รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 ครั้งที่ 1/2558
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558
ณ ห้ องประชุมชั้น 3 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มเิ นิล้ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 90 หมู่ 1 ถนนปู่ เจ้ าสมิงพราย ตําบลสํ าโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เริ่มประชุมเวลา 10:00 น.
นายปรี ชา อรรถวิภชั น์ ประธานกรรมการ ทําหน้าที่ประธานที่ประชุม ชี้แจงจํานวนผูถ้ ือหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุม
ในครั้งนี้ ให้ที่ประชุมทราบว่า มีผถู้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 9 ราย และมีผถู้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ จํานวน
17 ราย รวมผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 26 ราย ถือหุ น้ รวมกันทั้งสิ้ น 204,297,228
หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 71.68 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด จํานวน 285,000,000 หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งมอบหมายให้นางสาวจุฑามาศ มาลัย เลขานุการบริ ษทั ทําหน้าที่เลขานุการที่ประชุม
และแนะนําผูเ้ ข้าร่ วมประชุมพร้อมทั้งชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสี ยงลงคะแนน
เลขานุการบริ ษทั กล่าวขอบคุณท่านประธาน จากนั้นแนะนํากรรมการ เจ้าหน้าที่บริ หาร และตัวแทนผูส้ อบ
บัญชี และตัวแทนผูต้ รวจสอบภายใน โดยมีรายนามดังนี้
1.
นายปรี ชา
อรรถวิภชั น์
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2.
นายประภาส
ชุติมาวรพันธ์
ประธานกรรมการบริ หาร
3.
นายสมชัย
วนาวิทย
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4.
ดร.ชาญกฤช
เดชวิทกั ษ์
รองประธาน กรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
5.
นายณรงค์
เจนลาภวัฒนกุล
กรรมการบริ หาร
6.
นายชนะชัย
ชุติมาวรพันธ์
กรรมการบริ หาร
7.
นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริ หาร
8.
นายเฉลิมชัย
ว่องไววิทย์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
9.
นายเอนก
คําชุ่ม
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
10.
ดร.สุ ภสร
ชโยวรรณ
กรรมการ
11.
นายสมชาย
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
12.
น.ส.สุ รางค์รัตน์ จงประสพทรัพย์
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายโรงงาน
13.
นายสุ นทร
สุ ขสําราญ
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขาย
14.
นางแววตา
เนตรพันธ์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชีอาวุโส
15.
นางสาวชลิดา
ศัตรู พินาศ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด
16.
น.ส.อัฐสมาภรณ์ โพธิ์ ทิม
เจ้าหน้าที่นกั ลงทุนสัมพันธ์
17.
นางสาวจุฑามาศ มาลัย
เลขานุการบริ ษทั
18.
นางสาวพิมพ์ใจ เกิดกําไร
ตัวแทนจากผูต้ รวจสอบบัญชี บริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด
19.
น.ส.อณัศยา
รักษาสรณ์
ตัวแทนจากผูต้ รวจสอบภายใน บริ ษทั ธรรมนิติ จํากัด
19.
น.ส.ชมัยพร
เยาวะ
ตัวแทนจากผูต้ รวจสอบภายใน บริ ษทั ธรรมนิติ จํากัด
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ทั้งนี้นายธนดล สุ จิภิญโญ กรรมการบริ หาร ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมในครั้งนี้ได้ จากนั้นจึงชี้แจง
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการออกเสี ยงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสี ยงต่อที่ประชุมดังนี้
1. ผูถ้ ือหุ ้นมีคะแนนเสี ยงหนึ่ งเสี ยงต่อหนึ่ งหุ ้น และผูถ้ ือหุ ้นหนึ่ งรายมีสิทธิ์ ออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละ
วาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง จะแบ่งแยกจํานวนหุ ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสี ยง
ไม่ได้ ทั้งนี้ในการนับคะแนนจะถือมติเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
2. บริ ษทั ใช้บริ การระบบจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั โอเจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด และได้นาํ ระบบ
บาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน และประมวลผลการนับคะแนนเสี ยงเช่นเดียวกับปี ที่ผา่ นมา
3. การลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผถู้ ือหุ ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” ให้ถือว่า
เห็นชอบตามมติที่เสนอ แต่ถา้ หากผูถ้ ือหุ ้นท่านใดต้องการลงคะแนนเสี ยง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออก
เสี ยง” ให้ทาํ เครื่ องหมายลงในบัตรลงคะแนนแล้วยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยง
ของผูถ้ ือหุน้ และในระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ บริ ษทั ได้จดั ให้ผถู้ ือหุ น้
สามารถลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล และบริ ษทั ขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุ น้ ทุกราย
ที่เข้าประชุม
4. จํานวนหุน้ รวมที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผถู้ ือหุ น้ บางท่าน
ที่เข้ามาร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากเปิ ดประชุมแล้ว ซึ่ งการแจ้งผลการลงคะแนนเสี ยงจะระบุคะแนน
เสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง ในแต่ละวาระ โดยใช้จาํ นวนหุน้ ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมล่าสุ ด
ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อเลขานุ การบริ ษทั ชี้ แจงวิธีการ
ออกเสี ยงเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วโดยประธานฯ แจ้งเพิ่มเติมว่าสําหรับการปฏิบตั ิตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั จดทะเบียนซึ่ งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ที่กล่าวถึงการ
ลงคะแนนเสี ยงในการประชุมว่าบริ ษทั ควรมีผนู้ บั คะแนนที่เป็ นกลางเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน ดังนั้นบริ ษทั ฯ
จึงขอเชิญผูถ้ ือหุน้ มาเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
ก่อนพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ประธานฯ แจ้งให้ผถู้ ือหุ น้ ทราบว่า การดําเนิ นการประชุมจะเรี ยงลําดับตาม
วาระการประชุมที่ระบุในหนังสื อเชิญประชุม และเพื่อเป็ นการเสริ มสร้างการกํากับดูแลกิจการที่ดีทางด้านสิ ทธิ และ
ความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นส่ วนน้อยเสนอวาระเพิ่มเติมสําหรับการประชุมผูถ้ ือ
หุ ้นและเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วนั ที่ 11 ธันวาคม
2557 – 11 กุมภาพันธ์ 2558 โดยท่านผูถ้ ือหุ น้ สามารถแจ้งมายังบริ ษทั ฯ ทั้งทางเว็บไซต์ ทางไปรษณี ยแ์ ละทางจดหมาย
อิ เล็กทรอนิ กส์ ปรากฎว่าไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นเสนอวาระเพิ่มเติ มหรื อเสนอชื่ อบุ คคลเพื่อเข้ารั บ การพิจารณาเลื อกตั้งเป็ น
กรรมการบริ ษทั แต่อย่างใด ดังนั้นจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิญ
ประชุมที่ส่งให้ผถู ้ ือหุ น้ แล้ว และในกรณี ที่ผถู้ ือหุ ้นต้องการซักถาม ขอให้ยกมือพร้อมทั้งแจ้งชื่อและนามสกุลของผูถ้ ือ
หุน้ ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรื อเสนอแนะความคิดเห็น
