บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ครั้งที่ 1 / 2559

วันพฤหัสบดีท ี่ 28 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
ณ ห้องประชุม ชัน้ 4
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้ าสมิงพราย
ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทร. 02-017-9999 โทรสาร. 02-017-9999

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
“เรา คือ ผูผ้ ลิตแป้ งสาลีช้ นั นํา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็ นมืออาชีพ”

ที่

ลข. 011 /2559
28 มีนาคม 2559

เรื่อง

ขอเรี ยนเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้

ด้วยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มีมติให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559
เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตําบล
สําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558
วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริ ษทั ฯ ได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 และได้จดั ทํา
รายงานการประชุมดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ ในเว็ปไซต์ของบริ ษทั www.tmill.co.th ด้วยแล้ว
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสําเนาที่ได้ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมฉบับนี้ (เอกสารแนบ 1)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรนําเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่ งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการ
บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว
2. รับทราบผลการดําเนินงาน ประจําปี 2558
วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2558 (รายงานประจําปี 2558 – CD-ROM)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบ
3. พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2558
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด คณะกรรมการได้จดั ทํางบแสดงฐานะการเงินและ
งบกํา ไรขาดทุ น ณ วันสิ้ น สุ ด รอบปี บัญ ชี ข องบริ ษ ทั เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ในการประชุ ม สามัญ ประจํา ปี เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ ม ตั ิ
(งบการเงินประจําปี 2558 – ส่ วนที่ 2 ของรายงานประจําปี 2558)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31
ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
4. พิจารณาจัดสรรกําไรและการจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล
วัตถุประสงค์และเหตุผล : จากผลการดําเนิ นงานประจําปี 2558 มีกาํ ไรสุ ทธิ 56,862,794 บาท ตั้งสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 5%
เป็ นเงิน 2,900,000 บาท คงเหลือกําไรสุ ทธิ ที่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ 53,962,794 บาท ซึ่ งนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั คือ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงิน
เฉพาะและหลังหักสํารองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริ ษทั ฯ กําหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นอยู่กบั ฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงานแผนการลงทุน ความจําเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
และ / หรื อผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ เห็นสมควร ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด จํานวน 27,360,000.00
บาท ให้แก่ผถู้ ือหุน้ โดยจํานวนหุน้ ทั้งหมด 342 ล้านหุน้ เฉลี่ยจ่ายเงินปั นผลหุน้ ละ 0.08 บาท (เอกสารแนบ 4)

สํานักงาน : 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถ.ปู่ เจ้าสมิงพราย ต.สําโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ : 0-2017-9999 โทรสาร : 0-2017-9999 ต่อ 111 หรื อ 222
Office: 90/9 Moo 1 Soi Siamsilo, Poochaosamingphrai Rd., Samrongklang, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130 Tel: 0-2017-9999 (Hunting Lines) Fax: 0-2017-9999 Ext.111 หรื อ 222
Website: www.tmill.com

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
“เรา คือ ผูผ้ ลิตแป้ งสาลีช้ นั นํา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็ นมืออาชีพ”

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2558 ในอัตรา
หุ ้นละ 0.08 บาท โดยการจ่ายเงินปั นผลจะจ่ายให้แก่ผถืู้ อหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ณ วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559
ซึ่งเป็ นวันกําหนดรายชื่อผูถื้ อหุน้ (Record Date) เพื่อสิ ทธิเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถื้ อหุน้ ประจําปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 และเพื่อสิ ทธิรับเงิน
ปั นผล ทั้ง นี้ เป็ นไปตามมาตรา 225 ของพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ด้วยวิ ธีปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นพัก การโอนหุ ้น
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 โดยการให้สิ ทธิ ดงั กล่าวยังมีความไม่แน่ นอน เนื่ องจากต้องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถื้ อหุ ้นและ
กําหนดจ่ายเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยให้นําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัตคิ ่าตอบแทน
วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายชื่อกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระในปี 2559 ได้แก่
1. นายปรี ชา
อรรถวิภชั น์
2. นายสมชัย
วนาวิทย
3. นายณรงค์
เจนลาภวัฒนกุล
4. นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาผลการปฏิ บตั ิ งานของกรรมการที่ ครบวาระแล้ว เห็ นสมควรให้เลื อกตั้ง
กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง (เอกสารแนบ 5.1)
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย (เอกสารแนบ 5.2)
6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2559
วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเหตุ ผ ล : คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิ จ ารณาการเสนอแต่ ง ตั้ง บริ ษัท สํ า นั ก งาน เอ เอ็ ม ซี จํา กัด โดยมี
นายอําพล จํานงค์วฒั น์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขที่ 4663 หรื อ นางสาวประภาศรี ลีลาสุ ภา ผูสอบบั
้
ญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4664 หรื อ
นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 เป็ นผูสอบบั
้
ญชี ประจําปี 2559 โดยเสนอค่าตอบแทนจํานวน 740,000 บาท
เป็ นค่าบริ การตรวจสอบจํานวน 680,000 บาท และค่าแปลงบการเงินเป็ นภาษาอังกฤษ 15,000 บาท / ไตรมาส (เอกสารแนบ 6)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้ง นายอําพล จํานงค์วฒั น์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรื อ
ญชี รับ อนุ ญาต เลขที่ 5369
นางสาวประภาศรี ลี ล าสุ ภา ผูส้ อบบัญชี รั บอนุ ญาต เลขที่ 4664 หรื อ นายนริ ศ เสาวลักษณ์ส กุล ผูสอบบั
้
เป็ นผูสอบบั
้
ญชี ประจําปี 2559 โดยเสนอค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ เป็ นค่าบริ การตรวจสอบจํานวน 680,000
บาท และค่าแปลงบการเงินเป็ นภาษาอังกฤษ 15,000 บาท / ไตรมาส
7. พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรี ยงกัน

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติของคณะกรรมการ

(นางแววตา เนตร์พนั ธ์)
เลขานุการบริ ษทั
หมายเหตุ : บริ ษทั ฯ งดแจกของชําร่ วยในการประชุมผูถ้ ือหุน้
สํานักงาน : 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถ.ปู่ เจ้าสมิงพราย ต.สําโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ : 0-2017-9999 โทรสาร : 0-2017-9999 ต่อ 111 หรื อ 222
Office: 90/9 Moo 1 Soi Siamsilo, Poochaosamingphrai Rd., Samrongklang, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130 Tel: 0-2017-9999 (Hunting Lines) Fax: 0-2017-9999 Ext.111 หรื อ 222
Website: www.tmill.com

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น ครั้ งที่ 1/2559

เอกสารแนบ 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2557
ครั้งที่ 1/2558
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558
ณ ห้ องประชุ มชั้น 3 บริษัท ไทยชู การ์ เทอร์ มิเนิล้ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 90 หมู่ 1 ถนนปู่ เจ้ าสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เริ่มเปิ ดประชุมเวลา 10:00 น.
นายปรี ชา อรรถวิภชั น์ ประธานกรรมการ ทําหน้าที่ประธานที่ประชุม ชี้แจงจํานวนผูถ้ ือหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุมในครั้งนี้ ให้ที่
ประชุมทราบว่า มีผถู ้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 9 ราย และมีผถู ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ จํานวน 17 ราย รวมผูถ้ ือหุ ้นที่มา
ประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 26 ราย ถือหุน้ รวมกันทั้งสิ้ น 204,297,228 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 71.68 ของจํานวนหุน้
ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด จํานวน 285,000,000 หุ ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ พร้ อมทั้งมอบหมายให้นางสาว
จุฑามาศ มาลัย เลขานุการบริ ษทั ทําหน้าที่เลขานุการที่ประชุม และแนะนําผูเ้ ข้าร่ วมประชุมพร้อมทั้งชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสี ยง
ลงคะแนน
เลขานุ การบริ ษทั กล่าวขอบคุ ณท่ านประธาน จากนั้นแนะนํากรรมการ เจ้าหน้าที่ บริ หาร และตัวแทนผูส้ อบบัญชี และ
ตัวแทนผูต้ รวจสอบภายใน โดยมีรายนามดังนี้
1.
นายปรี ชา
อรรถวิภชั น์
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2.
นายประภาส
ชุติมาวรพันธ์
ประธานกรรมการบริ หาร
3.
นายสมชัย
วนาวิทย
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4.
ดร.ชาญกฤช
เดชวิทกั ษ์
รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
เจนลาภวัฒนกุล
กรรมการบริ หาร
5.
นายณรงค์
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.
นางสาวสุ รางค์รัตน์
จงประสพทรัพย์
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายโรงงาน
13.
นายสุ นทร
สุ ขสําราญ
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขาย
14.
นางแววตา
เนตร์พนั ธ์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชีอาวุโส
15.
นางสาวชลิดา
ศัตรู พินาศ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด
16.
นางสาวอัฐสมาภรณ์
โพธิ์ทิม
เจ้าหน้าที่นกั ลงทุนสัมพันธ์
17.
นางสาวจุฑามาศ
มาลัย
เลขานุการบริ ษทั
ตัวแทนจากผูต้ รวจสอบบัญชี บริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด
18.
นางสาวพิมพ์ใจ
เกิดกําไร
19.
นางสาวอณัศยา
รักษาสรณ์
ตัวแทนจากผูต้ รวจสอบภายใน บริ ษทั ธรรมนิติ จํากัด
20.
นางสาวชมัยพร
เยาวะ
ตัวแทนจากผูต้ รวจสอบภายใน บริ ษทั ธรรมนิติ จํากัด
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ทั้งนี้ นายธนดล สุ จิภิญโญ กรรมการบริ หาร ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมในครั้งนี้ได้ จากนั้นจึงชี้แจงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการออกเสี ยง
ลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสี ยงต่อที่ประชุมดังนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ มีคะแนนเสี ยงหนึ่ งเสี ยงต่อหนึ่งหุน้ และผูถ้ ือหุ ้นหนึ่งรายมีสิทธิ์ ออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง จะแบ่งแยกจํานวนหุ ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสี ยงไม่ได้ ทั้งนี้ ในการนับคะแนน
จะถือมติเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
2. บริ ษทั ใช้บริ การระบบจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั โอเจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด และได้นาํ ระบบบาร์โค้ดมาใช้
ในการลงทะเบียน และประมวลผลการนับคะแนนเสี ยงเช่นเดียวกับปี ที่ผา่ นมา
3. การลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” ให้ถือว่าเห็นชอบตามมติที่
เสนอ แต่ถา้ หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดต้องการลงคะแนนเสี ยง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสี ยง” ให้ทาํ เครื่ องหมายลงในบัตร
ลงคะแนนแล้วยกมื อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ไปเก็บบัต รลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ื อหุ ้น และในระเบี ยบวาระที่ 5 พิจารณา
เลือกตั้งกรรมการที่ ออกตามวาระ บริ ษทั ได้จดั ให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล และ
บริ ษทั ขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ ทุกรายที่เข้าประชุม
4. จํานวนหุน้ รวมที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่ องจากมีผถู ้ ือหุ ้นบางท่านที่เข้ามาร่ วม
ประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากเปิ ดประชุมแล้ว ซึ่งการแจ้งผลการลงคะแนนเสี ยงจะระบุคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสี ยง ในแต่ละวาระ โดยใช้จาํ นวนหุน้ ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมล่าสุ ด
ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจําปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อเลขานุการบริ ษทั ชี้ แจงวิธีการออกเสี ยงเสร็ จ
เรี ยบร้ อยแล้วโดยประธานฯ แจ้งเพิ่ม เติ มว่าสําหรั บการปฏิ บตั ิ ตามแนวทางที่ ดี ในการจัดประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบี ย น
ซึ่ งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงการลงคะแนนเสี ยงในการประชุมว่าบริ ษทั
ควรมี ผู น้ ับ คะแนนที่ เ ป็ นกลางเป็ นสั ก ขี พ ยานในการนับ คะแนน ดัง นั้น บริ ษัท ฯ จึ ง ขอเชิ ญ ผูถ้ ื อ หุ ้น มาเป็ นสั ก ขี พ ยานในการ
นับคะแนน
ก่ อนพิจารณาระเบี ยบวาระต่ างๆ ประธานฯ แจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบว่า การดําเนิ นการประชุ มจะเรี ยงลําดับตามวาระการ
ประชุ มที่ระบุในหนังสื อเชิ ญประชุ ม และเพื่อเป็ นการเสริ มสร้ างการกํากับดูแลกิ จการที่ดีทางด้านสิ ทธิ และความเท่าเทียมกันของ
ผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยเสนอวาระเพิ่มเติ มสําหรับการประชุมผูถ้ ือหุ ้นและเสนอรายชื่ อเพื่อเข้ารั บการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วนั ที่ 11 ธันวาคม 2557 – 11 กุมภาพันธ์ 2558 โดยท่านผูถ้ ือหุ ้น
สามารถแจ้งมายังบริ ษทั ฯ ทั้งทางเว็บไซต์ ทางไปรษณี ยแ์ ละทางจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นเสนอวาระเพิ่มเติม
หรื อเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั แต่อย่างใด ดังนั้นจึงขอเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาระเบียบ
วาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุมที่ส่งให้ผถู ้ ือหุ ้นแล้ว และในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ต้องการซักถาม ขอให้ยกมือพร้ อมทั้ง
แจ้งชื่อและนามสกุลของผูถ้ ือหุน้ ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรื อเสนอแนะความคิดเห็น
ระเบียบวาระที่ 1 – พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2557
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุ มพิจารณารั บทราบและรั บรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 1/2557 เมื่ อวันที่ 24
เมษายน 2557 โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งสําเนารายงานดังกล่าวให้ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายเป็ นการล่วงหน้าพร้ อมกับหนังสื อเชิ ญประชุ มแล้ว
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และหากไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดขอแก้ไขรายงานจะขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดทักท้วงหรื อขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็ นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 โดยวาระนี้ใช้มติเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนน
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ที่
(1)
(2)
(3)
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ผู้ถือหุ้น

