ที่

ลข. 014/2565
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่ อง

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั กาหนดการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี 2565 และจ่ายเงินปันผล

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2565 ในวันพฤหัสบดีที่
24 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติดงั ต่อไปนี้
ที่ประชุ มมีมติ อนุมตั ิกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน
2565 เวลา 09.00-11:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล
ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ น้ (Record Date)
เพื่อสิ ทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2565 และสิ ทธิ การรับเงินปั นผล ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 และมีระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2564
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เพื่อรับทราบผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ ในรอบปี 2564
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะ
การเงิ นและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่ งตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต และ
ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไร และการจ่ ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงานของบริษทั
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรจาก
ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ประจาปี 2564 และการจ่ายเงิ นปั นผลจากกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2564 ในอัตราหุ ้นละ 0.13 บาท
จานวน 398,664,061 หุน้ เป็ นเงิน 51,826,327.93 บาท โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 และ
ได้มีการจ่ ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลจากกาไรสุ ทธิ 6 เดื อนแรกของปี 2564 ตามมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่
9/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ในอัตราหุน้ ละ 0.08 บาท จานวน 398,664,061 หุน้ เป็ นเงิน 31,893,124.88 บาท รวม

เงินปันผลที่จ่ายทั้ง 2 ครั้ง ประจาปี 2564 เท่ากับ 0.21 บาทต่อหุน้ เป็ นเงิน 83,719,452.81 บาท โดยสามารถนาเงินปั นผลไป
เครดิตภาษีได้ 20%
ทั้งนี้ การให้สิทธิ เงินปั นผลดังกล่าวของบริ ษทั ฯ ยังมีความไม่แน่นอน จะต้องได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2565 ก่อน และบริ ษทั ฯได้ต้ งั สารองตามกฎหมาย ครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว เป็ นเงิน 39,900,000.00 บาท
ดังนั้น จึงขออนุมตั ิไม่ต้ งั สารองตามกฎหมายเพิ่มเติมในปี 2565
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจาปี 2565
ความเห็ นคณะกรรมการบริ ษัท : คณะกรรมการบริ ษทั (ซึ่ งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยในวาระนี้ ) ได้มีมติ
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
1) นายปรี ชา
อรรถวิภชั น์
ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการบริ ษทั / กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง
2) นายสมชัย
วนาวิทย
ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง
3) นายณรงค์
เจนลาภวัฒนกุล ดารงตาแหน่ง กรรมการบริ หาร ต่ออีกวาระหนึ่ง
4) นายชลัช
ชินธรรมมิตร์ ดารงตาแหน่ง กรรมการบริ หาร ต่ออีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื่ อบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
บริ ษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้า ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่ งได้พน้ กาหนดระยะเวลาที่เสนอ
ไปแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลใดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565
ความเห็ นคณะกรรมการบริ ษัท : เห็ นสมควรเสนอที่ ป ระชุ มสามัญผูถ้ ื อ หุ ้น เพื่ อ พิ จารณาอนุ มตั ิ ค่ า ตอบแทน
กรรมการ ประจาปี 2565 โดยกาหนดเป็ นวงเงินรวมสู งสุ ดไม่เกิน 15,044,250 บาทต่อปี และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุด
ย่อยอื่นๆ นอกเหนื อจากคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ อีกครั้งละ 5,000 บาท เท่ากับปี 2564 ตาม
รายละเอียดดังนี้
ประธานกรรมการบริ ษทั
จานวน 35,000 บาท / เดือน / ท่าน
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
จานวน 25,000 บาท / เดือน / ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
จานวน 20,000 บาท / เดือน / ท่าน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
จานวน 10,000 บาท / เดือน / ท่าน
กรรมการตรวจสอบ
จานวน 5,000 บาท / เดือน / ท่าน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาท / ครั้ง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทน ประจาปี 2565
ความเห็ นของคณะกรรมการบริ ษัท : เห็นสมควรเสนอที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ การแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2565 คื อ นายอาพล จานงค์วฒั น์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต เลขที่ 4663 หรื อ นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขที่ 5369 แห่ งบริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด โดยกาหนดให้เป็ นผูท้ าการตรวจสอบ แสดง
ความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริ ษทั ฯ และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565 เป็ นเงิน 850,000 บาท โดยบุคคล
ดังกล่าวมีความเป็ นอิสระและไม่มีส่วนได้เสี ยใดๆ กับบริ ษทั

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอภิญญา จันทราภา)
เลขานุการบริ ษทั