ระเบียบวาระที่ 1 – พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2557
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบและรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 ซึ่ ง
ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งสําเนารายงานดังกล่าวให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกรายเป็ นการล่วงหน้า
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พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และหากไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดขอแก้ไขรายงานจะขอให้ที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดทักท้วงหรื อขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็ นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุม
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 โดยวาระนี้ใช้มติเสี ยงข้าง
มากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (หุ้น)
คิดเป็ นร้ อยละ
(1)
เห็นด้วย
206,539,536
100.00
(2)
ไม่เห็นด้วย
0
0
(3)
งดออกเสี ยง
0
0
(4)
บัตรเสี ย
0
0
รวมจํานวนเสี ยง
206,539,536
100.00
หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิม่ ขึ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุม จํานวน 2,242,308 หุน้
มติ – ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูท้ ่ีมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน รับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557
ระเบียบวาระที่ 2 – รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2557
ประธานมอบหมายให้ ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์ รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ สรุ ป
รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทราบ ซึ่ งมีรายละเอียดที่ปรากฎในรายงานประจําปี 2557 ตามที่
ได้จดั ส่ งให้ผถู้ ือหุ น้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว
ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์ รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ สรุ ปผลการดําเนินงานของ
บริ ษทั ฯ พร้อมชี้แจงผลประกอบการและงบการเงินของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2557 ให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบโดยแยกรายไตร
มาส ดังนี้
ไตรมาส 1 เฟส 1 กําไรจากการดําเนิ นงาน เท่ากับ 11,482,521.19 ค่าใช้จ่ายเฟส 2 เท่ากับ 646,794.64 บาท
คงเหลือกําไรสุ ทธิเท่ากับ 10,835,726.55 บาท ไตรมาส 2 กําไรจากการดําเนินงานเท่ากับ 12,480,801.61 บาท ค่าใช้จ่าย
เฟส 2 เท่ากับ 3,811,730.01 บาท คงเหลือกําไรสุ ทธิ เท่ากับ 8,669,071.60 บาท ไตรมาส 3 กําไรจากการดําเนิ นงาน
เท่ากับ 19,678,630.98 บาท ค่าใช้จ่ายเฟส 2 เท่ากับ 1,703,761.68 บาท คงเหลือกําไรสุ ทธิ เท่ากับ 17,974,869.30 บาท
ไตรมาส 4 กําไรจากการดําเนิ นงานเท่ากับ 15,497,206.42 บาท ค่าใช้จ่ายเฟส 2 เท่ากับ 2,031,027.04 บาท คงเหลือ
กําไรสุ ทธิเท่ากับ 13,466,179.38 บาท รวมกําไรจากการดําเนินงานในปี 2557 เท่ากับ 59,139,160.20 บาท ค่าใช้จ่ายเฟส
2 เท่ากับ 8,193,313.37 บาท คงเหลือกําไรสุ ทธิเท่ากับ 50,945,846.83 บาท
สรุ ปผลการการดําเนินงานเฉพาะเฟส 1 เปรี ยบเทียบระหว่างปี 2557 และปี 2556 มีกาํ ไรสุ ทธิ ในไตรมาส 1 ปี
2557 น้อยกว่าไตรมาส 1 ปี 2556 จํานวน 9,562,185.24 บาท มีกาํ ไรสุ ทธิ ในไตรมาส 2 ปี 2557 น้อยกว่าไตรมาส 2 ปี
2556 จํานวน 329,503.57 บาท มีกาํ ไรสุ ทธิ ในไตรมาส 3 ปี 2557 มากกว่าไตรมาส 3 ปี 2556 จํานวน 2,819,507.31
บาท มีกาํ ไรสุ ทธิในไตรมาส 4 ปี 2557 มากกว่าไตรมาส 4 ปี 2556 จํานวน 4,028,308.26 บาท
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ปริ มาณการจําหน่ ายแป้ งสาลีในปี 2557 บริ ษทั มี กาํ ลังการผลิ ตเต็มกําลังความสามารถพร้ อมจําหน่ ายได้
จํานวน 225,000 กระสอบ/เดือน โดยมีปริ มาณบรรจุ 22.5 กิโลกรัมต่อกระสอบ และได้จดั ทําข้อมูลเพื่อชี้แจงปริ มาณ
การจําหน่ายเป็ นไตรมาสเพื่อเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายไตรมาส 1- 4 ดังนี้ ปริ มาณการจําหน่ายเฉลี่ย 97.07% 95.83%
92.96% และ 91.85% ตามลําดับ ปริ มาณการจําหน่ายแป้ งสาลีในปี 2557 เฉลี่ย 94.43%
อัตรากําลังการผลิตเฉลี่ ย ประจําปี 2557 บริ ษทั มี กาํ ลังการผลิ ตเต็มกําลังความสามารถพร้ อมจําหน่ ายได้
จํานวน 6,500 ตันข้าวสาลีต่อเดือน และได้จดั ทําข้อมูลเพื่อชี้ แจงอัตรากําลังการผลิตเป็ นไตรมาสเพื่อเปรี ยบเทียบกับ
เป้ าหมายไตรมาส 1-4 ดังนี้ 99.27% 98.56% 97.54% และ 97.43% ตามลําดับ กําลังการผลิตเฉลี่ยในปี 2557 เท่ากับ
98.20%
ความเคลื่อนไหวของราคาข้าวสาลี โดยนําเสนอกราฟแสดงราคาข้าวสาลี ประจําปี 2557 อ้างอิ งจากข้าว
โปรตีนสู งต่อที่ ประชุม เนื่ องจากทางบริ ษทั จําหน่ ายแป้ งสาลีโปรตีนสู งมากกว่าแป้ งสาลีชนิ ดอื่น ซึ่ งราคาข้าวสาลีที่
นํามาแสดงเป็ นราคตลาดเฉลี่ยของข้าว DNS ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2557 โดยราคาเฉลี่ยตั้งแต่เดือน
มกราคม – เดือนธันวาคม 2557 ดังนี้ 357 ดอลล่าร์ 370 ดอลล่าร์ 396 ดอลล่าร์ 397 ดอลล่าร์ 404 ดอลล่าร์ 386 ดอลล่าร์
368 ดอลล่าร์ 357 ดอลล่าร์ 339 ดอลล่าร์ 337 ดอลล่าร์ 346 ดอลล่าร์ และ 364 ดอลล่าร์ ตามลําดับ ราคาเฉลี่ย 368 ดอล
ล่าร์ต่อตัน
ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์ รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ มอบหมายให้คุณสุ รางค์รัตน์ จง
ประสพทรัพย์ ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายโรงงาน สรุ ปแผนยุทธศาสตร์ในการบริ หารภาคการผลิตประจําปี 2558 ให้แก่ผู ้
ถือหุน้ ทราบ
คุณสุ รางค์รัตน์ จงประสพทรัพย์ ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายโรงงาน สรุ ปแผนยุทธศาสตร์ในการบริ หารภาคการ
ผลิตประจําปี 2558 ให้ผถู้ ือหุ น้ รับทราบดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การจัดเก็บข้าวสาลีในถังเหล็กเคลือบกัลป์ วาไนซ์ ซึ่ งสามารถควบคุมความชื้ นได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ป้ องกันการเกิ ดเชื้ อราระหว่างการจัดเก็บข้าวสาลี มี ความจุสูงสุ ดกว่า 60,000 ตัน พร้ อมระบบ
สายพานลําเลียงอัตโนมัติครบวงจร ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบ SCADA ควบคุมทุกขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง
แม่นยํา มีการควบคุมมอดและแมลงด้วยเทคโนโลยีการรมยาระบบ J-System ที่ทนั สมัยที่สุดในประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 เทคโนโลยีการผลิตทันสมัยที่สุดในโลก มีกาํ ลังการผลิตสู งสุ ด 500 ตันข้าวสาลีต่อวัน ด้วย
กระบวนการผลิตแบบปิ ด (Close system) เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารสากล
GMP, HACCP, ISO 22000:2005 และ HALAL
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 คลังสิ นค้าจัดเก็บแป้ งสาลีถูกออกแบบให้ถูกสุ ขลักษณะที่ดีตามหลัก GMP มีเทคโนโลยีการ
ร่ อนแป้ งสาลีก่อนการจัดส่ งได้มากถึง 4 ตันแป้ งสาลีต่อชัว่ โมง ป้ องกันสิ่ งปลอมปนในแป้ งสาลีได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
รวมทั้งห้องรมยาแป้ งสาลีระบบปิ ด (Close system) จึงมัน่ ใจได้วา่ ไม่มีมอดและแมลงในแป้ งสาลีทุกกระสอบที่จดั ส่ ง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีระบบไสเจียรลูกกลิ้งโม่แป้ งสาลีแบบครบวงจรและทันสมัยที่สุดในโลก ส่ งผลให้คุณภาพ
แป้ งสาลีในกระบวนการผลิตอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานอย่างสมํ่าเสมอและแม่นยํา
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ยุทธศาสตร์ ที่ 5 อุปกรณ์และเครื่ องมือในห้องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ ท้ งั หมดได้รับการทวนสอบผลการ
วิเคราะห์จากสถาบันภายนอกที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/ IEC 17025 ส่ งผลให้ผลวิเคราะห์แป้ งสาลีถูกต้อง แม่นยํา
และรวดเร็ ว
ยุท ธศาสตร์ ที่ 6 มี ก ารวิจัย และพัฒนาผลิ ตภัณฑ์แ ป้ งสาลี ให้มี คุ ณ ภาพและปลอดภัย ตรงตามข้อ กําหนด
กฎหมายอาหารสากล (CODEX) พร้อมทั้งตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุ ดของลูกค้า
ยุทธศาสตร์ที่ 7 รถเบ้าท์ขนส่ งแป้ งสาลีติดตั้งอุปกรณ์และระบบขนถ่ายที่ทนั สมัยที่สุด ถังเบ้าท์บรรจุแป้ งสาลี
ผลิตจากถังสเตนเลส 316 L ที่ได้รับมาตรฐานและถูกสุ ขลักษณะที่ดีตามหลัก GMP สามารถขนส่ งแป้ งสาลีได้สูงสุ ด
100 ตันต่อวัน
ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์ รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ รายงานเพิ่มเติมเรื่ องโครงการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม (CSR) ประจําปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม CSR In process (ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยขององค์กร) ได้แก่
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานที่มีผลการเรี ยนดี จํานวน 4 ทุนต่อปี เป็ นความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยและพนักงาน และโครงการซื้ อแป้ งเป็ นรถเบ้าท์ได้รับ ส่ วนลด เป็ นสิ นค้าหรื อบริ การที่ คาํ นึ งถึ งสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม CSR After process (ไม่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานของ
องค์กร) ในด้านชุ มชนได้แก่ โครงการแจกของขวัญวันเด็ก และโครงการต้อนรั บกระชับมิ ตร ในด้านสังคมได้แก่
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่มีผลการเรี ยนดีเพื่อนําเงินไปศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษา จํานวน 4 ทุนต่อ
ปี และโครงการบริ จาคโลหิ ตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในด้านสิ่ งแวดล้อมได้แก่ โครงการสื บสานประเพณี ถวาย
เทียนพรรษา และโครงการ Tmill ร่ วมใจปลูกป่ าเพื่อรักษาสิ่ งแวดล้อม
โครงการต่อต้านการคอร์ รัปชั่นในปี 2557 ได้ดาํ เนิ นการจัดตั้งนโยบายต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่นและ
เผยแพร่ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 บนเว็บไซต์บริ ษทั www.tmill.co.th เผยแพร่ นโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ไปยัง
ลูกค้าและผูข้ ายเพื่อให้ตอบรับกลับมายังบริ ษทั และส่ งแบบตอบรับไปยังลูกค้าและผูข้ ายเพื่อขอความร่ วมมือเข้าร่ วม
โครงการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และในปี 2558 จะดําเนิ นการส่ งแบบตอบรับไปยังลูกค้าและผูข้ ายเพื่อขอความ
ร่ วมมือเข้าร่ วมโครงการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และเข้าร่ วมภาคีเครื อข่ายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ น้ ซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามหรื อเสนอแนะเพิม่ เติมในวาระนี้
มติ – ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2557
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ระเบียบวาระที่ 3 – พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนสํ าหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี 2557 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557 ซึ่ งได้ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในส่ วนที่ 2 ของรายงายประจําปี ซึ่ งได้จดั ส่ งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อบอกกล่าวเชิญประชุม
แล้ว
นางแววตา เนตรพันธ์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชีอาวุโส รายงานต่อที่ประชุมว่างบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรั บปี 2557 โดยมีรายได้จากการขาย 1,093,928,701 บาท ต้นทุนขาย 933,745,223 บาท จะเป็ นกําไรขั้นต้น
160,183,478 บาท รายได้อื่น 3,333,941 บาท หักค่าใช้จ่ายในการขาย 27,271,207 บาท ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
63,448,744 บาท ต้นทุนทางการเงิน 8,933,080 บาท เป็ นกําไรก่อนภาษีเงินได้ 63,864,388 บาท หักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
12,918,541 บาท เป็ นกําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี 50,945,847 บาท คิดเป็ นกําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน 0.18 บาท งบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สิ นทรัพย์หมุนเวียน 418,507,480 บาท สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน 759,699,019
บาท รวมสิ นทรัพย์ท้ งั สิ้ น 1,178,206,499 บาท หนี้ สินหมุนเวียน 307,600,631 บาท หนี้ สินไม่หมุนเวียน 278,765,455
บาท รวมหนี้สินทั้งสิ้ น 586,366,086 บาท ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หุน้ สามัญที่ชาํ ระแล้ว 285,000,000 บาท ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้
สามัญ 167,320,594 บาท กําไรสะสมจัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย 21,300,000 บาท กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
118,219,819 บาท รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้ 591,840,413 บาท จากนั้นจึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม
นายดุสิต บุดดี ผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงสาเหตุที่ อัตรากําไรขั้นต้น (Gross Margin) ของ
ไตรมาส 1 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2556
นางแววตา เนตร์ พนั ธ์ ชี้แจงสาเหตุที่อตั รากําไรขั้นต้น (Gross Margin) ในไตรมาส 1 ปี 2557 ลดลงเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับปี 2556 เนื่องจากต้นทุนสูงขึ้นเพราะสิ นค้า By Product ราคาขายเฉลี่ยลดตํ่าลงทําให้ตน้ ทุนผลิตภัณฑ์
หลักสูงขึ้น
นายดุสิต บุดดี ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงสาเหตุปริ มาณการจําหน่ายแป้ งบะหมี่สดที่ลดลง
จากปี 2556 และตั้งเป้ าหมายการจําหน่ายไว้ในปี 2558 ว่าจะเพิ่มมากขึ้นจากปี 2557
ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์ ชี้แจงว่าในปี 2556 ที่บริ ษทั มียอดการจําหน่ายสูงเนื่องจากต้องการเพิ่มจํานวนลูกค้า
จึงทําการขยายฐานการตลาดโดยไม่มองปัจจัยด้านราคาขายและในปี 2557 บริ ษทั มุ่งเน้นการขายให้กบั ลูกค้าที่ได้กาํ ไร
ทั้งนี้ในปี 2558 บริ ษทั มีการขยายกําลังการผลิตบริ ษทั ซึ่ งอาจจะต้องขายให้กบั ลูกค้าทุกลุ่ม
นายพงศธร วณิชเสถียร ผูถ้ ือหุ น้ ที่รับมอบฉันทะ สอบถามถึงกระบวนการผลิตแป้ งสาลีวา่ มีของเสี ยหรื อไม่
และมีวธิ ีจดั การกับของเสี ยอย่างไร
ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์ ชี้แจงว่ากระบวนการผลิตแป้ งสาลีไม่มีของเสี ยและผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีจะแบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเภท คือ แป้ งสาลี และ By Product