จํานวน (หุ้น)
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้วย
206,539,536
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
0
งดออกเสี ยง
0
0
บัตรเสี ย
0
0
รวมจํานวนเสียง
206,539,536
100.00
หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุม จํานวน 2,242,308 หุน้
มติ – ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูท้ ี่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557
ระเบียบวาระที่ 2 – รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2557
ประธานมอบหมายให้ ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์ รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ สรุ ปรายงานผลการ
ดําเนิ นงานประจําปี 2557 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทราบ ซึ่งมีรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2557 ตามที่ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อม
หนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว
ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์ รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ สรุ ปผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ พร้อม
ชี้แจงผลประกอบการและงบการเงินของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2557 ให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบโดยแยกรายไตรมาส ดังนี้
ไตรมาส 1 เฟส 1 กําไรจากการดําเนิ นงาน เท่ากับ 11,482,521.19 ค่าใช้จ่ายเฟส 2 เท่ากับ 646,794.64 บาท คงเหลือกําไร
สุ ทธิเท่ากับ 10,835,726.55 บาท ไตรมาส 2 กําไรจากการดําเนินงานเท่ากับ 12,480,801.61 บาท ค่าใช้จ่ายเฟส 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 คงเหลือกําไรสุ 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 ทธิในไตรมาส 1 ปี 2557 น้อยกว่า
ไตรมาส 1 ปี 2556 จํานวน 9,562,185.24 บาท มีกาํ ไรสุ ทธิในไตรมาส 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 มากกว่า
ไตรมาส 4 ปี 2556 จํานวน 4,028,308.26 บาท
ปริ มาณการจําหน่ายแป้ งสาลีในปี 2557 บริ ษทั มีกาํ ลังการผลิตเต็มกําลังความสามารถพร้อมจําหน่ายได้จาํ นวน 225,000
กระสอบ/เดื อน โดยมี ปริ มาณบรรจุ 22.5 กิ โ ลกรั ม ต่ อกระสอบ และได้จัดทําข้อมูลเพื่อชี้ แจงปริ มาณการจําหน่ ายเป็ นไตรมาส
เพื่อเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายไตรมาส 1- 4 ดังนี้ ปริ มาณการจําหน่ายเฉลี่ย 97.07% 95.83% 92.96% และ 91.85% ตามลําดับ ปริ มาณ
การจําหน่ายแป้ งสาลีในปี 2557 เฉลี่ย 94.43%
อัตรากําลังการผลิตเฉลี่ย ประจําปี 2557 บริ ษทั มีกาํ ลังการผลิตเต็มกําลังความสามารถพร้อมจําหน่ายได้จาํ นวน 6,500 ตัน
ข้าวสาลีต่อเดือน และได้จดั ทําข้อมูลเพือ่ ชี้แจงอัตรากําลังการผลิตเป็ นไตรมาสเพื่อเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายไตรมาส 1-4 ดังนี้ 99.27%
98.56% 97.54% และ 97.43% ตามลําดับ กําลังการผลิตเฉลี่ยในปี 2557 เท่ากับ 98.20%
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ความเคลื่ อ นไหวของราคาข้า วสาลี โดยนํา เสนอกราฟแสดงราคาข้าวสาลี ประจํา ปี 2557 อ้า งอิ ง จากข้า วโปรตี น สู ง
ต่อที่ประชุม เนื่องจากทางบริ ษทั จําหน่ายแป้ งสาลีโปรตีนสู งมากกว่าแป้ งสาลีชนิดอื่น ซึ่ งราคาข้าวสาลีที่นาํ มาแสดงเป็ นราคาตลาด
เฉลี่ยของข้าว DNS ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2557 โดยราคาเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมกราคม – 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 ดอลล่าร์ต่อตัน
ดร.ชาญกฤช เดชวิ ทั ก ษ์ รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผู ้จั ด การ มอบหมายให้ คุ ณ สุ ร างค์ รั ต น์
จงประสพทรัพย์ ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายโรงงาน สรุ ปแผนยุทธศาสตร์ ในการบริ หารภาคการผลิตประจําปี 2558 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทราบ
คุณสุ รางค์รัตน์ จงประสพทรัพย์ ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายโรงงาน สรุ ปแผนยุทธศาสตร์ ในการบริ หารภาคการผลิตประจําปี
2558 ให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การจั ด เก็ บ ข้ า วสาลี ใ นถั ง เหล็ ก เคลื อ บกั ล ป์ วาไนซ์ ซึ่ งสามารถควบคุ ม ความชื้ นได้ อ ย่ า ง
มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ป้ องกันการเกิดเชื้อราระหว่างการจัดเก็บข้าวสาลี มีความจุสูงสุ ดกว่า 60,000 ตัน พร้อมระบบสายพานลําเลียง
อัตโนมัติครบวงจร ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบ SCADA ควบคุมทุกขั้นตอนได้อย่างถูกต้องแม่นยํา มีการควบคุมมอดและแมลง
ด้วยเทคโนโลยีการรมยาระบบ J-System ที่ทนั สมัยที่สุดในประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 เทคโนโลยีการผลิตทันสมัยที่สุดในโลก มีกาํ ลังการผลิตสู งสุ ด 500 ตันข้าวสาลีต่อวัน ด้วยกระบวนการ
ผลิตแบบปิ ด (Close system) เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารสากล GMP, HACCP, ISO
22000:2005 และ HALAL
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 คลังสิ นค้าจัดเก็บแป้ งสาลีถูกออกแบบให้ถูกสุ ขลักษณะที่ดีตามหลัก GMP มีเทคโนโลยีการร่ อนแป้ งสาลี
ก่อนการจัดส่ งได้มากถึง 4 ตันแป้ งสาลีต่อชัว่ โมง ป้ องกันสิ่ งปลอมปนในแป้ งสาลีได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพรวมทั้งห้องรมยาแป้ งสาลี
ระบบปิ ด (Close system) จึงมัน่ ใจได้วา่ ไม่มีมอดและแมลงในแป้ งสาลีทุกกระสอบที่จดั ส่ ง
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 มีระบบไสเจียรลูกกลิ้งโม่แป้ งสาลีแบบครบวงจรและทันสมัยที่สุดในโลก ส่ งผลให้คุณภาพแป้ งสาลีใน
กระบวนการผลิตอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานอย่างสมํ่าเสมอและแม่นยํา
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 อุปกรณ์ และเครื่ องมื อในห้องปฏิ บตั ิ การทางวิทยาศาสตร์ ท้ งั หมดได้รับการทวนสอบผลการวิเคราะห์
จากสถาบันภายนอกที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/ IEC 17025 ส่งผลให้ผลวิเคราะห์แป้ งสาลีถกู ต้อง แม่นยํา และรวดเร็ ว
ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้ งสาลีให้มีคุณภาพและปลอดภัยตรงตามข้อกําหนดกฎหมายอาหารสากล
(CODEX) พร้อมทั้งตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
ยุทธศาสตร์ ที่ 7 รถเบ้าท์ขนส่ งแป้ งสาลีติดตั้งอุปกรณ์และระบบขนถ่ายที่ทนั สมัยที่สุด ถังเบ้าท์บรรจุแป้ งสาลี ผลิตจาก
ถังสเตนเลส 316 L ที่ได้รับมาตรฐานและถูกสุ ขลักษณะที่ดีตามหลัก GMP สามารถขนส่งแป้ งสาลีได้สูงสุ ด 100 ตันต่อวัน
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ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์ รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ รายงานเพิ่มเติมเรื่ องโครงการความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม (CSR) ประจําปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม CSR In process (ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยขององค์กร) ได้แก่ โครงการ
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานที่มีผลการเรี ยนดี จํานวน 4 ทุนต่อปี เป็ นความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยและพนักงาน และ
โครงการซื้อแป้ งเป็ นรถเบ้าท์ได้รับส่ วนลด เป็ นสิ นค้าหรื อบริ การที่คาํ นึงถึงสังคมและสิ่ งแวดล้อม
โครงการความรั บผิดชอบต่ อสังคมและสิ่ งแวดล้อม CSR After process (ไม่เกี่ ยวกับการดําเนิ นงานขององค์กร)
ในด้านชุ มชนได้แก่ โครงการแจกของขวัญวันเด็ก และโครงการต้อนรั บ กระชับมิ ต ร ในด้านสังคมได้แ ก่ โครงการสนับสนุ น
ทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่มีผลการเรี ยนดีเพื่อนําเงินไปศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษา จํานวน 4 ทุนต่อปี และโครงการบริ จาคโลหิตเพื่อ
ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในด้านสิ่ งแวดล้อมได้แก่ โครงการสื บสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา และโครงการ Tmill ร่ วมใจปลูกป่ า
เพือ่ รักษาสิ่ งแวดล้อม
โครงการต่ อ ต้า นการคอร์ รั ป ชั่น ในปี 2557 ได้ด ํา เนิ น การจัด ตั้ง นโยบายต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ตคอร์ รั ป ชั่น และเผยแพร่
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 บนเว็บไซต์บริ ษทั www.tmill.co.th เผยแพร่ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ ไปยังลูกค้าและผูข้ ายเพื่อให้ตอบ
รับกลับมายังบริ ษทั และส่ งแบบตอบรับไปยังลูกค้าและผูข้ ายเพื่อขอความร่ วมมือเข้าร่ วมโครงการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และ
ในปี 2558 จะดําเนินการส่ งแบบตอบรับไปยังลูกค้าและผูข้ ายเพื่อขอความร่ วมมือเข้าร่ วมโครงการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และ
เข้าร่ วมภาคีเครื อข่ายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อเสนอแนะเพิม่ เติมในวาระนี้
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามหรื อเสนอแนะเพิม่ เติมในวาระนี้
มติ – ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2557
ระเบียบวาระที่ 3 – พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนสํ าหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิงบดุ ลและงบกําไรขาดทุนประจําปี 2557 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ งได้
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่ วน
ที่ 2 ของรายงายประจําปี ซึ่งได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว
นางแววตา เนตรพันธ์ ผูจ้ ัดการฝ่ ายการเงิ นและบัญชี อาวุโส รายงานต่ อที่ ป ระชุ มว่างบกําไรขาดทุ นเบ็ด เสร็ จ สําหรั บ
ปี 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 นกําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน 0.18 บาท งบแสดงฐานะการเงิน 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 หนี้สินหมุนเวียน 307,600,631 บาท หนี้สินไม่
หมุนเวียน 278,765,455 บาท รวมหนี้สินทั้งสิ้ น 586,366,086 บาท ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หุน้ สามัญที่ชาํ ระแล้ว 285,000,000 บาท ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้นสามัญ 167,320,594 บาท กําไรสะสมจัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย 21,300,000 บาท กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
118,219,819 บาท รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้ 591,840,413 บาท จากนั้นจึงเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
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นายดุสิต บุดดี ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงสาเหตุที่ อัตรากําไรขั้นต้น (Gross Margin) ของไตรมาส 1 ลดลง
จากไตรมาสเดียวกันของปี 2556
นางแววตา เนตร์ พนั ธ์ ชี้แจงสาเหตุที่อตั รากําไรขั้นต้น (Gross Margin) ในไตรมาส 1 ปี 2557 ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี
2556 เนื่องจากต้นทุนสูงขึ้นเพราะสิ นค้า By Product ราคาขายเฉลี่ยลดตํ่าลงทําให้ตน้ ทุนผลิตภัณฑ์หลักสูงขึ้น
นายดุสิต บุดดี ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงสาเหตุปริ มาณการจําหน่ ายแป้ งบะหมี่สดที่ลดลงจากปี 2556
และตั้งเป้ าหมายการจําหน่ายไว้ในปี 2558 ว่าจะเพิ่มมากขึ้นจากปี 2557
ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่าในปี 2556 ที่บริ ษทั มียอดการจําหน่ายสู งเนื่องจากต้องการเพิ่มจํานวนลูกค้าจึงทําการขยาย
ฐานการตลาดโดยไม่มองปั จจัยด้านราคาขายและในปี 2557 บริ ษทั มุ่งเน้นการขายให้กบั ลูกค้าที่ได้กาํ ไร ทั้งนี้ในปี 2558 บริ ษทั มีการ
ขยายกําลังการผลิตบริ ษทั ซึ่งอาจจะต้องขายให้กบั ลูกค้าทุกลุ่ม
นายพงศธร วณิชเสถียร ผูถ้ ือหุน้ ที่รับมอบฉันทะ สอบถามถึงกระบวนการผลิตแป้ งสาลีว่ามีของเสี ยหรื อไม่และมีวิธีจดั การ
กับของเสี ยอย่างไร
ดร.ชาญกฤช เดชวิทั ก ษ์ ชี้ แจงว่า กระบวนการผลิ ต แป้ งสาลี ไ ม่ มี ของเสี ย และผลิ ต ภัณฑ์จ ากข้าวสาลี จ ะแบ่ งออกเป็ น
2 ประเภท คือ แป้ งสาลี และ By Product
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดจะซักถามหรื อทักท้วงประการใดขอให้ที่ประชุมรับรองงบดุลและ
บัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี 2557 สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมจึงมีมติเสี ยงข้างมากเป็ นเอกฉันท์รับรองงบดุลและบัญชี
กําไรขาดทุนประจําปี 2557 สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
ที่
(1)
(2)
(3)
(4)

