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ที่

ลข. 014/2562
วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562

เรื่ อง

แจ้งมติคณะกรรมกำรบริ ษทั กำรจ่ำยเงินปันผล และกำหนดกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2562

เรี ยน

กรรมกำรและผูจ้ ดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริ ษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 2/2562 ในวันพฤหัสบดีที่
28 กุมภำพันธ์ 2562 ซึ่ งคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มีมติดงั ต่อไปนี้
ที่ ประชุ มมี มติ อนุ มตั ิ กำหนดวันประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษำยน 2562 เวลำ
09.00-11:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริ ษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยำมไซโล ถนนปู่ เจ้ำ
สมิงพรำย ตำบลสำโรงกลำง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร โดยกำหนดรำยชื่ อผูถ้ ือหุ น้ (Record Date) เพื่อสิ ทธิ
เข้ำร่ วมประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2562 และสิ ทธิ กำรรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 20 มีนำคม 2562 โดยมีระเบียบวำระกำร
ประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2561
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้ เพื่อรับทรำบผลกำรดำเนิ นงำนของ
บริ ษทั ฯ ในรอบปี 2561
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิงบแสดงฐำนะ
กำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ซึ่ งตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี รั บอนุญำต และ
ผ่ำนกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไร และการจ่ ายเงินปันผล สํ าหรับผลการดําเนินงานของบริษทั
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรกำไรจำก
ผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ประจำปี 2561 และกำรจ่ำยเงิ นปั นผลจำกกำไรสุ ทธิ ประจำปี 2561 ในอัตรำหุ ้นละ 0.15 บำท
จำนวน 398,664,061 หุน้ เป็ นเงิน 59,799,609.15 บำท และได้มีกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกกำไรสะสม ณ 30 มิถุนำยน
2561 ตำมมติที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลำคม 2561 ในอัตรำหุ ้นละ 0.15 บำท
จำนวน 398,663,861 หุน้ เป็ นเงิน 59,799,579.15 บำท รวมเงินปั นผลที่จ่ำยทั้ง 2 ครั้ง ประจำปี 2561 เท่ำกับ 0.30 บำทต่อหุ น้
เป็ นเงิน 119,599,188.30 บำท
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ทั้งนี้ ให้จดั สรรกำไรสุ ทธิ จำกผลกำรดำเนิ นงำนประจำปี 2561
5%
5,329,772.38 บ ซึ่ งบริ ษ ทั ฯ ได้ต้ งั สำรองตำมกฎหมำยไปแล้วบำงส่ วนเมื่ อวันที่ 25 ตุ ลำคม 2561 เป็ นจำนวนเงิ น
2,700,000 ตั้งสำรองตำมกฎหมำยเพิ่มอีก 2,700,000 บำท รวมตั้งสำรองตำมกฎหมำยประจำปี 2561 ทั้งสิ้ น 5,400,000 บำท
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจําปี 2562
ความเห็ นคณะกรรมการบริ ษัท : คณะกรรมกำรบริ ษทั (ซึ่ งไม่รวมกรรมกำรผูม้ ีส่วนได้เสี ยในวำระนี้ ) ได้มีมติ
เห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้ พิจำรณำ
อนุมตั ิแต่งตั้งกรรมกำรซึ่ งครบกำหนดที่ตอ้ งออกตำมวำระในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้ กลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอีก
วำระหนึ่ง ได้แก่
1) นำยปรี ชำ อรรถวิภชั น์ ดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำรบริ ษทั / กรรมกำรอิสระ ต่ออีกวำระหนึ่ง
2) นำยสมชัย วนำวิทย ดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ ต่ออีกวำระหนึ่ง
3) นำยณรงค์ เจนลำภวัฒนกุล ดำรงตำแหน่งกรรมกำร / กรรมกำรบริ หำร ต่ออีกวำระหนึ่ง
4) นำยชลัช ชินธรรมมิตร์ ดำรงตำแหน่งกรรมกำร / กรรมกำรบริ หำร ต่ออีกวำระหนึ่ง
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอชื่ อบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำร
บริ ษทั ฯ เป็ นกำรล่วงหน้ำ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ซึ่ งได้พน้ กำหนดระยะเวลำที่ เสนอ
ไปแล้ว ปรำกฏว่ำไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลใดที่มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562
ความเห็ นคณะกรรมการบริ ษัท : เห็ นสมควรเสนอที่ ประชุ มสำมัญผูถ้ ื อ หุ ้น เพื่ อ พิ จำรณำอนุ มตั ิ ค่ ำ ตอบแทน
กรรมกำร ประจำปี 2562 โดยกำหนดเป็ นวงเงินรวมสู งสุ ดไม่เกิ น 15,044,250 บำทต่อปี และค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำร
ชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจำกคณะกรรมกำรบริ หำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบ อีกครั้งละ 5,000 บำท ตำมรำยละเอียดดังนี้
ประธำนกรรมกำรบริ ษทั
จำนวน 35,000 บำท / เดือน / ท่ำน
กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร
จำนวน 25,000 บำท / เดือน / ท่ำน
กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร
จำนวน 20,000 บำท / เดือน / ท่ำน
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
จำนวน 10,000 บำท / เดือน / ท่ำน
กรรมกำรตรวจสอบ
จำนวน 5,000 บำท / เดือน / ท่ำน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ค่ำเบี้ยประชุม 5,000 บำท / ครั้ง
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทน ประจําปี 2562
ความเห็ นของคณะกรรมการบริ ษัท : เห็นสมควรเสนอที่ ประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้น เพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิ กำรแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชี ประจำปี 2562 คือ นำยอำพล จำนงค์วฒั น์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญำต เลขที่ 4663 หรื อ นำยนริ ศ เสำวลักษณ์สกุล
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญำต เลขที่ 5369 แห่ งบริ ษทั สำนักงำน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยกำหนดให้เป็ นผูท้ ำกำรตรวจสอบ แสดง
ควำมเห็น และลงนำมในงบกำรเงินของบริ ษทั ฯ และกำหนดค่ำสอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็ นเงิน 770,000 บำท โดยบุคคล
ดังกล่ำวมีควำมเป็ นอิสระและไม่มีส่วนได้เสี ยใดๆ กับบริ ษทั
จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำงแววตำ กุลโชตธำดำ)
เลขำนุกำรบริ ษทั
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