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผถู้ ือหุ น้ ท่านใดจะซักถามหรื อทักท้วงประการใดขอให้ที่ประชุม
รับรองงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี 2557 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมจึงมีมติเสี ยงข้างมากเป็ น
เอกฉันท์รับรองงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี 2557 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
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ผู้ถือหุ้น
จํานวน (หุ้น)
คิดเป็ นร้ อยละ
(1)
เห็นด้วย
208,498,467
100.00
(2)
ไม่เห็นด้วย
0
0
(3)
งดออกเสี ยง
0
0
(4)
บัตรเสี ย
0
0
รวมจํานวนเสี ยง
208,498,467
100.00
หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จํานวน 1,958,931 หุน้
มติ – ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
อนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี 2557 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ระเบียบวาระที่ 4 – พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรและการจ่ ายเงินปันผลจากกําไรสุ ทธิประจําปี 2557
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิรับรองงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี
2557 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยบริ ษ ทั ฯ มี กาํ ไรสุ ท ธิ จ าํ นวน 50,945,847 บาทนั้น ตามมติ ที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 3/2558 เมื่ อวันที่ 12 มี นาคม 2558 เห็ นสมควรให้นาํ เสนอที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา
จัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2557 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ดังนี้
- จัดสรรเงินสํารองตามกฏหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ 50,945,847 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน
2,600,000 บาท
- จ่ายเงินปั นผลภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกําหนดหลังหักเงินสํารองตามกฏหมาย คิดเป็ น 0.08 บาทต่อหุน้
ทั้งนี้ให้จ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อปรากฎอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ ณ วันที่ 27 มีนาคม
2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 มีนาคม 2558 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามจะขอให้ผถู้ ือหุ น้ ลงคะแนน
เสี ยง
ผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิให้จดั สรรเงินกําไรเป็ นเงินสํารองตามกฏหมายและจ่ายเงินปั นผลตามที่คณะกรรมการ
เสนอด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้