ผู้ถือหุ้น

จํานวน (หุ้น)
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้วย
208,498,467
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
0
งดออกเสี ยง
0
0
บัตรเสี ย
0
0
รวมจํานวนเสียง
208,498,467
100.00
หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จํานวน 1,958,931 หุน้
มติ – ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนอนุ มตั ิ งบดุล
และบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี 2557 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ระเบียบวาระที่ 4 – พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรและการจ่ ายเงินปันผลจากกําไรสุ ทธิประจําปี 2557
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิรับรองงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี 2557 สิ้ นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ จาํ นวน 50,945,847 บาทนั้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2558
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 เห็ นสมควรให้นาํ เสนอที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาจัดสรรเงิ นกําไรจากผลการดําเนิ นงานปี 2557 และ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ดังนี้

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น ครั้ งที่ 1/2559

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

-

จัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ 50,945,847 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 2,600,000 บาท
จ่ายเงินปั นผลภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกําหนดหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย คิดเป็ น 0.08 บาทต่อหุน้ ทั้งนี้ให้จ่ายเงิน
ปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 มีนาคม
2558 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามจะขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยง
ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้จดั สรรเงินกําไรเป็ นเงินสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปั นผลตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนน
เสี ยงดังนี้
ที่
(1)
(2)
(3)
(4)

ผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวมจํานวนเสียง

จํานวน (หุ้น)
208,498,467
0
0
0
208,498,467

คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
0
0
0
100.00

มติ – ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนอนุมตั ิ ให้จดั สรรกําไร
ประจําปี 2557 จํานวน 2,600,000 บาทเป็ นเงินสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปั นผลจํานวน 0.08 บาท/หุ ้น โดยให้จ่ายเงินปั นผล
ให้กับผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีรายชื่ อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบี ยนผูถ้ ื อหุ ้น ณ วันที่ 27 มี นาคม 2558 และรวบรวมรายชื่ อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 มีนาคม 2558 และกําหนดจ่ายเงินปั น
ผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
ระเบียบวาระที่ 5 – พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระและอนุมตั ิค่าตอบแทน
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 18
กําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ่ งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้า
จํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม (1/3) และในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 มีกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระจํานวน 4 ท่านดังนี้
1. นายประภาส ชุติมาวรพันธ์
กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
2. นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์
3. นายธนดล สุ จิภิญโญ
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
4. ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริ หาร
ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าบริ ษทั ฯ ได้มีการเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื่ อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ น
กรรมการบริ ษทั แต่เนื่องจากไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการ
บริ ษทั จึงมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีความรู ้ความสามารถที่เหมาะสมและได้สร้างผลงานอันเป็ นคุณประโยชน์ต่อบริ ษทั ใน
ฐานะกรรมการเป็ นอย่างดี ตลอดจนไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกําหนด และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/255

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น ครั้ งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ได้มีมติให้นาํ เสนอที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนังสื อเชิญประชุม
ประธานฯ ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกท่านลงคะแนนเสี ยงให้แก่กรรมการเป็ นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย
ไม่เห็ นด้วย และงดออกเสี ยง ให้แก่เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ รวบรวมไว้เพื่อนับจํานวนและแจ้งมติให้ที่ประชุ มได้รับทราบ ที่ประชุ ม
พิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
1.

นายประภาส ชุติมาวรพันธ์
ที่
ผู้ถือหุ้น
(1) เห็นด้วย
(2) ไม่เห็นด้วย
(3) งดออกเสี ยง
(4) บัตรเสี ย
รวมจํานวนเสียง

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

2.

นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์
ที่
ผู้ถือหุ้น
(1) เห็นด้วย
(2) ไม่เห็นด้วย
(3) งดออกเสี ยง
(4) บัตรเสี ย
รวมจํานวนเสียง

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
จํานวน (หุ้น)
208,498,467
0
0
0
208,498,467

คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
0
0
0
100.00

นายธนดล

กรรมการ / กรรมการบริ หาร
จํานวน (หุ้น)
208,498,467
0
0
0
208,498,467

คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
0
0
0
100.00

3.

สุจิภิญโญ
ที่
(1)
(2)
(3)
(4)

4.

ผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวมจํานวนเสียง

ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์
ที่
ผู้ถือหุ้น
(1) เห็นด้วย
(2) ไม่เห็นด้วย
(3) งดออกเสี ยง
(4) บัตรเสี ย
รวมจํานวนเสียง

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

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น ครั้ งที่ 1/2559

มติ – ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาลงคะแนนเสี ยงเป็ นรายบุคคล โดยที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของ
บริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอข้างต้น
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
รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
4. ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์
5. นายณรงค์
เจนลาภวัฒนกุล กรรมการบริ หาร
6. นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
กรรมการบริ หาร
7. นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริ หาร
8. นายธนดล
สุจิภิญโญ
กรรมการบริ หาร
9. นายเอนก
คําชุ่ม
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
10. นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ชโยวรรณ
กรรมการ
11. ดร.สุภสร
12. นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
จากนั้น ประธานฯ ขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจ้ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้วมี ความเห็ นว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่ ได้รับอยู่ใน
ปั จจุบนั เป็ นอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรั บผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องและเที ยบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดี ยวกันแล้วเป็ นอัตราที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันมี ความสมเหตุ สมผล จึ งได้เสนอที่ ประชุ มคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา และที่ประชุ มคณะกรรมการครั้ งที่ 3/2558 เมื่ อวันที่ 12 มี นาคม 2558 ได้มีมติให้นาํ เสนอที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการ แจกแจงค่าตอบแทนกรรมการได้ดงั นี้ ประธานกรรมการบริ ษทั จํานวน 1 ท่าน ค่าตอบแทน 420,000 บาท/ปี
กรรมการบริ ษทั จํานวน 11 ท่าน ค่าตอบแทน 3,300,000 บาท/ปี ประธานกรรมการตรวจสอบ จํานวน 1 ท่าน ค่าตอบแทน 120,000
บาท/ปี กรรมการตรวจสอบ จํานวน 2 ท่าน ค่าตอบแทน 120,000 บาท/ปี ประธานกรรมการบริ หาร จํานวน 1 ท่าน 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 ค่าเบี้ ยประชุ ม 5,000 บาท/ครั้ ง และนอกเหนื อจากคณะ
กรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
อื่นๆ อีกครั้งละ 5,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนจากวงเงิน
สู งสุ ดที่ผถู ้ ือหุน้ อนุมตั ิเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนให้กบั กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบ และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนต่อไป ส่ วนของ
เงินโบนัสที่จ่ายปลายปี จะขึ้นอยู่กบั ผลการดําเนิ นงานประจําปี โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยกําหนดเป็ นวงเงินรวม
สําหรับค่าตอบแทนและโบนัสคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ สู งสุ ดไม่เกิน 13,902,000
บาท/ปี (สิ บสามล้านเก้าแสนสองพันบาท) และ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งไป
พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เป็ นการล่วงหน้าแล้ว
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามจะขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยง
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
ที่
(1)
(2)
(3)
(4)

