รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 1/2558
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558
ณ ห้ องประชุมชั้น 4 บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ถนนปู่ เจ้ าสมิงพราย ตําบลสํ าโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เริ่มประชุ มเวลา 13:30 น.
นายปรี ชา อรรถวิภชั น์ ประธานกรรมการ ทําหน้าที่ประธานที่ประชุม ชี้แจงจํานวนผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
ในครั้ งนี้ ให้ที่ประชุ มทราบว่า มี ผูถ้ ือหุ ้นมาเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเอง จํานวน 30 ราย และมีผูถ้ ื อหุ ้นที่ มอบฉันทะ
จํานวน 33 ราย รวมผูถ้ ื อหุ ้นที่ ม าประชุ มด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 63 ราย ถื อหุ ้นรวมกันทั้งสิ้ น
209,105,525 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 73.37 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด จํานวน 285,000,000 หุน้ ครบเป็ นองค์
ประชุ มตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ พร้ อมทั้งมอบหมายให้นางสาวปรมาภรณ์ จํานงสุ ข เลขานุ การบริ ษทั ทําหน้าที่
เลขานุการที่ประชุม และแนะนําผูเ้ ข้าร่ วมประชุมพร้อมทั้งชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสี ยงลงคะแนน
เลขานุการบริ ษทั กล่าวขอบคุณท่านประธาน จากนั้นแนะนํากรรมการ เจ้าหน้าที่บริ หาร 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.
นายธนดล
สุ จิภิญโญ
กรรมการบริ หาร
6.
นายเฉลิมชัย
ว่องไววิทย์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7.
นายเอนก
คําชุ่ม
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8.
น.ส.สุ รางค์รัตน์ จงประสพทรัพย์
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายโรงงาน
9.
นางแววตา
เนตรพันธ์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชีอาวุโส
ทั้งนี้ นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล กรรมการบริ หาร นายชนะชัย ชุ ติม าวรพันธ์ กรรมการบริ หาร
นายชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริ หาร นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
ดร.สุ ภสร ชโยวรรณ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่ สามารถเข้าร่ วมประชุ มในครั้ งนี้ ได้ จากนั้นจึ ง
ชี้แจงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการออกเสี ยงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสี ยงต่อที่ประชุมดังนี้
1. ผูถ้ ือหุ น้ มีคะแนนเสี ยงหนึ่ งเสี ยงต่อหนึ่ งหุ ้น และผูถ้ ือหุ ้นหนึ่ งรายมีสิทธิ์ ออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละ
วาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง จะแบ่งแยกจํานวนหุน้ เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสี ยง
ไม่ได้ ทั้งนี้ในการนับคะแนนจะถือมติเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
2. บริ ษทั ใช้บริ การระบบจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ควิดแลบ จํากัด และได้นาํ ระบบบาร์โค้ดมาใช้
ในการลงทะเบียน และประมวลผลการนับคะแนนเสี ยงเช่นเดียวกับปี ที่ผา่ นมา
3. การลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” ให้ถือว่า
เห็นชอบตามมติที่เสนอ แต่ถา้ หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดต้องการลงคะแนนเสี ยง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออก
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เสี ยง” ให้ทาํ เครื่ องหมายลงในบัตรลงคะแนนแล้วยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยง
ของผูถ้ ือหุน้
4. จํานวนหุน้ รวมที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผถู ้ ือหุน้ บางท่าน
ที่เข้ามาร่ วมประชุ มเพิ่มขึ้นหลังจากเปิ ดประชุมแล้ว ซึ่ งการแจ้งผลการลงคะแนนเสี ยงจะระบุคะแนน
เสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง ในแต่ละวาระ โดยใช้จาํ นวนหุน้ ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมล่าสุด
ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อเลขานุการบริ ษทั ชี้ แจงวิธีการออกเสี ยงเสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้วโดยประธานฯ แจ้งเพิ่มเติมว่าสําหรับการปฏิบตั ิตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จด
ทะเบียนซึ่งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงการลงคะแนนเสี ยงใน
การประชุมว่าบริ ษทั ควรมีผนู ้ บั คะแนนที่เป็ นกลางเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงขอเชิญผูถ้ ือหุน้
มาเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
ก่อนพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ประธานฯ แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบว่า การดําเนินการประชุมจะเรี ยงลําดับตาม
วาระการประชุมที่ระบุในหนังสื อเชิญประชุม ดังนั้นจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้ง
ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที่ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ แล้ว และในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ ต้องการซักถาม ขอให้ยกมือพร้อมทั้งแจ้งชื่อและ
นามสกุลของผูถ้ ือหุน้ ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรื อเสนอแนะความคิดเห็น
ระเบียบวาระที่ 1 – พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2558
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบและรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 ซึ่ ง
ประชุ มเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งสําเนารายงานดังกล่าวให้ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายเป็ นการล่วงหน้า
