรับ ผู้ถื อ หุ้น ที่ ไม่สามารถเข้า ร่ว มประชุม E-AGM ด้ว ยตนเองได้ ผู้ถื อ หุ้น สามารถมอบฉัน ทะให้บุค คลอื่ น หรือ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึง่ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน ตามเอกสารแนบ 9
เอกสารประกอบการมอบฉันทะ
บริษัทฯได้จัดทาหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กาหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ โดยผูถ้ ื อหุน้
สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ ใน 3 แบบ ดังนี ้
1. แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน
2. แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่าง ๆ ไว้ชดั เจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
1) ผู้ถอื หุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ให้ใช้สาเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึง่ ปรากฏรูปถ่ายของผูถ้ ือหุน้ และยังไม่หมดอายุ เช่น
บัตรประจาตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
กรณีมอบฉันทะให้ผอู ้ นื่ เข้าร่วมประชุม
ก) หนังสือมอบฉันทะตามแนบ ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่ อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั
มอบฉันทะ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
ข) สาเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรู ปถ่ายของผูม้ อบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น
บัต รประจาตัว ประชาชน ใบขับ ขี่ หรือ หนัง สือ เดิน ทาง โดยผู ม้ อบฉัน ทะลงลายมือ ชื่ อ รับ รองสาเนา
ถูกต้องด้วย
ค) สาเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึง่ ปรากฏรูปถ่ายของผูร้ บั มอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจาตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
2) ผู้ถอื หุ้นที่เป็ นนิติบุคคล
กรณีผแู ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ก) สาเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึง่ ปรากฏรูปถ่ายของผูแ้ ทนนิติบคุ คลและยังไม่หมดอายุ
เช่น บัตรประจาตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
ข) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผูถ้ ือหุน้ ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มี
อานาจของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ ตัง้ อยู่ หรือเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนัน้ โดยมีรายละเอียด ชื่ อนิติบุคคล
ผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระทาการแทนนิติบคุ คล เงื่อนไขหรือข้อจากัดอานาจในการลงลายมือชื่อ
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่ เป็ นต้น ซึง่ ออกมาไม่เกิน 1 ปี และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบคุ คล
กรณีผถู ้ อื หุน้ มอบฉันทะให้ผอู ้ นื่ เข้าร่วมประชุม
ก) หนังสือมอบฉันทะตามแนบ ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผูแ้ ทนนิติบคุ คลของผูม้ อบ
ฉันทะและและผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
ข) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผูถ้ ือหุน้ ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มี
อานาจของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ ตัง้ อยู่ หรือเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนัน้ โดยมีรายละเอียด ชื่ อนิติบุคคล
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ผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระทาการแทนนิติบคุ คล เงื่ อนไขหรือข้อจากัดอานาจในการลงลายมือชื่อ
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่ เป็ นต้น ซึง่ ออกมาไม่เกิน 1 ปี และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบคุ คล
ค) สาเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรู ปถ่ายของผูแ้ ทนนิติบคุ คลและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจาตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และผูแ้ ทนนิติบคุ คลลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องด้วย
ง) สาเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรู ปถ่ายของผูร้ บั มอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น
บัตรประจาตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
3) ผู้ถอื หุ้นที่แต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุน้
ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผูแ้ ทนนิติบุคคลของ
Custodianผูม้ อบฉันทะ และผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
ข) หนังสือยืนยันการได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian
ค) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของ Custodian ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ซึ่งออกมาให้ไม่
เกิน 1 ปี และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบุคคลของ Custodian หรือผูร้ บั มอบอานาจ
(กรณีมีหนังสือมอบอานาจกาหนดให้ผรู้ บั มอบอานาจลงนามรับรองสาเนาเอกสารดังกล่าวได้)
ง) สาเนาเอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ ซึง่ ปรากฏรูปถ่ายของผูแ้ ทนนิติบคุ คลของ Custodian และยังไม่
หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผูแ้ ทนนิติบคุ คลของ Custodian
จ) สาเนาหนังสือมอบอานาจของ Custodian กรณีที่มอบอานาจให้ผรู้ บั มอบอานาจดาเนินการแทน (ที่ยงั ไม่
หมดอายุ) และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบคุ คลของ Custodian หรือผูร้ บั มอบอานาจ
(กรณี มีหนังสือมอบอานาจกาหนดให้ผูร้ บั มอบอานาจลงนามรับรองสาเนาเอกสารดังกล่าวได้ ) และสาเนา
เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรู ปถ่ายของผูร้ บั มอบอานาจ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจาตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูร้ บั มอบอานาจ
ฉ) สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรู ปถ่ายของผูร้ บั มอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจาตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
ทัง้ นี ้ สาหรับเอกสารใดที่มิได้จดั ทาเป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษขอให้ผถู้ ือหุน้ จัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบ
อีกชุดหนึง่ และขอให้ผแู้ ทนนิติบคุ คลรับรองความถูกต้องของคาแปลด้วย
3. ช่องทางสาหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคาแนะนาหรือคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม
E-AGM มีดงั นี ้
3.1 ในระหว่างการประชุม E-AGM ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคาแนะนาหรือคาถามได้ผา่ นระบบการประชุม
E-AGM
3.2 ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถส่ ง ค าแนะน าหรื อ ค าถามล่ ว งหน้ า ให้ บ ริ ษั ท ฯ ก่ อ นวั นประชุ ม ผ่ า นช่ อ งทาง e-mail :
ir@tacconsumer.com
4.