ผู้ถือหุ้น

จํานวน (หุ้น)
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้วย
208,498,467
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
0
งดออกเสี ยง
0
0
บัตรเสี ย
0
0
รวมจํานวนเสียง
208,498,467
100.00
มติ - ที่ประชุมอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี้
- คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนและโบนัสรวมสู งสุ ด
ไม่เกิน 13,902,000 บาทต่อปี
- เบี้ ย ประชุ ม คณะกรรมการชุ ด ย่อ ยอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากคณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการตรวจสอบ
ครั้งละ 5,000 บาท
ระเบียบวาระที่ 6 – พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
ประธานฯ เสนอต่อที่ ประชุ มว่า ที่ ประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิ บตั ิงานของผูต้ รวจสอบบัญชี
บริ ษทั ประจําปี 2557 และเห็นสมควรแต่งตั้งบริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด โดยนางสาวประภาศรี ลีลาสุ ภา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4664 หรื อ นายอําพล จํานงค์วฒั น์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรื อ นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5369 เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2558 ซึ่ งเสนอค่าตอบแทนรวม 675,000 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท)
เท่ากับปี ที่ผ่านมา และที่ประชุ มคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 มีมติให้นาํ เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญ
ประจําปี ครั้งที่ 1/2558 อนุมตั ิแต่งตั้งบริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั สําหรับปี 2558 โดยให้ได้รับ
ค่าตอบแทนตามที่เสนอ
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2558 และหากไม่มีผถู ้ ือหุน้
ท่านใดมีขอ้ ซักถามจะขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยง
ที่ ประชุ มพิจารณาแล้วมี มติ อนุ มตั ิ ให้แต่ งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2558 ตามที่ เสนอด้วย
คะแนนเสี ยงดังนี้
ที่
(1)
(2)
(3)
(4)

ผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวมจํานวนเสียง

จํานวน (หุ้น)
208,498,467
0
0
0
208,498,467

คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
0
0
0
100.00

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
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มติ - พิจารณาแล้วมีมติเสี ยงข้างมากเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชีประจําปี 2558 โดยมี
เลขที่ 4663
นายอําพล
จํานงค์วฒั น์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4664
นายนริ ศ
เสาวลักษณ์สกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5369
เป็ นผูส้ อบบัญ ชี ทั้ง นี้ ให้ผูส้ อบบัญ ชี ค นใดคนหนึ่ ง เป็ นผูต้ รวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานสอบบัญ ชี แ ละอนุ มัติ
ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสาํ หรับปี 2558 เป็ นเงินจํานวน 675,000 บาท
ระเบียบวาระที่ 7 – พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ แถลงต่ อที่ประชุ มว่าในวาระนี้ เป็ นการพิจารณาเรื่ องอื่นๆ ซึ่ งได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นแสดงข้อคิดเห็ นหรื อ
สอบถามเพื่อความเข้า ใจ หรื อเพื่ อให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้ช้ ี แ จงข้อซักถามต่ างๆ ของผูถ้ ื อ หุ ้น ดัง นั้นจะไม่ มี ก ารลงมติ ใ ดๆ
ในวาระนี้
คําถาม : นายศุภกร ชินพงศ์ ไพบูลย์ สอบถามถึงเฟส 2 ที่บริ ษทั ขยายกําลังการผลิตสามารถรับรู ้รายได้ในไตรมาสใดและใช้กาํ ลังการ
ผลิตในอัตราร้อยละเท่าใด รวมทั้งในปี 2558 ตั้งเป้ าหมายกําลังการผลิตไว้ร้อยละเท่าใด
คําตอบ : ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ชี้ แจงว่าเฟส 2 ที่บริ ษทั ขยายกําลังการผลิตเริ่ มเดินเครื่ องจักรแล้วในเดื อนเมษายน 2558 โดยใน
ไตรมาส 2 ของทุกปี เป็ นช่วง Low Season ทั้งนี้บริ ษทั ตั้งเป้ าหมายกําลังการผลิตร้อยละ 60 และตั้งเป้ าหมายกําลังการผลิตในปี 2558
ที่ร้อยละ 70
คําถาม : นายดุสิต บุดดี สอบถามโดยอ้างอิงข้อมูลในปี 2557 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากขยายกําลังการผลิตเฟส 2 ประมาณ
10 ล้านบาท ในปี 2558 บริ ษทั จะมีค่าใช้จ่ายจากการขยายกําลังการผลิตเฟส 2 และดอกเบี้ยจ่ายที่ตอ้ งบันทึกบัญชีเท่าใดเวลาใด
คําตอบ : นางแววตา เนตร์ พันธ์ ชี้ แจงว่าในไตรมาส 1 จะมีค่าใช้จ่ายเฟส 2 อยู่ประมาณ 2 ล้านบาท และดอกเบี้ยในไตรมาส 1
ยังบันทึกเป็ นต้นทุนของทรัพย์สินอยูท่ ้ งั นี้จะเริ่ มรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเดินเครื่ องจักรในเดือนเมษายน 2558
คําถาม : นายปฐมัน บูรณะสิ น สอบถามโดยอ้างอิงข้อมูลจากปี ที่แล้วว่าบริ ษทั สามารถสั่งข้าวสาลีได้เต็มลําเรื อแล้วภายหลังจากขยาย
กําลังการผลิตทั้งนี้บริ ษทั สามารถลดต้นทุนได้ในอัตราร้อยละเท่าใด
คําตอบ : ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่าในการนําเข้าข้าวสาลีบริ ษทั สามารถนําเข้าได้ 2 รู ปแบบคือ ทางตูค้ อนเทนเนอร์ และทางเรื อ
เบ้าท์ ซึ่ งในการนําเข้าในรู ปแบบเรื อเบ้าท์จะถูกกว่ารู ปแบบของตูค้ อนเทนเนอร์ เฉลี่ยร้อยละ 20 ดอลล่าร์ สหรัฐต่อตัน ซึ่ งเรื อเบ้าท์มี
หลายขนาด เช่น 25,000 ตัน 40,000 ตัน 55,000 ตัน และใหญ่สุด 70,000 ตัน ซึ่ งในอดีตบริ ษทั สั่งซื้ อข้าวสาลีโดยใช้เรื อเบ้าท์ที่ขนาด
40,000 ตัน และในปัจจุบนั บริ ษทั ใช้เรื อเบ้าท์ที่ขนาด 55,000 ตัน ส่ งผลให้ราคาข้าวสาลีถูกลงประมาณ 5-10 ดอลล่าร์ สหรัฐต่อตัน
คําถาม : นายปฐมัน บูรณะสิน สอบถามว่าลูกค้าของบริ ษทั ภายหลังจากขยายกําลังการผลิตเป็ นลูกค้ากลุ่มใด
คําตอบ : ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์ ชี้แจงว่าภายหลังจากบริ ษทั ขยายกําลังการผลิตจะไม่มีการเลือกจําหน่ายทั้งนี้บริ ษทั จะจําหน่ายให้กบั
ลูกค้าทุกกลุ่มโดยจะพิจารณาอัตราการจําหน่ายให้กบั ลูกค้าแต่ละชนิดต่อไป
คําถาม : นายวิโรจน์ พึง่ ปัญญาเลิศ สอบถามว่าจากการที่บริ ษทั มีเครื่ องจักรที่ทนั สมัยและระบบลําเลียงอัตโนมัติที่ทนั สมัยส่ งผลให้
บริ ษทั มีตน้ ทุนการผลิตตํ่าลงหรื อไม่อย่างไร
คําตอบ : นายปรีชา อรรถวิภัชน์ ชี้แจงว่าบริ ษทั ใช้อตั รากําลังบุคลากรน้อยที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับผูผ้ ลิตแป้ งสาลีที่มีกาํ ลังการผลิต
เท่ากัน และมีท่าเรื อใกล้กบั สถานที่ผลิตแป้ งสาลี ทั้งนี้เชิญ ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์ ตอบคําถามเพิ่มเติม
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คําตอบ : ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์ ชี้แจงว่าจากการที่บริ ษทั ขยายกําลังการผลิตบริ ษทั ไม่ได้เพิ่มบุคลากรจากเดิมที่มีเฟสเดียวเป็ นเท่าตัว
เพียงแต่เพิ่มอัตราบุคลากรบางส่ วนเท่านั้น ทั้งนี้ได้ช้ ีแจงให้ฟังว่าจากเดิมบริ ษทั มี 1 เฟส อัตรากําลังการผลิตเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 90
แต่ในปี 2558 บริ ษทั ตั้งเป้ าหมายอัตรากําลังการผลิตเฉลี่ยร้อยละ 70 อาจจะส่ งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานสู งกว่าตอนที่บริ ษทั มี
เพียงเฟสเดียวแต่อตั รากําลังการผลิตเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 90 แต่หากในปี ที่สองบริ ษทั ตั้งเป้ าหมายอัตรากําลังการผลิตเฉลี่ยร้อยละ 80
และทําได้ตามเป้ าหมายจะส่ งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานใกล้เคียงหรื อน้อยกว่าตอนที่บริ ษทั มีเฟสเดียว
คําถาม : นายพิเชษฐ หุตายน สอบถามว่าบริ ษทั มีอตั ราสู ญเสี ยจากการลําเลียงข้าวสาลีระหว่างรู ปแบบตูค้ อนเทนเนอร์ กบั รู ปแบบเรื อ
เบ้าท์แตกต่างกันหรื อไม่อย่างไร
คําตอบ : ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่าในการขนถ่ายข้าวสาลีไม่ว่าจะในรู ปแบบใดบริ ษทั ได้กาํ หนดและแจ้งไปยังผูข้ ายว่าในการ
ขนถ่ายสูญเสี ยได้ไม่เกิน 0.5% หากเกินอัตราสูญเสี ยที่กาํ หนดจะดําเนินเคลมค่าสิ นค้า
คําถาม : นายพิเชษฐ หุตายน สอบถามว่ากระบวนการผลิตแป้ งสาลีเป็ นระบบการผลิตแบบต่อเนื่ องหากมีการหยุดเครื่ องจักรเพื่อ
ซ่อมแซมบํารุ งรักษาจะต้องหยุดทั้งระบบหรื อไม่อย่างไรและจะต้องหยุดเครื่ องจักรในเวลาใด
คําตอบ : ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่าแม้ว่าเครื่ องจักรเฟส 1 และเฟส 2 จะเชื่อมต่อกันแต่สามารถทํางานแยกกันทั้งนี้ หากต้อง
หยุดเครื่ องจักรเพือ่ ทําการซ่อมแซมบํารุ งรักษาสามารถหยุดเครื่ องจักรได้โดยไม่กระทบอีกเฟส
คําถาม : นายพิเชษฐ หุตายน สอบถามว่าจากการที่บริ ษทั ขยายกําลังการผลิตเมื่อหักค่าเสื่ อมราคาและดอกเบี้ยจ่ายแล้วบริ ษทั จะยังคงมี
ผลการดําเนินงานเพิม่ ขึ้นใช่หรื อไม่
คําตอบ : ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่าโดยหลักการเมื่อขยายกําลังการผลิตแล้วผลการดําเนินงานจะต้องเพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่ในปี
2558 อาจจะยังไม่สูงมากนักแต่บริ ษทั จะตั้งใจทํางานเพื่อให้ได้รับกําไรมากขึ้นในปี ต่อไป
คําถาม : นายดุสิต บุดดี สอบถามว่าดอกเบี้ยและค่าเสื่ อมราคาที่บริ ษทั จะต้องจ่ายต่อปี เท่าใดมีผลกระทบหรื อไม่อย่างไร
คําตอบ : ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ชี้ แจงว่าบริ ษทั ตั้งค่าเสื่ อมราคาไว้ที่ 20 ปี โดยทั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญและ
ในส่ วนของดอกเบี้ยบริ ษทั มีภาระดอกเบี้ยระยะสั้นที่เกิดจากการจัดซื้อวัตถุดิบนําเข้าจากต่างประเทศ และดอกเบี้ยระยะยาวที่เกิดจาก
การลงทุนขยายกําลังการผลิต โดยอ้างอิงจากปี 2557 บริ ษทั มีดอกเบี้ยระยะสั้นประมาณ 10 ล้านบาท และดอกเบี้ยระยะยาวประมาณ
10 ล้านบาท
คําถาม : นายปฐมัน บูรณะสิ น สอบถามว่าในไตรมาส 2 ที่บริ ษทั ตั้งเป้ าหมายอัตรากําลังการผลิตที่ร้อยละ 60 รายได้ที่บริ ษทั
จะได้รับคลอบคลุมถึงดอกเบี้ยและค่าเสื่ อมราคาที่เกิดขึ้นหรื อไม่
คําตอบ : ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ชี้ แจงว่ารายได้ที่บริ ษทั จะได้รับคลอดคุลมถึงค่าใช้จ่ายดังกล่าวเนื่ องจากบริ ษทั มีมาตรการการ
ควบคุมภายอีกหลายมาตรการ
คําถาม : นายพิเชษฐ หุตายน สอบถามว่าในการขายสิ นค้าโดยให้เครดิตบริ ษทั มีหลักเกณฑ์หรื อนโยบายอย่างไรในการให้เครดิตกับ
ลูกค้าเพื่อไม่ให้เกิดหนี้สูญ (NPL)
คําตอบ : ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ชี้ แจงว่าในการให้เครดิ ตกับลูกค้าจะเกิ ดจากความร่ วมมือของ 2 ฝ่ าย คือ ฝ่ ายขายดําเนิ นการ
ตรวจสอบสถานประกอบการของลูกค้า ถ่ายรู ปและเก็บรายละเอียดเบื้องต้นประสานกับฝ่ ายการเงิ นและบัญชี นําเอกสารในการ
ประกอบธุรกิจต่าง ๆ ของลูกค้ามาเพือ่ ตรวจสอบหลังจากนั้นจึงจะพิจารณาให้วงเงินเครดิตทั้งนี้การให้เครดิตเฉลี่ยอยูท่ ี่ 30 วัน
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คําถาม : น.ส.สุ ณิสา วัฒนวิจารณ์ ตัวแทนจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย แจ้งว่ามาติดตามผลความคืบหน้าการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ ซึ่งบริ ษทั ได้ช้ ีแจงไว้ในวาระที่ 2 แล้ว แต่หลังจากที่ตรวจสอบรายชื่อบริ ษทั ยังอยูร่ ะดับ 1 และยังไม่ได้เข้าร่ วมภาคีเครื อข่าย
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และหวังยิง่ ว่าบริ ษทั จะเข้าร่ วมภาคีเครื อข่ายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
คําตอบ : ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่าจากที่บริ ษทั ได้รับคะแนนประเมินการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อยูใ่ นระดับ 1 เนื่องจาก
เป็ นคะแนนประเมินจากปี 2556 และในปี 2557 บริ ษทั ได้จดั ตั้งนโนบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ แล้วและจะเข้าร่ วมภาคีเครื อข่าย
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ต่อไป
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอเรื่ องอื่นๆ ต่อที่ประชุมอีก