พร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และหากไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดขอแก้ไขรายงานจะขอให้ที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดทักท้วงหรื อขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็ นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 โดยวาระนี้ใช้มติเสี ยงข้าง
มากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ผู้ถอื หุ้น
จํานวน (หุ้น)
คิดเป็ นร้ อยละ
(1)
เห็นด้วย
207,849,224
100.00
(2)
ไม่เห็นด้วย
0
0
(3)
งดออกเสี ยง
0
0
207,849,224
100.00
รวมจํานวนเสี ยง
หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิม่ ขึ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุม จํานวน 97 หุน้
มติ – ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูท้ ี่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน รับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
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ระเบียบวาระที่ 2 – พิจารณาอนุมัติการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
ประธานมอบหมายให้ฝ่ายบริ หารจัดการ โดยคุณแววตา เนตรพันธ์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี อาวุโส
นําเสนอวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ ้นเพิ่มทุนเพื่อเป็ นการจัดหาเงินทุนชําระคืนเงินกูธ้ นาคารระยะยาวที่มีอยู่ของ
บริ ษทั ประกอบกับเพื่อใช้เสริ มสภาพคล่อง เงินทุนหมุนเวียนและจัดการเงินกูย้ ืมของบริ ษทั ฯ โดยการออกหุ น้ สามัญ
ใหม่ จาํ นวน 114,000,000 หุ ้น ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนจํานวนหุ ้นที่ ผูถ้ ื อหุ ้นแต่ ละรายถื ออยู่ใน
อัตราส่ วน 5 หุ ้นสามัญเดิ มต่อ 1 หุ ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคา 3 บาทต่อหุ ้น พร้ อมทั้งได้รับสิ ทธิ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
TMILL-W1 ในอัตราส่ วน 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ในราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 2 บาทต่อ
หุน้ อายุใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 3 ปี
คุณคมพจน์ จิตรเจริญกุล ผูถ้ ือหุน้ ที่รับมอบฉันทะ สอบถามว่าสามารถจองซื้อเกินสิ ทธิได้หรื อไม่
ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ชี้ แจงว่าในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมไม่ประสงค์ซ้ื อหุ ้นใหม่หรื อสละสิ ทธิ บริ ษทั ฯ จะทํา
การหุน้ จํานวนดังกล่าวมากระจายขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่ประสงค์จะใช้สิทธิจองเกินต่อไป
คุณศักดิ์ชัยดิ์ สกุลศรีมนตรี ผูถ้ ือหุน้ ที่รับมอบฉันทะ สอบถามว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้วตั ถุประสงค์หนึ่งคือเพื่อ
เพิม่ กําลังการผลิต อยากทราบว่าบริ ษทั จะเพิม่ กําลังการผลิตขึ้นเป็ นเท่าใดจากปัจจุบนั
ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ชี้ แจงว่าบริ ษทั ฯ ดําเนิ นกิจการมา 7 ปี มีกาํ ลังการผลิตที่ 100 % และได้มีการเพิ่ม
กําลังการผลิตอีกโดยการลงทุนสร้ างเฟส 2 จากเงินกูร้ ะยะยาวจากธนาคารเต็มจํานวน จึ งส่ งผลให้บริ ษทั ฯ รั บภาระ
ดอกเบี้ยกูย้ ืมของธนาคารต่อปี ประมาณ 24 ล้านบาท จึงมีแนวคิดเพิ่มทุน ระดมทุนเพื่อนําเงินมาลดภาระดอกเบี้ยกูย้ ืม
ธนาคาร เฉลี่ยต่อปี ประมาณ 8 ล้านบาท และคืนเงินต้นแก่ธนาคารประมาณ 1 ใน 3 ของเงินเพิม่ ทุน (RO)
คุณศักดิ์ชัยดิ์ สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุน้ ที่รับมอบฉันทะ สอบถามว่าเศษของหุ ้นที่เหลือ ดําเนิ นการปั ดขึ้นหรื อ
ปัดทิ้ง และในการชําระเงินจองซื้อหุน้ ชําระผ่านโบรกเกอร์หรื อชําระกับทางบริ ษทั ฯ โดยตรง
คุณแววตา เนตร์ พนั ธ์ ชี้แจงว่า กรณีมีเศษหุน้ เหลือให้ปัดทิ้ง และในการชําระเงินค่าจองซื้อหุน้ สามารถชําระ
โดยตรงกับบริ ษทั ฯ
ประธานฯ แจ้งต่ อที่ประชุ มว่า หากไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดจะซักถามหรื อทักท้วงประการใด ขอให้ผูถ้ ื อหุ ้น
ลงคะแนนเสี ยง
ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั โดยการออกหุน้ สามัญใหม่ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
ผู้ถอื หุ้น
จํานวน (หุ้น)
คิดเป็ นร้ อยละ
(1)
เห็นด้วย
209,105,525
100.00
(2)
ไม่เห็นด้วย
0
0
(3)
งดออกเสี ยง
0
0
รวมจํานวนเสี ยง
209,105,525
100.00
หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จํานวน 1,256,301 หุน้
มติ – ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยคะแนนไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั โดยการออกหุน้ สามัญใหม่
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ระเบียบวาระที่ 3 – อนุมตั ิแก้ไขหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษทั ฯ ข้ อ 4 เพือ่ ให้ สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ
ประธานมอบหมายให้ฝ่ายบริ หารจัดการ โดยคุณแววตา เนตรพันธ์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี อาวุโส
นําเสนอขอพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั ฯ โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ขอ้ ความใหม่ ดังนี้
“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน
399,000,000
บาท (สามร้อยเก้าสิ บเก้าล้านบาท)
แบ่งออกเป็ น
399,000,000
หุน้ (สามร้อยเก้าสิ บเก้าล้านหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
1
บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
399,000,000
หุน้ (สามร้อยเก้าสิ บเก้าล้านหุน้ )
หุน้ บุริมสิ ทธิ