(1)
(2)
(3)
(4)

ผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวมจํานวนเสี ยง

จํานวน (หุ้น)
208,498,467
0
0
0
208,498,467
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คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
0
0
0
100.00

มติ – ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนอนุมตั ิให้
จัดสรรกําไรประจําปี 2557 จํานวน 2,600,000 บาทเป็ นเงินสํารองตามกฏหมายและจ่ายเงินปั นผลจํานวน 0.08 บาท/
หุ น้ โดยให้จ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อปรากฎอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558 และ
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
ระเบียบวาระที่ 5 – พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระและอนุมัตคิ ่ าตอบแทน
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ ข้อ 18 กําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวน
หนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที่สุด
กับส่ วนหนึ่ งในสาม (1/3) และในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 มีกรรมการที่ตอ้ งออกตาม
วาระจํานวน 4 ท่านดังนี้
1. นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

2. นายธนดล สุ จิภิญโญ

กรรมการ / กรรมการบริ หาร

3. นายประภาส ชุติมาวรพันธ์

กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร

4. ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์

กรรมการ / รองประธานกรรมการบริ หาร

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าบริ ษทั ฯ ได้มีการเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ น้ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา
เลื อกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั แต่เนื่ องจากไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดเสนอ ที่ ประชุ มคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริ ษทั จึงมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมและได้
สร้ า งผลงานอัน เป็ นคุ ณ ประโยชน์ ต่อ บริ ษ ทั ในฐานะกรรมการเป็ นอย่า งดี ตลอดจนไม่ มี ล ักษณะต้อ งห้า มตามที่
กฏหมายกําหนด และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2558 เมื่ อวันที่ 12 มี นาคม 2558 ได้มีมติให้นาํ เสนอที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไป
อีกวาระหนึ่ ง ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
และนิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ปรากฎตามเอกสารแนบ 5 ของหนังสื อเชิญประชุม
ประธานฯ ขอให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านลงคะแนนเสี ยงให้แก่กรรมการเป็ นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนน
ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง ให้แก่เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ รวบรวมไว้เพื่อนับจํานวนและแจ้งมติให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
1.

นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์
ผู้ถือหุ้น
(1)
เห็นด้วย
(2)
ไม่เห็นด้วย

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
จํานวน (หุ้น)
208,498,467
0
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คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
0

(3)
(4)

2.

3.

4.

งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวมจํานวนเสี ยง

0
0
208,498,467

0
0
100.00

นายธนดล สุ จิภิญโญ
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (หุ้น)
(1)
เห็นด้วย
208,498,467
(2)
ไม่เห็นด้วย
0
(3)
งดออกเสี ยง
0
(4)
บัตรเสี ย
0
รวมจํานวนเสี ยง
208,498,467

คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
0
0
0
100.00

นายประภาส ชุติมาวรพันธ์
กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (หุ้น)
(1)
เห็นด้วย
208,498,467
(2)
ไม่เห็นด้วย
0
(3)
งดออกเสี ยง
0
(4)
บัตรเสี ย
0
รวมจํานวนเสี ยง
208,498,467

คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
0
0
0
100.00

ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริ หาร
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (หุ้น)
(1)
เห็นด้วย
208,498,467
(2)
ไม่เห็นด้วย
0
(3)
งดออกเสี ยง
0
(4)
บัตรเสี ย
0
รวมจํานวนเสี ยง
208,498,467

คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
0
0
0
100.00

มติ – ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาลงคะแนนเสี ยงเป็ นรายบุคคล โดยที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมาก
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้ อนะมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ออกตามวาระกลับ
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ งตามที่ได้เสนอข้างต้น
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จํานวน 12 ท่านประกอบด้วย
1. นายปรี ชา
อรรถวิภชั น์
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายประภาส ชุติมาวรพันธ์
ประธานกรรมการบริ หาร
3. นายสมชัย
วนาวิทย
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์
รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
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5. นายณรงค์
6. นายชนะชัย
7. นายชลัช
8. นายธนดล
9. นายเอนก
10. นายเฉลิมชัย
11. ดร.สุ ภสร
12. นายสมชาย