ปิ ดประชุมเมื่อเวลา 12:00 น.

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

..............................................................
(นางสาวจุฑามาศ มาลัย)
เลขานุการบริ ษทั
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เอกสารแนบ 4
เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกําไรและการจ่าย/งดจ่ ายเงินปันผล
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและการจ่าย/งดจ่ายเงินปั นผล จากผลการดําเนินงานปี 2558 ให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
- จัดสรรเงินสํารองตามกฏหมาย 5% ของกําไรสุ ทธิ 57 ล้านบาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 2.9 ล้านบาท ซึ่งรวมกับที่ต้ งั สํารองไว้
แล้วจนถึงปี 2557 จํานวน 21.3 ล้านบาท เป็ น 24.2 ล้านบาท
- นําเสนอที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาจ่ายเงิ นปั นผลสําหรั บผลการดําเนิ นงานปี 2558 ในอัตราหุ ้นละ 0.08 บาท เป็ นเงิ น
27,360.00 บาท โดยอยู่ภายในนโยบายการจ่ายเงินปั นผล โดยการจ่ายเงินปั นผลจะจ่ายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นที่มีรายชื่ อปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผูถื้ อหุน้ ณ วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 ซึ่ งเป็ นวันกําหนดรายชื่อผูถื้ อหุน้ (Record Date) เพื่อสิ ทธิเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี ครั้งที่ 1/2559 และเพื่อสิ ทธิ รับเงินปั นผล ทั้งนี้เป็ นไปตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ น้ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 โดยการให้สิ ทธิ ดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจาก
ต้องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถื้ อหุน้ และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยให้นําเสนอต่อที่ประชุม
ผูถื้ อหุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
ข้ อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล
กําไรสะสม (บาท)
กําไรสุทธิ (บาท)
กําไรต่อหุน้ (บาท)
จํานวนหุน้ ทั้งหมด
เงินปั นผลระหว่างกาล
เงินปั นผลจ่าย (บาท : หุน้ )
จํานวนเงินปันผลจ่าย (บาท)

ปี 2558
170,166,895
56,862,794
0.19
342,000,000
0.00
0.08
27,360,000

ปี 2557
136,125,733
50,467,806
0.18
285,000,000
0.00
0.08
22,800,000

ปี 2556
117,072,972
62,183,033
0.22
285,000,000
0.00
0.10
28,500,000

ปี 2555
94,939,520
90,010,270
0.43
285,000,000
0.50*
0.15
42,705,135

ปี 2554
104,929,250
31,997,100
0.16
200,000,000
0.00
0.00
0.00

หมายเหตุ : ปี 2555 บริ ษทั ฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างการ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ในอัตรา 0.50 บาท/หุน้ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดินจํานวน 200,000,000 หุน้
ก่อนเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
ของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสํารองตามกฏหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริ ษทั ฯ กําหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจ
มีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูก่ บั ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ / หรื อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ เห็นสมควร
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เอกสารแนบ 5.1

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ
ประจําปี พ.ศ. 2559
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

:
:
:
:
:

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

:

ตําแหน่งปัจจุบนั

:

การถือหุ น้ ในบริ ษทั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
(ก) จํานวนกิจการที่ดาํ รงตําแหน่งบริ ษทั ไม่จดทะเบียน
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานการมการ
(ข) ชื่อบริ ษทั จดทะเบียน (อื่น)
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการ / กรรมการอิสระ

:
:

(ค)

กรรมการอิสระ
นายปรี ชา อรรถวิภชั น์
78 ปี
ไทย
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท Industrial Engineering and Management
Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประกาศนียบัตรหลักสู ตร
Finance for Non – Finance Directors (FND รุ่ นที่ 8/2004)
Director Certification Program (DCP รุ่ นที่ 39/2004)
Audit Committee Program (ACP รุ่ นที่ 11/2006)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
721,327 หุน้ (0.21%)
ไม่มี

บริ ษทั ร่ วมกิจอ่างทองคลังสิ นค้า จํากัด
บริ ษทั นํ้าตาลเกษตรไทย จํากัด
บริ ษทั นํ้าตาลไทยเอกลักษณ์ จํากัด
บริ ษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จํากัด
บริ ษทั แพน – เปเปอร์ จํากัด
บริ ษทั ชัยนันท์บางพลีพาร์คแลนด์ จํากัด
บริ ษทั สยาม พี.พี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั เอ็นไวรอนเม็นท์พลั พ์ แอนด์เปเปอร์ จํากัด
บริ ษทั เอกรัฐพัฒนา จํากัด
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จํากัด (มหาชน)

ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณี ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ง
การเข้าร่ วมประชุมในปี 2558

: ไม่มี

: ปี 2555 – ปั จจุบนั (4 ปี นับจากปี ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
: ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 12 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็ น 100%)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น ครั้ งที่ 1/2559

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ
ประจําปี พ.ศ. 2559
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

:
:
:
:
:

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

:

ตําแหน่งปัจจุบนั

:

การถือหุ น้ ในบริ ษทั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
(ก) จํานวนกิจการที่ดาํ รงตําแหน่งบริ ษทั ไม่จดทะเบียน
(ข) ชื่อบริ ษทั จดทะเบียน (อื่น)
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

:
:

(ค)

กรรมการอิสระ
นายสมชัย วนาวิทย
67 ปี
ไทย
ปริ ญญาตรี B.B.A. Southeastern Louisiana University, U.S.A.
ปริ ญญาโท M.B.A. Southeastern Louisiana University, U.S.A.
ประกาศนียบัตรหลักสู ตร
Directors Accreditation Program (DAP รุ่ นที่ 8/2004)
Directors Certification Program (DCP รุ่ นที่ 49/2004)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ไม่มี
ไม่มี

: ไม่มี
บริ ษทั ซาบีน่า จํากัด (มหาชน)

ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณี ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ง
การเข้าร่ วมประชุมในปี 2558

: ไม่มี

: ปี 2555 – ปั จจุบนั (4 ปี นับจากปี ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
: ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 12 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็ น 100%)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น ครั้ งที่ 1/2559

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ
ประจําปี พ.ศ. 2559
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

ตําแหน่งปัจจุบนั
การถือหุ น้ ในบริ ษทั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
(ก) จํานวนกิจการที่ดาํ รงตําแหน่งบริ ษทั ไม่จดทะเบียน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ข) ชื่อบริ ษทั จดทะเบียน (อื่น)
กรรมการบริ หาร
(ค)

:
:
:
:
:
:

กรรมการ
นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล
50 ปี
ไทย
เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรหลักสู ตร
Directors Accreditation Program (DAP รุ่ นที่ 62/2004)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
: กรรมการบริ หาร (มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั )
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
: ไม่มี
: ไม่มี

บริ ษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จํากัด
บริ ษทั วัฒนกุลอ๊อกซิ เย่น จํากัด
บริ ษทั มิตรเกษตรอุทยั ธานี จํากัด
บริ ษทั อุทยั ธานีไบโอเอเนอยี จํากัด
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณี ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ง
การเข้าร่ วมประชุมในปี 2558

: ไม่มี

: ปี 2555 – ปั จจุบนั (4 ปี นับจากปี ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
: ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 12 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็ น 100%)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น ครั้ งที่ 1/2559