-ไม่มี-

หุน้ (- หุน้ )”

ประธานฯ แจ้งต่ อที่ประชุ มว่า หากไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดจะซักถามหรื อทักท้วงประการใด ขอให้ผูถ้ ื อหุ ้น
ลงคะแนนเสี ยง
ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
ผู้ถอื หุ้น
จํานวน (หุ้น)
คิดเป็ นร้ อยละ
(1)
เห็นด้วย
209,105,525
100.00
0
0
(2)
ไม่เห็นด้วย
(3)
งดออกเสี ยง
0
0
รวมจํานวนเสี ยง
209,105,525
100.00
มติ – ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยคะแนนไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 136 ให้แก้ไขหนังสื อบริ คณห์
สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
ระเบียบวาระที่ 4 – พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1
(“TMILL-W1”)
ประธานมอบหมายให้ฝ่ายบริ หารจัดการ โดยคุณแววตา เนตรพันธ์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี อาวุโส
นําเสนอขอพิจารณาอนุ มตั ิ การออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 1
(“TMILL-W1”) จํานวน 57,000,000 หุน้
คุณอนุ ว่ องสารกิจ ผูถ้ ือหุน้ ที่รับมอบฉันทะ สอบถามว่าบริ ษทั จะออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ
(TMILL-W1) เมื่อใด
ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์ ชี้แจงว่าการออกใบสําใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ (“TMILL-W1”) จะออก
ทันทีหลังจากที่สรุ ปการเพิ่มทุน (RO)
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ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามจะขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนน
เสี ยง
ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1
(“TMILL-W1”) จํานวน 57,000,000 หุน้ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
(1)
(2)
(3)

ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวมจํานวนเสี ยง

จํานวน (หุ้น)
209,105,525
0
0
209,105,525

คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
0
0
100.00

มติ – ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนอนุมตั ิให้ออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1 (“TMILL-W1”) จํานวน 57,000,000 หุน้
ระเบียบวาระที่ 5 – พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ
ประธานมอบหมายให้ฝ่ายบริ หารจัดการ โดยคุณแววตา เนตรพันธ์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชีอาวุโส
นําเสนอขอพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริ ษทั ฯ ใหม่ จํานวน 114,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้
ละ 1 บาท โดยมี รายละเอียดดังนี้
5.1 จัดสรรหุน้ เพิ่มทุนใหม่จาํ นวนไม่เกิน 57,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ1 บาท ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม
ของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนจํานวนหุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่ วน 5 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1
หุน้ สามัญเพิ่มทุน ราคาจองซื้ อ 3 บาทต่อหุน้ และกําหนดวันจองซื้ อและรับชําระเงินค่าหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในระหว่าง
วันที่ 5-9 ตุลาคม 2558 เวลา 9:00 – 15:30 น.
5.2 จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่จาํ นวนไม่เกิน 57,000,000 หุน้ (หรื อคิดเป็ นร้อยละ 20 ของจํานวนหุน้ ที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม) เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ TMILL-W1 ในอัตราส่ วน 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ (กรณี มีเศษให้ปัดทิ้ง)
ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 2 บาทต่อหุน้ อายุใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามจะขอให้ผถู ้ ือหุ ้นลงคะแนน
เสี ยง
ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ใหม่ จํานวน 114,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้
ละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
ผู้ถอื หุ้น
จํานวน (หุ้น)
คิดเป็ นร้ อยละ
209,105,525
100.00
(1)
เห็นด้วย
(2)
ไม่เห็นด้วย
0
0
(3)
งดออกเสี ยง
0
0
รวมจํานวนเสี ยง
209,105,525
100.00
มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนอนุมตั ิ
ให้การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ใหม่ จํานวน 114,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
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ระเบียบวาระที่ 6 –เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ แถลงต่ อที่ ประชุ มว่าในวาระนี้ เป็ นการพิจารณาเรื่ องอื่นๆ ซึ่ งได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นแสดง
ข้อคิดเห็นหรื อสอบถามเพื่อความเข้าใจ หรื อเพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้ช้ ีแจงข้อซักถามต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ ดังนั้น
จะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้
คําถาม : คุณศักดิ์ชัยดิ์ สกุลศรีมนตรี สอบถามว่าในอนาคตบริ ษทั ฯ จะมีการต่อยอดธุ รกิจในรู ปแบบร้านค้าจําหน่าย
สิ นค้าแปรรู ปหรื อไม่ และจะมีผลกระทบต่อลูกค้าอย่างไร
คําตอบ : นายประภาส ชุ ติมาวรพันธ์ ชี้แจงว่าบริ ษทั ฯ จะไม่ดาํ เนิ นการที่ให้มีผลกระทบต่อลูกค้า แต่จะมีการศึกษา
แนวคิดใหม่จากต่างประเทศเพื่อมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขั้น