เจนลาภวัฒนกุล
ชุติมาวรพันธ์
ชินธรรมมิตร์
สุ จิภิญโญ
คําชุ่ม
ว่องไววิทย์
ชโยวรรณ
ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ ประชุ มพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ ประชุ มว่า ที่
ประชุ มคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษ ทั ฯ ได้พิจารณาแล้วมี ค วามเห็ นว่า ค่ าตอบแทน
กรรมการที่ ไ ด้รั บ อยู่ใ นปั จ จุ บ ัน เป็ นอัตราที่ เ หมาะสมกับ ขอบเขตหน้าที่ ค วามรั บ ผิด ชอบ รวมทั้งสอดคล้อ งและ
เทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วเป็ นอัตราที่อยูใ่ นระดับใกล้เคียงกันมีความ
สมเหตุสมผล จึงได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12
มีนาคม 2558 ได้มีมติให้นาํ เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ แจกแจงค่าตอบแทนกรรมการได้
ดัง นี้ ประธานกรรมการบริ ษ ัท จํา นวน 1 ท่ า น ค่ า ตอบแทน 420,000 บาท/ปี กรรมการบริ ษ ัท จํา นวน 11 ท่ า น
ค่าตอบแทน 3,300,000 บาท/ปี ประธานกรรมการตรวจสอบ จํานวน 1 ท่าน ค่าตอบแทน 120,000 บาท/ปี กรรมการ
ตรวจสอบ จํานวน 2 ท่ าน ค่ า ตอบแทน 120,000 บาท/ปี ประธานกรรมการบริ หาร จํานวน 1 ท่ าน ค่าตอบแทน
2,898,000 บาท/ปี รองประธานกรรมการบริ หาร จํานวน 1 ท่าน ค่าตอบแทน 1,440,000 บาท/ปี กรรมการบริ หาร
จํานวน 4 ท่าน ค่าตอบแทน 960,000 บาท/ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ครั้ง
และนอกเหนือจากคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ อีกครั้งละ 5,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนจากวงเงินสู งสุ ดที่ผถู้ ือหุน้ อนุมตั ิเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนให้กบั กรรมการแต่
ละท่ า นตามความเหมาะสม โดยให้ส อดคล้อ งกับ บทบาท หน้า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบ และนํา เสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการรายเดื อนต่อไป ส่ วนของเงินโบนัสที่จ่ายปลายปี จะ
ขึ้ นอยู่กบั ผลการดําเนิ นงานประจําปี โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยกําหนดเป็ นวงเงิ นรวมสําหรั บ
ค่าตอบแทนและโบนัส คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ สู งสุ ดไม่เกิ น
13,902,000 บาท/ปี (สิ บสามล้านเก้าแสนสองพันบาท) และ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา
ที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งไปพร้อมกับหน้งสื อเชิญประชุมให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เป็ นการล่วงหน้าแล้ว
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามจะขอให้ผถู้ ือหุ น้ ลงคะแนน
เสี ยง
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (หุ้น)
คิดเป็ นร้ อยละ
(1)
เห็นด้วย
208,498,467
100.00
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(2)
(3)
(4)