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ
ประจําปี พ.ศ. 2559
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

:
:
:
:
:

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

:

ตําแหน่งปัจจุบนั

:

การถือหุ น้ ในบริ ษทั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
(ก) จํานวนกิจการที่ดาํ รงตําแหน่งบริ ษทั ไม่จดทะเบียน
กรรมการบริ หารและผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการบริ หารและผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการบริ หารและผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการบริ หารและผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ข) ชื่อบริ ษทั จดทะเบียน (อื่น)
กรรมการ
กรรมการบริ หารและรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

:
:

(ค)

กรรมการ
นายชลัช ชินธรรมมิตร์
47 ปี
ไทย
ปริ ญญาตรี การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริ ญญาโท MBA FINANCE & BANKING MERCER UNIVERSITY U.S.A.
ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Directors Accreditation Program (DAP รุ่ นที่ 17/2004)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ไม่มี
เป็ นหลานของนายสมชาย ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริ ษทั

บริ ษทั นํ้าตาลนิวกว้างสุ ้นหลี จํากัด
บริ ษทั นํ้าตาลท่ามะกา จํากัด
บริ ษทั โรงงานนํ้าตาลนิวกรุ งไทย จํากัด
บริ ษทั ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จํากัด
บริ ษทั โรงไฟฟ้ านํ้าตาลขอนแก่น จํากัด
บริ ษทั นํ้าตาลสะหวันนะเขต จํากัด
บริ ษทั เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จํากัด
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั นํ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณี ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ง
การเข้าร่ วมประชุมในปี 2558

: ไม่มี

: ปี 2555 – ปั จจุบนั (4 ปี นับจากปี ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
: ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั 12 ครั้ง เข้าร่ วมประชุ ม 10 ครั้ง (คิ ดเป็ น 83.33%)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น ครั้ งที่ 1/2559

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5.2
เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิจ่ายค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ค่าตอบแทนกรรมการ
ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 ได้มีมติให้
นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปี ที่ผา่ นมา ซึ่งมีความเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอ
ยังเป็ นอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่ม
ธุรกิจประเภทเดียวกัน และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้
นําเสนอที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการโดยกําหนดเป็ นค่าตอบแทนและโบนัสวงเงินรวมสู งสุ ดไม่เกิ น
13,902,000 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้
ตารางแจกแจงค่ าตอบแทนกรรมการรายเดือน ปี 2559
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

จํานวน
(ท่ าน)
1
11
1
2
3

ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท/เดือน/ท่ าน)
35,000
25,000
10,000
5,000
ค่าเบี้ยประชุม
5,000 บาท/ครั้ง

รวมค่ าตอบแทนทั้งปี
(บาท/ปี )
420,000
3,300,000
120,000
120,000
15,000

1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ครั้งละ 5,000 บาท
2. ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มี
ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนจากวงเงินสู งสุ ดที่ผถู ้ ือหุน้
อนุ มตั ิ เป็ นค่าตอบแทนรายเดื อนให้กบั กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการรายเดือนต่อไป ส่ วนของเงินโบนัส
ที่จ่ายปลายปี จะขึ้นอยูก่ บั ผลการดําเนินงานประจําปี โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
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ขอบเขตอํานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
1. มีหน้าที่กาํ หนดเป้ าหมาย นโยบาย แนวทาง แผนงาน งบประมาณและทิศทางการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ตลอดจน
ควบคุม และกํากับดูแลการบริ หารการจัดการให้ฝ่ายบริ หารหรื อบุคคลใดๆ ซึ่ งได้รับมอบหมายให้ดาํ เนิ นการให้
เป็ นไปตามนโยบายที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิ ผลเพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ ายบริ หารหรื อบุคคลใดๆ นั้น
ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู งสุ ดให้แก่กิจการและกําไรสู งสุ ดให้แก่
ผูถ้ ือหุน้
2. มีอาํ นาจและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตลอดจน
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และมีความรับผิดชอบ
ต่อผูถ้ ือหุน้ โดยสมํ่าเสมอ
3. มีอาํ นาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมตั ินโยบาย แนวทาง และแผนการดําเนินงานสําหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่
ของบริ ษทั ฯ ตามที่ได้รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรื อฝ่ ายบริ หาร
4. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ โดยสมํ่าเสมอ และดําเนิ นงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ น้ ตลอดจน
มีการเปิ ดเผยเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่ งใส
5. มี อาํ นาจติ ดตามผลการดําเนิ นงานให้เป็ นไปตามแผนการดําเนิ นงานและงบประมาณการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
ตลอดจนติดตามการดําเนิ นกิจการและการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้การดําเนิ นกิจการของ
บริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิผล
6. มีอาํ นาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรื อแนะนําให้อนุกรรมการหรื อคณะทํางาน เพื่อพิจารณาหรื อปฏิบตั ิในเรื่ องหนึ่งเรื่ องใด
ที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นสมควร
7. ดําเนินการให้บริ ษทั ฯมีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิภาพ รวมทั้ง
การจัด การความเสี่ ยง และความเชื่ อถื อได้ของรายงานทางการเงิ น โดยจัด ให้มีหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในเป็ น
ผูต้ ิดตามและดําเนินการร่ วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
8. จัดทํารายงานคณะกรรมการประจําปี และรับผิดชอบต่อการจัดทําและการเปิ ดเผยงบการเงินเพือ่ แสดงถึงฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมาเพือ่ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
9. จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั ฯ
10. มีอาํ นาจพิจารณาและอนุมตั ิเรื่ องใดๆ ที่จาํ เป็ น และเกี่ยวเนื่องกับบริ ษทั ฯ หรื อที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์
ของบริ ษทั ฯ
เรื่ องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯจะกระทําได้กต็ ่อเมื่อได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ คือ
ก) เรื่ องใดๆ ที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รับมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และ
ข) เรื่ องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสี ย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรื อประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยระบุให้ตอ้ งได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ ม
ผูถ้ ือหุน้
การตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั ฯเพื่อดําเนินการในเรื่ องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทําได้กต็ ่อเมื่อได้รับอนุมตั ิ
จากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
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ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ฯทั้งหมด หรื อบางส่ วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นมาเป็ นของบริ ษทั ฯ
ค) การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ฯทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญ การมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ หรื อการรวมกิ จการกับบุ คคลอื่น โดยมี วตั ถุประสงค์จ ะแบ่งกําไร
ขาดทุนกัน
ง) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับบริ ษทั ฯ
จ) การเพิม่ ทุน การลดทุน หรื อการออกหุน้ กูข้ องบริ ษทั ฯ
ฉ) การควบกิจการ หรื อเลิกบริ ษทั ฯ
ช) การอื่นใดที่กาํ หนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อประกาศ
ของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยที่ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ เรื่ องใดที่กรรมการมี ส่วนได้เสี ยหรื อมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ยหรื อมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกํากับดูแลให้บริ ษทั ฯปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทํารายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรื อจําหน่ ายไป ซึ่ งทรัพย์สินตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ขอบเขตหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้ อบ
บัญชี ภายนอก และผูบ้ ริ หารที่ รั บผิด ชอบจัด ทํารายงานทางการเงิ นทั้งรายไตรมาสและประจําปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผสู ้ อบบัญชีสอบทาน หรื อตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจําเป็ นและเป็ นเรื่ องสําคัญใน
ระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และ
พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ฯปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
4. พิจ ารณา คัด เลื อก เสนอแต่ ง ตั้งบุ คคลซึ่ ง มี ความเป็ นอิ สระเพื่อ ทําหน้าที่ เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษ ทั ฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคํานึ งถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริ มาณงานตรวจสอบของ
สํานักงานตรวจสอบบัญชีน้ นั และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทาํ การตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ
รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุ สมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ด ต่ อ
บริ ษทั ฯ
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6. จัด ทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
ค) ความเห็ น เกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ กํา หนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
ซ) รายการอื่นที่ เห็ นว่าผูถ้ ื อหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรั บผิดชอบที่ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั ฯมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. มีอาํ นาจในการดําเนิ นการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จาํ เป็ นในเรื่ องต่างๆ ซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ
ต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ได้แก่
ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ข) การทุจริ ตหรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่ าด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อกํา หนดของตลาดหลักทรั พ ย์ หรื อ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีอาํ นาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ ปรึ กษาทางวิชาชี พอื่นใด เมื่อเห็นว่า
จําเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสําเร็ จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เพื่อดําเนินการปรับปรุ งแก้ไข
ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร
ขอบเขตหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1. สรรหาผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
ในกรณี ที่ตาํ แหน่งว่างลง
2. สอบทานเกี่ ย วกับ โครงสร้ า ง ขนาด องค์ป ระกอบของคณะกรรมการบริ ษัท ฯ และให้ ข ้อ เสนอแนะในกรณี
ที่เห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนแปลง
3. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯเป็ นประจําทุกปี เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
4. กําหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม สําหรับกรรมการและผูบ้ ริ หารบริ ษทั ฯ
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรั บผิดชอบและเปรี ยบเที ยบได้กบั ระดับที่ปฏิ บตั ิ อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดี ยวกัน
เพื่อให้เกิ ดประโยชน์ตามนโยบายที่ คณะกรรมการกําหนด โดยเชื่ อมโยงกับผลการดําเนิ นงานของคณะกรรมการ
แต่ละคน และหากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม ให้นาํ เสนอเรื่ อง
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาเพือ่ นําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
5. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯมอบหมาย
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ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
1. ดําเนินกิจการและบริ หารกิจการของบริ ษทั ฯตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั่ง และมติ
ของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯทุกประการ
2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ กําหนดแผนการเงินงบประมาณ การ
บริ หารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกํากับ
ดูแลให้การดําเนินงานของคณะทํางานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้ าหมาย
3. พิจารณาเรื่ องการจัดสรรงบประมาณประจําปี ตามที่ ฝ่ายจัดการเสนอก่ อนที่ จะนําเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
พิจารณาและอนุมตั ิ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมตั ิ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ในระหว่างที่ไม่มีการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯและให้นาํ เสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อทราบในที่ประชุ ม
คราวต่อไป
4. มีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิ การใช้จ่ายเงินในการดําเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ เช่น การจัดซื้ อทรัพย์สิน วัตถุดิบ
เครื่ องจักร ยานพาหนะ การประมูลงาน ฯลฯ ในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกิน 10,000,000(สิ บล้าน) บาท และ
อนุมตั ิวงเงินสําหรับการจัดซื้อวัตถุดิบ ได้แก่ ข้าวสาลี สําหรับแต่ละรายการไม่เกิน 250,000,000 (สองร้อยห้าสิ บล้าน)
บาท และให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ
5. อนุ มตั ิ การใช้จ่ายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ได้กาํ หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการไว้แล้ว
6. มีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิการกูย้ มื เงิน การจัดหาวงเงินสิ นเชื่อ หรื อการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การ
คํ้าประกันเงินกูห้ รื อสิ นเชื่อ หรื อการขอสิ นเชื่อใดๆ ของบริ ษทั ฯ
7. เป็ นคณะที่ ปรึ กษาฝ่ ายจัดการในเรื่ องเกี่ ยวกับนโยบายด้านการเงิ น การตลาด การบริ หารงานบุคคล และด้านการ
ปฏิบตั ิการอื่นๆ
8. กําหนดโครงสร้างองค์กร อํานาจการบริ หารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกําหนดเงินค่าจ้าง
ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบ้ ริ หาร และการเลิกจ้าง
9. ให้มีอาํ นาจในการมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใด โดย
อยู่ภ ายใต้ก ารควบคุ ม ของคณะกรรมการบริ หาร หรื ออาจมอบอํา นาจเพื่ อ ให้ บุ ค คลดัง กล่ า ว มี อ าํ นาจตามที่
คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร ซึ่ งคณะกรรมการอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจ หรื ออํานาจนั้นๆ ได้ตามที่คณะกรรมการบริ หาร
เห็นสมควร
10. ดําเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯมอบหมายเป็ นคราวๆ ไป
ทั้งนี้ อํานาจของคณะกรรมการบริ หารจะไม่ร วมถึ งการอนุ ม ัติร ายการใดที่ อาจมี ความขัด แย้ง หรื อรายการใดที่ คณะ
กรรมการบริ หาร หรื อบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกันกับคณะกรรมการบริ หารมีส่วนได้เสี ย หรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
ขัดแย้งกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งการอนุมตั ิรายการในลักษณะ
ดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ / หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าว
ตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
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เอกสารแนบ 6
เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทน
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ซึ่ งกําหนดให้ที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ื อ หุ ้น แต่ ง ตั้ง ผู ส้ อบบัญ ชี แ ละกํา หนดค่ า ตอบแทน และเพื่ อ ให้เ ป็ นไปตามหลัก การกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยการพิ จ ารณา
และเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่
2/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติเห็นควรนําเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งบริ ษทั
สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2559 ของบริ ษทั ฯ โดยมี
นายอําพล จํานงค์วฒั น์
ผูสอบบั
้
ญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663
หรื อ
นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664
หรื อ
นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369
หมายเหตุ : *ผูส้ อบบัญชี ที่ขออนุ มตั ิ เคยตรวจสอบบัญชี ให้กบั บริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
เป็ นเวลา 13 ปี ตั้งแต่ปี 2545 ถึง 2558 โดยยกเว้นในปี 2552 เปลี่ยนผูส้ อบบัญชีเป็ นบริ ษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
โดยผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็ นผูต้ รวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานสอบบัญชี นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการเห็น
ควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนในการสอบบัญชี ประจําปี 2559 เป็ นจํานวน 740,000 บาท (เจ็ดแสนสี่ หมื่น
บาทถ้วน)
อนึ่ง บริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด และผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต ไม่เป็ นบุคคลหรื อมีรายการที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และมิได้เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสี ยงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
ครั้งที่ 1/2559
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
----------------------------------------1. การลงทะเบียน
- ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรื อหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุ มก่อน
เวลาประชุม ได้ตั้งแต่ เวลา 07:00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559
2. การเข้ าประชุ มด้ วยตนเอง
- ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการ (ฉบับจริ ง) หรื อหนังสื อเดินทางฉบับจริ ง (กรณี ผถู ้ ือหุ ้น
เป็ นชาวต่างประเทศ) เพือ่ ลงทะเบียน
- ในกรณี ที่มีการแก้ไขชื่อ - สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
3. การมอบฉันทะ
- ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรัู ้ บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ตามแบบ
หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมาพรอมนี้
- กรณีที่ผถู ้ ือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการบริ ษทั ฯ สามารถมอบฉันทะให้
1. นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ 59 ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่ 36 ถนนสุ ขาภิบาล 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร
ถือหุน้ บริ ษทั จํานวน - ไม่มี
หรื อ
2. นายเอนก คําชุ่ม
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ 57 ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่ 144/44 หมู่ 3 ถนนรามอินทรา ซอยคูบ้ อน 27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
ถือหุน้ บริ ษทั จํานวน -ไม่มี
- กรรมการดังรายนามข้างต้น ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยในวาระการประชุม ทั้งนี้ ได้จดั ส่ งรายละเอียดเกี่ยวกับผูร้ ับมอบฉันทะ
อยูแ่ นบท้ายเอกสารนี้
-

ขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผูท้ ี่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่ วมประชุม ออกเสี ยงลงคะแนนแทน
และลงนาม ผูม้ อบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสี ยงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่าเห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ เพื่อให้ผรู ้ ับมอบฉันทะของท่านออกเสี ยงลงคะแนนตามความ
้
นทะต้องลงนามกํากับไว้ทุกแห่ง
ประสงค์ของท่านก็ได้ หากมีการแก้ไข หรื อ ขีดลบข้อความที่สาํ คัญ ผูมอบฉั

-

เพือ่ ความสะดวก โปรดส่งหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข. และเอกสารหรื อหลักฐาน ไปตามที่อยูด่ า้ นล่างนี้
สํานักงานเลขานุการ ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย
ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

-

หนังสื อมอบฉันทะ ต้องติดอากรแสตมป์ 20.- บาท

* กรุณานําส่ งก่ อนวันประชุมล่วงหน้ า ไม่ น้อยกว่ า 1 วัน
เอกสารทีต่ ้ องใช้ ประกอบการมอบฉันทะ
(1) กรณีผ้ ูมอบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา ผูมอบฉั
้
นทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
• หนังสื อมอบฉันทะ ซึ่ งลงนามโดยผูมอบฉั
้
นทะ
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อสําเนาหนังสื อเดิ นทาง (ในกรณี ผม
ู ้ อบฉันทะ
เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะ พร้อมลงนามรั บรองสําเนาถูกต้อง โดยผูมอบฉั
้
นทะ
• ผู ้รั บ มอบฉั น ทะต้อ งแสดงบัต รประจํา ตัว ประชาชน หรื อ บัต รประจํา ตัว ข้า ราชการฉบับ จริ ง หรื อ หนัง สื อ
เดิ นทางฉบับจริ ง (ในกรณี ผรัู ้ บมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพือ่ ลงทะเบียน
้
นทะจะต้องจัดส่ งเอกสาร ดังต่อไปนี้
(2) กรณีผ้ ูมอบฉันทะเป็ นนิติบุคคล ผูมอบฉั
• หนั ง สื อมอบฉั น ทะซึ่ งลงนามโดยผู ้ มี อ ํ า นาจลงนามผู ก พั น นิ ติ บุ ค คลตามหนั ง สื อรั บ รองนิ ติ บุ ค คล
พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
• กรณี ผูมอบฉั
้
นทะเป็ นนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสําเนาหนังสื อรั บรองนิ ติบุคคล ซึ่ งรับรอง
สําเนาถูกต้อง โดยผูมี้ อาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
• กรณี ผมอบฉั
ู้
นทะเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสําเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคล ซึ่งออก
โดยหน่วยราชการที่มีอาํ นาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่าน
การรับรองจากโนตารี พบั ลิค (Notary Public) หรื อหน่วยราชการที่มีอาํ นาจไม่เกิน 3 เดือน
• สําหรั บนิ ติ บุ คคลต่ างประเทศ เอกสารใดที่ มิ ได้มี ต ้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทําคําแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผูมี้ อาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคําแปล
• ผูรั
้ บมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริ ง หรื อหนังสื อเดินทาง
ฉบับจริ ง (ในกรณี ผรัู ้ บมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพือ่ ลงทะเบียน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B

อากรแสตมป์
Stamp
20 บาท

เขียนที่......................................................................................................
Made at
วันที่....................เดือน........................................พ.ศ...............................
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า.................................................................................…………….……..................................….สัญชาติ………..........................................…...........
I / We
Nationality
อยูบ่ า้ นเลขที่...............…….....................ถนน.……………................................................................................ตําบล/แขวง…….....................…...............................................
Residing at No.
Street
Sub-district
อําเภอ/เขต..............................................................……………...............จังหวัด..…….........................................................................รหัสไปรษณี ย.์ ……….............................
District
Province
Post Code
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
As a shareholder of T S Flour Mill Public Company Limited,
โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้ นรวม...................................................................................หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................................….…เสี ยง ดังนี้
holding a total number of
shares and having total voting right of
votes as follow:
หุน้ สามัญ..........................................................................หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................................................เสี ยง
Ordinary share
shares, with the voting right of
votes
หุน้ บุริมสิ ทธิ...…..........................................................…หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................................................เสี ยง
Preferred share
shares, with the voting right of
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)........…………..............................…………..…….………….….อายุ……...................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่.……...........………………..……………
Name
Age
Years Residing at No.
ถนน..................................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต.................………..............จังหวัด..........................………......รหัสไปรษณี ย.์ .........………......… หรือ
Street
Sub- district
District
Province
Post Code
OR
(1) นายเฉลิมชัย ว่ องไววิทย์ อายุ 59 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 36 ถนนสุ ขาภิบาล 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร
Mr. Chalermchai Wongwaiwit Age 59 years, Residing at No. 36 Sukhapiban 2 Road, Soi 1, Praveat, Bangkok

หรือ
OR
(2) นายเอนก คําชุ่ม อายุ 57 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 144/44 หมู่ 3 ถนนรามอินทรา ซอยคูบ้ อน 27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
Mr. Anek khamchum Age 57 years, Residing at No. 144/44 Moo.3 Ramintra Road, Soi koobon 27, Tharang, Bangken, Bangkok
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ครั้งที่ 1/2559
anyone of the aboves as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders’ Annual General Meeting No.1/2016
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น. ณ ห้ องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้ าสมิงพราย
ตําบลสํ าโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
to be held on Thursday, April 28, 2016 at 09:00 a.m., at The Meeting Room 4th Floor of T S Flour Mill Public Company Limited, 90/9 Moo 1, Soi Siamsilo
Poochaosamingphrai Road, Samrongklang, Phrapradaeng, Samutprakarn
หรื อจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to vote as follows:
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558
Agenda 1 To certify the minutes of the previous 1/2015 shareholders’ annual general meeting held on Thursday, April 23, 2015.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงาน ประจําปี 2558
Agenda 2 To acknowledge the Board of Director’s report on the year 2015 operation.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
Agenda 3 To consider and approve the statement of financial position and the statement of comprehensive income for the year ended
on December 31, 2015.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกําไรและการจ่าย/งดจ่ายเงินปั นผล
Agenda 4 To consider the allocation of profit distribution / dividend payment.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมตั ิคา่ ตอบแทน
Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those who are retiring by rotation and approve the directors’ remunerations.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
การแต่ งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
Appointment of the certain directors as follows:
ชื่อกรรมการ นายปรีชา
อรรถวิภชั น์
Name of Director: Mr.Pricha
Attavipach
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

กรรมการอิสระ
Independent Director

ชื่อกรรมการ นายสมชัย
Name of Director: Mr.Somchai
เห็นด้วย
Approve

วนาวิทย
Vanavit

ชื่อกรรมการ นายณรงค์
Name of Director: Mr.Narong
เห็นด้วย
Approve

เจนลาภวัฒนกุล
กรรมการ
Janelapwattanakul
Committee
ไม่เห็นด้วย
Disapprove

ชื่อกรรมการ นายชลัช
Name of Director: Mr.Chalush
เห็นด้วย
Approve

ชินธรรมมิตร์
Chinthumit

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

กรรมการอิสระ
Independent Director

กรรมการ
Committee

งดออกเสี ยง
Abstain

งดออกเสี ยง
Abstain

งดออกเสี ยง
Abstain

งดออกเสี ยง
Abstain

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2559
Agenda 6 To consider and approve the appointment of auditors for the 2016 financial year and fix the auditors’ fees.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 7 To consider other business (if any)
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้อง
Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein.
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
Will be regarded as incorrect voting and will not be regarded as a vote of shareholder.
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such instruction is ambiguous,
หรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด
or in cases this meeting has to consider or approve any other matter other than the items stated herein, as well as there is
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
any change of any fact, the Proxy shall be entitled to freely vote at his/her own discretion.
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ
All acts undertaken by the Proxy at this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein,
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.