คาชีแ้ จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถอื หุ้น

ประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมายจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการ
ลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสูว่ าระการประชุม
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1. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่บงั คับใช้ กล่าวคือให้นบั
1 หุน้ เป็ น 1 เสียง
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นี ้ จะแบ่งเป็ น 2 ประเภทได้แก่
2.1 วาระที่ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ
จะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มีสทิ ธิออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้
แต่ไม่นบั คะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่งดออกเสียง
2.2 วาระที่ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มา
ประชุม บริษัทฯ จะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมดที่มาประชุม
ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
3. กรณีที่ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงคะแนนไม่ตรงตามหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบ
ฉันทะที่ได้บนั ทึกไว้ลว่ งหน้าแล้ว
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เอกสารแนบ 9
หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
ทัง้ นี ้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถ้ ือหุน้ ที่มีความประสงค์มอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าประชุมแทนในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของบริษัท โปรดเลือกใช้หนั งสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแบบที่ได้ส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับ
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม
ในกรณีผู้ถือหุ้นประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็ นผู้รับมอบฉันทะ โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบ
ฉันทะ และเนื่องจากในการประชุมครัง้ นี ้ มีวาระเลือกตัง้ กรรมการ โดยกรรมการอิสระที่พน้ ตาแหน่งตามวาระและอาจได้รบั
เลือกตัง้ ใหม่ได้ จานวน 1 ท่าน คือ รศ.กิตติ สิริพลั ลภ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงขอให้ผถู้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัท โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระทัง้ 2 ท่าน เนื่องจากในกรณีที่เป็ นเหตุสดุ วิสยั ที่กรรมการท่านใดท่าน
หนึง่ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรรมการท่านที่เข้าประชุมจะได้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ แทนท่านได้ โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ ดังนี ้
1. นางพักตรา สุรยิ าปี อายุ 62 ปี
ทีอ่ ยู่ : บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) ชัน้ 23 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 9/231-233
ถนนรามคาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
การมี/ไม่มีสว่ นได้เสียพิเศษ : วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565
2. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ อายุ 53 ปี
ทีอ่ ยู่ : บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) ชัน้ 23 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 9/231-233
ถนนรามคาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
การมี/ไม่มีสว่ นได้เสียพิเศษ : มีสว่ นได้เสียพิเศษในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี
2565
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยบริษัทฯ ได้สง่ หนังสือมอบฉันทะพร้ อมแนบเอกสารประกอบ
ไปยังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 12 เมษายน 2565 จะขอบคุณยิ่ง
หมายเหตุ

