บริษัท ไทยเทพรส จํากัด(มหาชน)
ประกาศจ่ายปั นผลเป็ นเงินสด และกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565
ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยเทพรส จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565
เวลา 10.00 น. ได้ มีมติเอกฉันท์ ดังนี ้
1. ให้ จ่ายเงินปั นผล ประจําปี สําหรับผลการดําเนินงานตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หุ้นละ
1.60 บาท (หนึ่งบาทหกสิบสตางค์) จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คล อัตราร้ อยละ 20
รวมเงินปั นผล จ่ายทั ้งสิ ้น 576 ล้ านบาท (ห้ าร้ อยเจ็ดสิบหกล้ านบาทถ้ วน) กําหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม
2565 โดยจะนําเสนอเข้ าที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 เพื่ออนุมตั ติ อ่ ไป
2. กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับเงินปั นผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
3. กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม
V&B อาคารสโมสร สํานักงานใหญ่ บริษัท ไทยเทพรส จํากัด(มหาชน) เลขที่ 208 หมู่ 6 ถนน ท้ ายบ้ าน ตําบลท้ ายบ้ าน
อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร 02-7034444
กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2565
4. เลือกตั ้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี ้
ดํารงตําแหน่ง
1. นางพรนภา วิญญรัตน์
กรรมการ
2. นายจิรวิทย์ มาศรังสรรค์
กรรมการและกรรมการอิสระ

ต่ออีกวาระหนึ่ง
ต่ออีกวาระหนึ่ง

5. กําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2565
5.1 กํ า หนดค่า ตอบแทนคณะกรรมการ (บํ าเหน็จ ) 9 ท่า น ประจํ า ปี 2565 เป็ นจํ า นวนเงิน ไม่เ กิ น
4,515,000.00 บาท (สี่ล้านห้ าแสนหนึ่งหมื่นห้ าพันบาทถ้ วน) เท่ากับปี 2564
5.2 กําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ประจําปี 2565 เป็ นจํานวนเงิน 462,000.00 บาท
(สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้ วน) เท่ากับปี 2564
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6. แต่งตัง้

นางสาวอรวรรณ
นางศิริเพ็ญ
นางสาวอรวรรณ

โชติวริ ิยะกุล
สุขเจริญยิ่งยง
ชุณหกิจไพศาล

ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 10566 หรื อ
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3636 หรื อ
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6105

แห่ง บริษัท เค พี เอ็ม จี ภูมไิ ชยสอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชี ประจําปี 2565
และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2565 เป็ นจํานวนเงิน 1,400,000.00 บาท (หนึ่งล้ านสีแ่ สนบาทถ้ วน) เพิ่มขึ ้น
จากปี ที่แล้ ว 100,000.00 บาท หรื อร้ อยละ 7.69 ผู้สอบบัญชีดงั กล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อ ส่วนได้ เสียกับ บริ ษัทฯ
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างไร
7. กําหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 เป็ นดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือประจําปี 2564
วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการ บริษัท ประจําปี 2564
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจําปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานประจําปี 2564 และการจ่ายเงินปั นผล
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจําปี 2565
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ ตรวจสอบบัญชีประจําปี 2565 และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2565
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

______________________
(นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์)
รองกรรมการผู้จดั การ
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