คําถาม : คุณศักดิ์ชัยดิ์ สกุลศรีมนตรี สอบถามถึงยี่หอ้ แป้ งสาลีที่บริ ษทั ฯ จําหน่ายอยูม่ ีอะไรบ้าง
คําตอบ : ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่าในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ จําหน่ายแป้ งและมีสูตรการผลิตอยู่มากว่า 100 รายการ
หลักๆ ที่จาํ หน่ายมียี่หอ้ เส้นทองสําหรับผลิตอุตสาหกรรมเส้นบะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ป ยี่หอ้ ปั งฟ้ าสําหรับอุตสาหกรรมผลิต
ขนมปั ง ยี่ห้อเส้นหยกสําหรั บอุตสาหกรรมผลิตบะหมี่ สด ยี่ห้อกุลาแดงสําหรั บอุตสาหกรรมแป้ งอาหารสัตว์ ยี่ห้อ
กัง หัน สํา หรั บ อุ ต สาหกรรมแป้ งอเนกประสงค์ ยี่ห้อ ลู ก กลิ้ ง สํา หรั บ อุ ต สาหกรรมแป้ งบิ ส กิ ต ยี่ห้อ คู่ โ ก๋ สํา หรั บ
อุตสาหกรรมผลิตปาท่องโก๋ ยี่ห้อหัวใจ สําหรับอุตสาหกรรมผลิตเค้ก และยี่หอ้ ต้าหลงเปา สําหรับอุตสาหกรรมผลิต
ซาลาเปา
คําถาม : คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามถึงจุดแข็งของบริ ษทั ฯ
คําตอบ : นายปรีชา อรรถวิภชั น์ ชี้แจงว่าจุดแข็งของบริ ษทั ฯ คือคุณภาพของสิ นค้าและส่งตรงเวลา
คําถาม : คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่าข้าวสาลีที่บริ ษทั ใช้ นําเข้ามาจากประเทศอะไรบ้าง
คําตอบ : ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์ ชี้แจงว่าบริ ษทั ฯ รับเข้ามาจากประเทศอเมริ กาและออสเตรี ยเลีย โดยเรื อเบ้าท์
คําถาม : คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่าจากข่าวที่ได้รับทราบว่ามีการเจรจากับต่างประเทศ จึงอยากทราบว่าบริ ษทั จะมี
การร่ วมธุรกิจหรื อกับต่างประเทศหรื อไม่
คําตอบ : ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่าเป็ นการเจรจาเพื่อศึกษาแนวทางในการต่อยอดธุรกิจและปัจจุบนั กําลังศึกษา
เพือ่ การเพิ่มมูลค่าของแป้ งสาลี
คําถาม : คุณนรา ศรีเพรช สอบถามว่าในอนาคตหากบริ ษทั ฯ มีกาํ ลังการผลิต 100% บริ ษทั ฯ ประมาณการรายได้และ
กําไรไว้ที่จาํ นวนเท่าไหร่
คําตอบ : ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ชี้ แจงว่าในอนาคตบริ ษทั ฯ จะดันยอดขายให้ได้ที่ 100% ประมาณการรายได้
ประมาณสองพันล้านบาทถึงสองพันห้าร้อยล้านบาท และกําไรสุ ทธิ ประมาณการประมาณหนึ่งร้อยล้านบาท
คําถาม : คุณคมพจน์ จิตรเจริญกุล สอบถามว่าคู่แข่งทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ มีแนวโน้มที่จะขยายกําลังการผลิตหรื อไม่
คําตอบ : ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่ามีโอกาสที่จะขยายกําลังการผลิตแต่เนื่องจากไม่มีพ้นื ที่ในการขยายกําลังการ
ผลิต และหากขยายกําลังการผลิตแล้วแต่อุปกรณ์เครื่ องจักรมีสภาพเก่า เสื่ อมสภาพ ก็สามารถทําให้การผลิตล่าช้าลงได้
คําถาม : คุณคมพจน์ จิตรเจริ ญกุล สอบถามว่าบริ ษทั ฯ มีแนวคิดจะผลิตและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบปลีกย่อย
ให้แก่บุคคลภายนอกหรื อตลาดทัว่ ไปหรื อไม่
คําตอบ : ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ชี้ แจงว่าขณะนี้ บริ ษทั ฯ เน้นผลิตและจําหน่ ายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ๆ และยังไม่มี
แนวคิดที่จะจําหน่ายในตลาดทัว่ ไป
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ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอเรื่ องอื่นๆ ต่อที่ประชุมอีก
ปิ ดประชุมเมื่อเวลา 16:00 น.

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

..............................................................
(นางสาวปรมาภรณ์ จํานงสุ ข)
เลขานุการบริ ษทั
ผูจ้ ดบันทึกการประชุมฯ
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