 ผูม้ อบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 ผูม้ อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนัง สือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะให้ถูกต้อง
ครบถ้วน
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(ผูม้ อบฉันทะปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไป ซึ่งเป็ นแบบที่งา่ ยไม่ซับซ้อน)
เขียนที่.....................................................................
วันที่.............. เดือน...................................พ.ศ.2565
(1) ข้าพเจ้า.................................................................................สัญชาติ......................อยู่บา้ นเลขที่.............................
ถนน.................................. ตาบล/แขวง…………………………………… อาเภอ/เขต.................................................................
จังหวัด………………………………………….. รหัสไปรษณีย…
์ ……………………………
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม............................................หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ......................................................... เสียง ดังนี ้
หุน้ สามัญ.......................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................................... ...เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ....................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)..............................................................................อายุ........................ปี อยู่บา้ นเลขที่........................................
ถนน………………………………..ตาบล/แขวง…………………………………….. อาเภอ/เขต......................................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย.์ .................................................หรือ
(2)..............................................................................อายุ........................ปี อยู่บา้ นเลขที่.......................................
ถนน………………………………..ตาบล/แขวง…………………………………….. อาเภอ/เขต......................................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย.์ .................................................หรือ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
(1) นางพักตรา สุริยาปี อายุ 62 ปี ที่อ ยู่ บริษัท ที. เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) ชั้น 23 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 9/231-233
ถนน รามคาแหง ตาบล/แขวง สวนหลวง อาเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
(2) นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ อายุ 53 ปี ที่อยู่ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) ชัน้ 23 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 9/231-233
ถนน รามคาแหง ตาบล/แขวง สวนหลวง อาเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือ หุน้
ประจาปี 2565 ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
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กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ

ผู้มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

หมายเหตุ
 ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้
ให้ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
 โปรดแนบสาเนาบัตรประชาชนพร้อมลงลายมือชือ่ ของผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
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(ผูม้ อบฉันทะปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
เขียนที่.....................................................................
วันที่.............. เดือน...................................พ.ศ.2565
(1) ข้าพเจ้า.................................................................................สัญชาติ......................อยู่บา้ นเลขที่.............................
ถนน.................................. ตาบล/แขวง…………………………………… อาเภอ/เขต.................................................................
จังหวัด………………………………………….. รหัสไปรษณีย…
์ ……………………………
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม.............................................หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ......................................................... เสียง ดังนี ้
หุน้ สามัญ.......................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................... ...................เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ....................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)..............................................................................อายุ........................ปี อยู่บา้ นเลขที่........................................
ถนน………………………………..ตาบล/แขวง…………………………………….. อาเภอ/เขต......................................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย.์ .................................................หรือ
(2)..............................................................................อายุ........................ปี อยู่บา้ นเลขที่.......................................
ถนน………………………………..ตาบล/แขวง…………………………………….. อาเภอ/เขต......................................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย.์ .................................................หรือ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
(1) นางพักตราสุริย าปี อายุ 62 ปี ที่อ ยู่ บริษัท ที. เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) ชั้น 23 อาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 9/231-233
ถนน รามคาแหง ตาบล/แขวง สวนหลวง อาเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
(2) นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ อายุ 53 ปี ที่อยู่ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) ชัน้ 23 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 9/231-233
ถนน รามคาแหง ตาบล/แขวง สวนหลวง อาเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือ หุน้
ประจาปี 2565 ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
- วาระเพื่อรับทราบ ไม่มีการพิจารณาลงมติ –
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงิน สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2564 และการจ่ายเงินปั นผล
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
1. รศ. กิตติ สิรพิ ลั ลภ
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

2. นายชนิต สุวรรณพรินทร์
เห็นด้วย

3. นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี บัญชี 2565
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นัน้ ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีท่ขี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีท่ีท่ปี ระชุมมี
การพิจารณาหรือ ลงมติในเรื่อ งใดนอกเหนือ จากเรื่อ งที่ร ะบุไว้ข า้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ เพิ่มเติมข้อ เท็จจริง
ประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ

ผู้มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

หมายเหตุ
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้
ให้ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณีทมี่ ีวาระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)
ในการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2565 ในวัน พฤหัส บดี ท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็ น การประชุม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
วาระที่................... เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่................... เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่................... เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่................... เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
่ ้นตาแหน่งตามวาระ (ต่อ)
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ
ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง
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(ผูม้ อบฉันทะปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอื หุน้ เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุน้ )
เขียนที่.....................................................................
วันที่.............. เดือน...................................พ.ศ.2565
(1) ข้าพเจ้า.................................................................................สัญชาติ......................อยู่บา้ นเลขที่.............................
ถนน.................................. ตาบล/แขวง…………………………………… อาเภอ/เขต.................................................................
จังหวัด………………………………………….. รหัสไปรษณีย…
์ ……………………………
(2) ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั .......................................................................
ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ ทัง้ สิน้ รวม.....................................................................หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................................เสียง ดังนี ้
หุน้ สามัญ.......................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................................เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ....................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)..............................................................................อายุ........................ปี อยู่บา้ นเลขที่........................................
ถนน………………………………..ตาบล/แขวง…………………………………….. อาเภอ/เขต......................................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย.์ .................................................หรือ
(2)..............................................................................อายุ........................ปี อยู่บา้ นเลขที่.......................................
ถนน………………………………..ตาบล/แขวง…………………………………….. อาเภอ/เขต......................................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย.์ .................................................หรือ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
(1) นางพักตรา สุริยาปี อายุ 62 ปี ที่อ ยู่ บริษัท ที. เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) ชั้น 23 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 9/231-233
ถนน รามคาแหง ตาบล/แขวง สวนหลวง อาเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
(2) นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ อายุ 53 ปี ที่อยู่ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) ชัน้ 23 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 9/231-233
ถนน รามคาแหง ตาบล/แขวง สวนหลวง อาเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือ หุน้
ประจาปี 2565 ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
- วาระเพื่อรับทราบ ไม่มีการพิจารณาลงมติ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงิน สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2564 และการจ่ายเงินปั นผล
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
1. รศ. กิตติ สิรพิ ลั ลภ
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

2. นายชนิต สุวรรณพรินทร์
เห็นด้วย

3. นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี บัญชี 2565
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นัน้ ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
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(6) ในกรณีท่ขี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีท่ีท่ปี ระชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีท่มี ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการ
ใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือม อบ
ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ

ผู้มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ ช้เฉพาะกรณีทผี่ ูถ้ อื หุน้ ทีป่ รากฏชือ่ ในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
2. หลักฐานทีต่ อ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ อื หุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้
ให้ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณีทมี่ วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)
ในการประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2565 ในวัน พฤหัส บดี ท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็ น การประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
วาะที่................... เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่................... เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่................... เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่................... เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
่ ้นตาแหน่งตามวาระ (ต่อ)
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ
ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง
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เอกสารแนบ 10
แบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่................................................................................
.................................................................................
วันที่ ....................................................
ข้าพเจ้า........................................................................................................ สัญชาติ...................................
ที่อยู.่ ............................................................................................................................................................................
อีเมล (e-mail)............................................................... โทรศัพท์................................................
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม..............................หุน้
ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และขอให้บริษัทฯ กรุณาส่ง web link และคูม่ ือการใช้งาน
สาหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มายังอีเมล (e-mail) ของข้าพเจ้า ดังนี ้
อีเมล..........................................................................................................................................

ลงชื่อ.................................................................ผูถ้ ือหุน้
(
)

หมายเหตุ : โปรดดาเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนีท้ ี่กรอก
เรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-AGM ให้แก่บริษัทฯ
ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี ้



ทาง e-mail: ir@tacconsumer.com หรือ
ทางไปรษณีย ์ เลขานุการบริษัท บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) ชัน้ 23 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์
เลขที่ 9/231-233 ถนนรามคาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
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