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวมจํานวนเสี ยง

0
0
0
208,498,467

0
0
0
100.00

มติ - ที่ประชุมอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี้
- คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนและโบนัส
รวมสูงสุ ดไม่เกิน 13,902,000 บาทต่อปี
- เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบครั้งละ 5,000 บาท
ระเบียบวาระที่ 6 – พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทน
ประธานฯ เสนอต่อ ที่ ป ระชุ มว่า ที่ ประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิ บตั ิ งานของผู้
ตรวจสอบบัญชีบริ ษทั ประจําปี 2557 และเห็นสมควรแต่งตั้งบริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด โดยนางสาวประภาศรี
ลีลาสุ ภา ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาติเลขที่ 4664 นายอําพล จํานงค์วฒั น์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาติเลขที่ 4663 และนายนริ ศ
เสาวลักษณ์ ส กุล ผูส้ อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าติ เ ลขที่ 5369 เป็ นผูต้ รวจสอบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ฯ ประจํา ปี 2558 ซึ่ งเสนอ
ค่าตอบแทนรวม 675,000 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท) เท่ากับปี ที่ผา่ นมา และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่
1/2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 มีมติให้นาํ เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ครั้งที่ 1/2558 อนุมตั ิแต่งตั้งบริ ษทั
สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั สําหรับปี 2558 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่เสนอ
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2558 และ
หากไม่มีผถู้ ือหุ น้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามจะขอให้ผถู้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยง
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิให้แต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2558 ตามที่
เสนอด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (หุ้น)
คิดเป็ นร้ อยละ
(1)
เห็นด้วย
208,498,467
100.00
(2)
ไม่เห็นด้วย
0
0
(3)
งดออกเสี ยง
0
0
(4)
บัตรเสี ย
0
0
รวมจํานวนเสี ยง
208,498,467
100.00
มติ - พิจารณาแล้วมีมติเสี ยงข้างมากเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี
จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2558 โดยมี
นางสาวประภาศรี ลีลาสุ ภา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664
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นายอําพล จํานงค์วฒั น์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663
นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369
เป็ นผูส้ อบบัญชี ทั้งนี้ให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็ นผูต้ รวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานสอบบัญชีและ
อนุมตั ิค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสาํ หรับปี 2558 เป็ นเงินจํานวน 675,000 บาท
ระเบียบวาระที่ 7 – พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ แถลงต่อที่ ประชุ มว่าในวาระนี้ เป็ นการพิจารณาเรื่ องอื่ นๆ ซึ่ งได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นแสดง
ข้อคิดเห็นหรื อสอบถามเพื่อความเข้าใจ หรื อเพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้ช้ ีแจงข้อซักถามต่างๆ ของผูถ้ ือหุ น้ ดังนั้น
จะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้
คําถาม : นายศุ ภกร ชินพงศ์ ไพบูลย์ สอบถามถึงเฟส 2 ที่บริ ษทั ขยายกําลังการผลิตสามารถรับรู้รายได้ในไตรมาสใด
และใช้กาํ ลังการผลิตในอัตราร้อยละเท่าใด รวมทั้งในปี 2558 ตั้งเป้ าหมายกําลังการผลิตไว้ร้อยละเท่าใด
คําตอบ : ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ชี้ แจงว่าเฟส 2 ที่บริ ษทั ขยายกําลังการผลิตเริ่ มเดินเครื่ องจักรแล้วในเดือนเมษายน
2558 โดยในไตรมาส 2 ของทุกปี เป็ นช่วง Low Season ทั้งนี้ บริ ษทั ตั้งเป้ าหมายกําลังการผลิตร้ อยละ 60 และ
ตั้งเป้ าหมายกําลังการผลิตในปี 2558 ที่ร้อยละ 70
คําถาม : นายดุสิต บุดดี สอบถามโดยอ้างอิงข้อมูลในปี 2557 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่ องจากขยายกําลังการผลิต
เฟส 2 ประมาณ 10 ล้านบาท ในปี 2558 บริ ษทั จะมีค่าใช้จ่ายจากการขยายกําลังการผลิตเฟส 2 และดอกเบี้ยจ่ายที่ตอ้ ง
บันทึกบัญชีเท่าใดเวลาใด
คําตอบ : นางแววตา เนตร์ พนั ธ์ ชี้แจงว่าในไตรมาส 1 จะมีค่าใช้จ่ายเฟส 2 อยูป่ ระมาณ 2 ล้านบาท และดอกเบี้ยในไตร
มาส 1 ยังบันทึกเป็ นต้นทุนของทรัพย์สินอยูท่ ้ งั นี้จะเริ่ มรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเดินเครื่ องจักรในเดือนเมษายน 2558
คําถาม : นายปฐมัน บูรณะสิ น สอบถามโดยอ้างอิงข้อมูลจากปี ที่แล้วว่าบริ ษทั สามารถสั่งข้าวสาลีได้เต็มลําเรื อแล้ว
ภายหลังจากขยายกําลังการผลิตทั้งนี้บริ ษทั สามารถลดต้นทุนได้ในอัตราร้อยละเท่าใด
คําตอบ : ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่าในการนําเข้าข้าวสาลีบริ ษทั สามารถนําเข้าได้ 2 รู ปแบบคือ ทางตูค้ อนเทน
เนอร์ และทางเรื อเบ้าท์ ซึ่ งในการนําเข้าในรู ปแบบเรื อเบ้าท์จะถูกกว่ารู ปแบบของตูค้ อนเทนเนอร์ เฉลี่ยร้อยละ 20 ดอล
ล่าร์ สหรัฐต่อตัน ซึ่ งเรื อเบ้าท์มีหลายขนาด เช่น 25,000 ตัน 40,000 ตัน 55,000 ตัน และใหญ่สุด 70,000 ตัน ซึ่ งในอดีต
บริ ษทั สั่งซื้ อข้าวสาลีโดยใช้เรื อเบ้าท์ที่ขนาด 40,000 ตัน และในปั จจุบนั บริ ษทั ใช้เรื อเบ้าท์ที่ขนาด 55,000 ตัน ส่ งผลให้
ราคาข้าวสาลีถกู ลงประมาณ 5-10 ดอลล่าร์สหรัฐต่อตัน
คําถาม : นายปฐมัน บูรณะสิ น สอบถามว่าลูกค้าของบริ ษทั ภายหลังจากขยายกําลังการผลิตเป็ นลูกค้ากลุ่มใด
คําตอบ : ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์ ชี้แจงว่าภายหลังจากบริ ษทั ขยายกําลังการผลิตจะไม่มีการเลือกจําหน่ายทั้งนี้ บริ ษทั จะ
จําหน่ายให้กบั ลูกค้าทุกกลุ่มโดยจะพิจารณาอัตราการจําหน่ายให้กบั ลูกค้าแต่ละชนิดต่อไป