ลงชื่อ...................................................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signed (.................................................................................................................) shareholder

ลงชื่อ....................................................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signed (.................................................................................................................) Proxy

หมายเหตุ:

ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ น้
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้

Remarks:

The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right can not be divided and separately assigned to more than one Proxy.

ประวัตโิ ดยสั งเขปของกรรมการอิสระ
กรณีผ้ ูถือหุ้นมอบหมายให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ชื่อ – นามสกุล
Name – Surname
ตําแหน่ง
(Position)
อายุ (Age)
ที่อยู่
Address
วุฒิการศึกษา (Education)

ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร (Relationship)
การถือหุน้ ในบริ ษทั (% of Shares)
การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุม
With / without interests in proposed agenda

นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์
Mr. Chalermchai Wongwaiwit
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
(Audit Committee / Independent Director)
59 ปี
(59 years)
36 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร
36 Sukhpiban Road, Soi 1, Praveat, Bangkok
ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
(Bachelor Degree of Engineering University of Hawaii, U.S.A)
(Mater Degree of Management (M.B.A.)
ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(Sasin Graduate Institute of Chalalongkorn University
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่ น 84/2010
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(The Certificate of Director Accreditation Program DAP No.84/2010)
Thai Institution of Director (IOD)
- ไม่มี - (none)
- ไม่มี - (none)
- ไม่มี - None –

หรือ / or
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่ ง
(Position)
อายุ (Age)
ที่อยู่
Address
วุฒิการศึกษา (Education)

ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริหาร (Relationship)
การถือหุ้นในบริษทั (% of Shares)
การมี/ไม่ มีส่วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุม
With / without interests in proposed agenda

นายเอนก คําชุ่ม
Mr. Anek Khamchum
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
(Audit Committee / Independent Director)
57 ปี
144/44 หมู่ 3 ถนนรามอินทรา ซอยคูบ้ อน 27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
144/44 Moo 3 Ramintra Road, Soi Koobon 27, Tharang, Bangken, Bangkok
ปริ ญญาตรี สาขานิติศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
(Bachelor Degree of Law Ramkamhaeng University)
เนติบณั ฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณั ฑิตยสภา
(Law of Institute of Legal Education of the Thai Bar)
ปริ ญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
(Master Degree of Law Ramkamhaeng University)
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่ น 85/2010)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(The Certificate of Director Accreditation Program DAP No.85/2010)
Thai Institution of Director (IOD)
- ไม่มี - (none)
- ไม่มี - (none)
- ไม่มี - None –

(56 years)

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ตามข้อกําหนด ข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

ถือหุ ้นไม่เกิ น 1% ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ี อาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษา ของส่ วน
ราชการซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
ไม่เป็ นบุคคลที่ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมาย ในลักษณะที่ เป็ น บิ ดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ไม่ มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
ผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ไม่เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ทั บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อ ย บริ ษ ทั ร่ ว ม ผูถ้ ือ หุ ้น รายใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอ าํ นาจควบคุม ของบริ ษ ทั
และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า
2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อ บริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุน้ ส่ วนที่มีนยั ในห้าง
หุน้ ส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ ้นเกิน 1% ของจํานวนหุ น้ ที่มี
สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สิ นใจในการดําเนิ นกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั
ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยบริ ษทั เดี ยวกัน ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั โดยมี การตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective
decision) ได้
ในกรณี ที่บุคคลที่บริ ษทั แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้บริ การทางวิชาชีพเกิน
มูลค่าที่กาํ หนดตามข้อ 4. หรื อข้อ 6. คณะกรรมการบริ ษทั อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิ
หน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ และบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้
ในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้บริ การทางวิชาชีพ ที่ทาํ ให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด
(ข) เหตุผลและความจําเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริ ษทั ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ

หมายเหตุ

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ได้ นิยามกรรมการอิสระไว้ ตามหลักเกณฑ์ เท่ ากับ ข้ อกําหนดขั้นตํ่า
ของสํ านักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย

ข้ อบังคับของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
หมวดที่ 4
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 34. การประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ให้จดั ขึ้น ณ ห้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัดใกล้เคียง หรื อ ณ สถานที่
อื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ 35. ให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นอย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ ให้เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว
ให้จดั ให้มีข้ ึนภายในสี่ (4) เดือน ภายหลังวันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นๆ ให้เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ ง
ในห้า (1/5) ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด หรื อจํานวนผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้า (25) คน ซึ่ งมีหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่ งในสิ บ (1/10) ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดเข้าชื่อกันทําหนังสื อในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรี ยก
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นก็ได้ โดยในหนังสื อร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรี ยกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชดั เจน คณะกรรมการต้องจัด
ประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุ มตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผถู้ ือหุ ้นและนายทะเบียน
บริ ษ ัท มหาชนจํา กัด ทราบล่ ว งหน้า ไม่ น้อ ยกว่า เจ็ด (7) วัน ก่ อ นวัน ประชุ ม และให้โ ฆษณาคํา บอกกล่ า วนัดประชุ ม ใน
หนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ข้อ 37. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีจาํ นวนผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ น้ (ถ้ามี) เข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้า (25)
คนหรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสาม (1/3) ของจํานวน
หุ น้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง
หนึ่ ง (1) ชัว่ โมง จํานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั้น
ได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือ
หุ ้นร้ องขอ ให้นัดประชุ มใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ื อหุ ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุ ม ในการ
ประชุมครั้งหลังนี้ไม่จาํ เป็ นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้อง
ทําเป็ นหนังสื อลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ และทําตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจํากัดกําหนด โดยให้มอบแก่ประธาน
กรรมการ หรื อบุคคลซึ่ งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานที่ประชุม ก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มี
รายการดังต่อไปนี้
ก. จํานวนหุน้ ที่ผมู้ อบฉันทะนั้นถืออยู่
ข. ชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ข้อ 39. การประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น นั้น ให้เ ป็ นไปตามลํา ดับ ระเบี ย บวาระที่ ก าํ หนดไว้ใ นหนัง สื อ นัด ประชุ ม เว้น แต่ ที่ ป ระชุ ม จะมี ม ติ
ให้เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม เมื่อที่ประชุม
พิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่ งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ ายได้ท้ งั หมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจาณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อ
นัดประชุมได้ ในกรณี ที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม หรื อเรื่ องที่ผถู้ ือหุ น้ เสนอ
เพิ่มเติมไม่เสร็ จ และจําเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้
คณะกรรมการส่ งหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วัน
ก่ อ นการประชุ ม ทั้ง นี้ ให้โ ฆษณาบอกกล่ า วนัด ประชุ ม ในหนัง สื อ พิ ม พ์ไ ม่ น้อ ยกว่า สาม (3) วัน ก่ อ นการประชุ ม ด้ว ย
โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมี แต่ไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ ให้ผถู้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ข้อ 41. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุ น้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุน้ ในกรณี ที่ผถู้ ือหุน้ มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด
ผูถ้ ือหุน้ จะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ข้อ 42. การออกเสี ยงลงมติใดๆ หรื อการอนุ มตั ิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก
ของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรื อกรณี อื่นตามที่
กฎหมายจะกําหนดไว้ หรื อในกรณี ดงั ต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั มหาชนอื่น หรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
ค. การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์
จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
จ. การเพิม่ ทุน และการลดทุน
ฉ. การออกหุ น้ กู้
ช. การควบบริ ษทั หรื อการเลิกบริ ษทั

แผนทีส่ ถานทีจ่ ดั ประชุม

ห้องประชุมชั้น 4 บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 90/9 หมู่ที่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย
ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
“เรา คือ ผูผ้ ลิตแป้ งสาลีช้ นั นํา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็ นมืออาชีพ”

ลข. 013 /2559

ที่

28 มีนาคม 2559
เรื่อง

ขอเชิญผูถ้ ือหุน้ ลงทะเบียนเพื่อใช้บริ การรถรับ-ส่ ง และเข้าเยีย่ มชมโรงงาน

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้

ด้วยบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ได้จดั บริ การรถรับ-ส่ ง เพื่ออํานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นที่จะเข้า
ร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 โดยจุดรับ-ส่ ง อยูท่ ี่สถานีรถไฟฟ้ าแบริ่ ง ตามกําหนดการ
ดังนี้
เวลา 07:30-07:45 น.
รถจอดรอรับผูถ้ ือหุน้ บริ เวณหน้ามินิมาร์ท ในปั๊มเอสโซ่ สถานีรถไฟฟ้ าแบริ่ ง
ฝั่งขาเข้ากรุ งเทพฯ
เวลา 07:50-08:50 น.
รถออกจากสถานีรถไฟฟ้ าแบริ่ ง เดินทางถึงบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
เวลา 11:00-12:00 น.
พาผูถ้ ือหุน้ (ตามรายชื่อที่แจ้งความประสงค์ไว้) เดินเยีย่ มชมโรงงาน
เวลา 11:10-12:00 น.
รถออกจากบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ส่ งผูถ้ ือหุ้นที่ไม่มีความประสงค์
เยีย่ มชมโรงงานถึงสถานีรถไฟฟ้ าแบริ่ ง (รอบที่ 1)
เวลา 13:10-14:00 น.
รถออกจากบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ส่ งผูถ้ ือหุน้ ถึงสถานีรถไฟฟ้ า
แบริ่ ง (รอบที่ 2)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางแววตา เนตร์พนั ธ์)
เลขานุการบริ ษทั
กรุ ณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม เพื่อแจ้งความประสงค์ และส่ งคืนให้กบั ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั ภายในวันที่ 22 เมษายน 2559
โดยวิธีการ Fax : 02-017-9999 ต่อ 222 หรื อ E:mail cherpreme@tmill.co.th
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
ชื่อ – นามสกุล
เบอร์มือถือที่ติดต่อได้
ใช้บริ การ
เข้าร่ วม

ไม่ใช้บริ การ
ไม่เข้าร่ วม

รถรับ – ส่ ง สถานีรถไฟฟ้ าแบริ่ ง
เยีย่ มชมโรงงาน

หมายเหตุ : บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์สาํ รองที่นงั่ รถรับ-ส่ง และเยีย่ มชมโรงงาน ให้กบั ผูท้ ี่แจ้งความประสงค์ตามเงื่อนไขข้างต้นเท่านั้น
สํานักงาน : 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถ.ปู่ เจ้าสมิงพราย ต.สําโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ : 0-2017-9999 โทรสาร : 0-2017-9999 ต่อ 111 หรื อ 222
Office: 90/9 Moo 1 Soi Siamsilo, Poochaosamingphrai Rd., Samrongklang, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130 Tel: 0-2017-9999 (Hunting Lines) Fax: 0-2017-9999 Ext.111 หรื อ 222
Website: www.tmill.com