คําถาม : นายวิโรจน์ พึ่งปัญญาเลิศ สอบถามว่าจากการที่บริ ษทั มีเครื่ องจักรที่ทนั สมัยและระบบลําเลียงอัตโนมัติที่
ทันสมัยส่ งผลให้บริ ษทั มีตน้ ทุนการผลิตตํ่าลงหรื อไม่อย่างไร
คําตอบ : นายปรีชา อรรถวิภัชน์ ชี้แจงว่าบริ ษทั ใช้อตั รากําลังบุคลากรน้อยที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับผูผ้ ลิตแป้ งสาลีที่มี
กําลังการผลิตเท่ากัน และมีท่าเรื อใกล้กบั สถานที่ผลิตแป้ งสาลี ทั้งนี้เชิญ ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์ ตอบคําถามเพิ่มเติม
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คําตอบ : ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่าจากการที่บริ ษทั ขยายกําลังการผลิตบริ ษทั ไม่ได้เพิ่มบุคลากรจากเดิมที่มีเฟส
เดียวเป็ นเท่าตัว เพียงแต่เพิ่มอัตราบุคลากรบางส่ วนเท่านั้น ทั้งนี้ ได้ช้ ีแจงให้ฟังว่าจากเดิมบริ ษทั มี 1 เฟส อัตรากําลังการ
ผลิตเฉลี่ยมากกว่าร้ อยละ 90 แต่ในปี 2558 บริ ษทั ตั้งเป้ าหมายอัตรากําลังการผลิตเฉลี่ยร้ อยละ 70 อาจจะส่ งผลให้
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานสู งกว่าตอนที่บริ ษทั มีเพียงเฟสเดียวแต่อตั รากําลังการผลิตเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 90 แต่หาก
ในปี ที่สองบริ ษทั ตั้งเป้ าหมายอัตรากําลังการผลิตเฉลี่ยร้อยละ 80 และทําได้ตามเป้ าหมายจะส่ งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานใกล้เคียงหรื อน้อยกว่าตอนที่บริ ษทั มีเฟสเดียว
คําถาม : นายพิเชษฐ หุตายน สอบถามว่าบริ ษทั มีอตั ราสู ญเสี ยจากการลําเลียงข้าวสาลีระหว่างรู ปแบบตูค้ อนเทนเนอร์
กับรู ปแบบเรื อเบ้าท์แตกต่างกันหรื อไม่อย่างไร
คําตอบ : ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่าในการขนถ่ายข้าวสาลีไม่วา่ จะในรู ปแบบใดบริ ษทั ได้กาํ หนดและแจ้งไปยัง
ผูข้ ายว่าในการขนถ่ายสูญเสี ยได้ไม่เกิน 0.5% หากเกินอัตราสูญเสี ยที่กาํ หนดจะดําเนินเคลมค่าสิ นค้า
คําถาม : นายพิเชษฐ หุตายน สอบถามว่ากระบวนการผลิตแป้ งสาลีเป็ นระบบการผลิตแบบต่อเนื่ องหากมีการหยุด
เครื่ องจักรเพื่อซ่อมแซมบํารุ งรักษาจะต้องหยุดทั้งระบบหรื อไม่อย่างไรและจะต้องหยุดเครื่ องจักรในเวลาใด
คําตอบ : ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่าแม้วา่ เครื่ องจักรเฟส 1 และเฟส 2 จะเชื่อมต่อกันแต่สามารถทํางานแยกกัน
ทั้งนี้หากต้องหยุดเครื่ องจักรเพื่อทําการซ่อมแซมบํารุ งรักษาสามารถหยุดเครื่ องจักรได้โดยไม่กระทบอีกเฟส
คําถาม : นายพิเชษฐ หุตายน สอบถามว่าจากการที่บริ ษทั ขยายกําลังการผลิตเมื่อหักค่าเสื่ อมราคาและดอกเบี้ยจ่ายแล้ว
บริ ษทั จะยังคงมีผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้นใช่หรื อไม่
คําตอบ : ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ชี้ แจงว่าโดยหลักการเมื่อขยายกําลังการผลิตแล้วผลการดําเนิ นงานจะต้องเพิ่มขึ้น
เช่นกัน แต่ในปี 2558 อาจจะยังไม่สูงมากนักแต่บริ ษทั จะตั้งใจทํางานเพื่อให้ได้รับกําไรมากขึ้นในปี ต่อไป
คําถาม : นายดุสิต บุดดี สอบถามว่าดอกเบี้ ยและค่าเสื่ อมราคาที่บริ ษทั จะต้องจ่ายต่อปี เท่าใดมีผลกระทบหรื อไม่
อย่างไร
คําตอบ : ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ชี้ แจงว่าบริ ษทั ตั้งค่าเสื่ อมราคาไว้ที่ 20 ปี โดยทั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อบริ ษทั อย่างมี
นัยสําคัญและในส่ วนของดอกเบี้ ยบริ ษทั มีภาระดอกเบี้ ยระยะสั้นที่เกิ ดจากการจัดซื้ อวัตถุดิบนําเข้าจากต่างประเทศ
และดอกเบี้ยระยะยาวที่เกิดจากการลงทุนขยายกําลังการผลิต โดยอ้างอิงจากปี 2557 บริ ษทั มีดอกเบี้ยระยะสั้นประมาณ
10 ล้านบาท และดอกเบี้ยระยะยาวประมาณ 10 ล้านบาท
คําถาม : นายปฐมัน บูรณะสิ น สอบถามว่าในไตรมาส 2 ที่บริ ษทั ตั้งเป้ าหมายอัตรากําลังการผลิตที่ร้อยละ 60 รายได้ที่
บริ ษทั จะได้รับคลอบคลุมถึงดอกเบี้ยและค่าเสื่ อมราคาที่เกิดขึ้นหรื อไม่
คําตอบ : ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ชี้ แจงว่ารายได้ที่บริ ษทั จะได้รับคลอดคุลมถึงค่าใช้จ่ายดังกล่าวเนื่ องจากบริ ษทั มี
มาตรการการควบคุมภายอีกหลายมาตรการ
คําถาม : นายพิเชษฐ หุตายน สอบถามว่าในการขายสิ นค้าโดยให้เครดิตบริ ษทั มีหลักเกณฑ์หรื อนโยบายอย่างไรใน
การให้เครดิตกับลูกค้าเพื่อไม่ให้เกิดหนี้สูญ (NPL)
คําตอบ : ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ชี้ แจงว่าในการให้เครดิตกับลูกค้าจะเกิดจากความร่ วมมือของ 2 ฝ่ าย คือ ฝ่ ายขาย
ดําเนิ นการตรวจสอบสถานประกอบการของลูกค้า ถ่ายรู ปและเก็บรายละเอียดเบื้องต้นประสานกับฝ่ ายการเงินและ
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บัญชีนาํ เอกสารในการประกอบธุ รกิจต่างๆ ของลูกค้ามาเพื่อตรวจสอบหลังจากนั้นจึงจะพิจารณาให้วงเงินเครดิตทั้งนี้
การให้เครดิตเฉลี่ยอยูท่ ี่ 30 วัน
คําถาม : น.ส.สุ ณิสา วัฒนวิจารณ์ ตัวแทนจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย แจ้งว่ามาติดตามผลความคืบหน้าการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ซึ่ งบริ ษทั ได้ช้ ีแจงไว้ในวาระที่ 2 แล้ว แต่หลังจากที่ตรวจสอบรายชื่อบริ ษทั ยังอยูร่ ะดับ 1
และยังไม่ได้เข้าร่ วมภาคีเครื อข่ายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และหวังยิ่งว่าบริ ษทั จะเข้าร่ วมภาคีเครื อข่ายต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่
คําตอบ : ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ชี้ แจงว่าจากที่บริ ษทั ได้รับคะแนนประเมินการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อยูใ่ น
ระดับ 1 เนื่องจากเป็ นคะแนนประเมินจากปี 2556 และในปี 2557 บริ ษทั ได้จดั ตั้งนโนบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
แล้วและจะเข้าร่ วมภาคีเครื อข่ายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ต่อไป
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอเรื่ องอื่นๆ ต่อที่ประชุมอีก
ปิ ดประชุมเมื่อเวลา 12:00 น.

........................................................................
(นายปรี ชา อรรถวิภชั น์)
ประธานที่ประชุมฯ

..............................................................
(นางสาวจุฑามาศ มาลัย)
เลขานุการบริ ษทั
ผูจ้ ดบันทึกการประชุมฯ

- 14 -

