บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
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ที่

ลข. 016/2561
15 มีนำคม 2561

เรื่ อง

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถำนที่กำรจัดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2561

เรี ยน กรรมกำรและผูจ้ ดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่ งที่ส่งมำด้วย หนังสื อที่ ลข. 011/2561 (เปลี่ยนแปลงสถำนที่กำรจัดประชุม)
บริ ษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถำนที่กำรจัดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี
2561 ตำมหนังสื อที่ ลข. 011/2561 (เปลี่ยนแปลงสถำนที่กำรจัดประชุม) ลงวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2561 ดังนี้
เดิม

:

ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริ ษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยำมไซโล ถนนปู่ เจ้ำสมิงพรำย
ตำบลสำโรงกลำง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร

เปลี่ยนเป็ น

:

ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริ ษทั ไทยชูกำร์ เทอมิเนิ้ล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยำมไซโล ถนนปู่ เจ้ำสมิงพรำย
ตำบลสำโรงกลำง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร

จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดทรำบและโปรดเผยแพร่ โดยทัว่ กัน
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำงแววตำ เนตร์พนั ธ์)
เลขำนุกำรบริ ษทั
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ที่

ลข. 011/2561
22 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่ อง

กาหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 งดจ่ายเงินปั นผลครึ่งปี หลัง
และแก้ ไขข้ อบังคับบริษัท
(เปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดประชุม)

เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้ วยบริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ได้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ซึง่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ มีมติดงั ต่อไปนี ้
ที่ ประชุม มี ม ติอนุมัติกาหนดวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้ นประจ าปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา
09.00 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 3 บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอมิเนิ ้ล จากัด (มหาชน) เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่
เจ้ าสมิงพราย ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้ า
ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2561 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
วาระที่ 1
รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดาเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี 2560
วาระที่ 2
พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงิน และกําไรขาดทุน สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะ
การเงิ น และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ส าหรั บปี สิ น้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่ง ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี รั บ
อนุญาตแล้ ว และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ ว
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไร และการงดจ่ ายเงินปั นผลสําหรับงวดครึ่งปี หลัง
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกาไรจาก
ผลการดาเนิน งานประจ าปี 2560 และจ่ายเงิ นปั น ผลในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็ นเงิ นปั นผลจ่า ยทัง้ สิ น้
61,606,683.54 บาท โดยเป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 (สาหรับผลการ
ดาเนินงาน 1 มกราคม-30 มิถนุ ายน 2560) ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท ซึง่ ได้ จา่ ยเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ ว เมื่อวันที่
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29 กันยายน 2560 และงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับครึ่ งปี หลัง (สาหรับผลการดาเนินงาน 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม
2560) เนื่องจากบริษัทมีนโยบายเตรี ยมการขยายธุรกิจในอนาคต
ทั ง้ นี ใ้ ห้ จั ด สรรก าไรสุ ท ธิ จ ากผลการด าเนิ น งานประจ าปี 2560
5,300,000 บ ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ ตงส
ั ้ ารองตามกฎหมายในครึ่ งปี แรกเป็ นจานวน 3,400,000 บาท
คงเหลือตังส
้ ารองตามกฎหมายจานวน 1,900,000 บาท
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจําปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทฯ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสียในวาระนี )้ ได้ มีมติ
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตังแต่
้ งกรรมการซึง่ ครบกาหนดที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี ้กลับ
เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้ แก่
1) นายประภาส ชุตมิ าวรพันธ์ ดารงตาแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ต่ออีกวาระหนึง่
2) ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์ ดารงตาแหน่งกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร ต่ออีกวาระหนึง่
3) นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ต่ออีกวาระหนึง่
4) นายธนดล สุจิภิญโญ ดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร ต่ออีกวาระหนึง่
ทัง้ นี บ้ ริ ษัทฯ ได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอชื่ อบุคคลที่ มี คุณสมบัติเหมาะสมที่จ ะได้ รับการแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการบริษัทฯ เป็ นการล่วงหน้ า ซึ่งได้ พ้นกาหนดเวลาแล้ วแต่ปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมเพื่อรับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริษัท
วาระที่ 5
พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็น สมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2561 โดยก าหนดเป็ นวงเงิ น รวมสูง สุด ไม่เ กิ น 16,944,250 บาทต่อ ปี และค่า เบี ย้ ประชุม
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ อีกครัง้ ละ 5,000
บาท ตามรายละเอียดดังนี ้
ประธานกรรมการบริษัท
จานวน 35,000 บาท / เดือน / ท่าน
กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
จานวน 25,000 บาท / เดือน / ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
จานวน 20,000 บาท / เดือน / ท่าน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
จานวน 10,000 บาท / เดือน / ท่าน
กรรมการตรวจสอบ
จานวน 5,000 บาท / เดือน / ท่าน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ค่าเบี ้ยประชุม 5,000 บาท / ครัง้
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วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนประจําปี 2561
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 คือ นายอาพล จานงค์วฒ
ั น์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรื อ นางสาวประภาศรี
ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 หรื อ นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369
แห่งบริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด โดยกาหนดให้ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบ
การเงินของบริษัทฯ และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561 เป็ นเงิน 770,000 บาท โดยบุคคลดังกล่าวมีความเป็ น
อิสระและไม่มีสว่ นได้ เสียใดๆ กับบริษัท
วาระที่ 7
พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขข้ อบังคับบริษัทฯ ข้ อ 35
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไข
ข้ อบัง คับบริ ษัทฯ ข้ อ 35 เพื่ อให้ ส อดคล้ องกับพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 แห่ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ตามคาสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่ อง
การแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหายเพื่ออานวยคงามสะดวกในการประกอบธุรกิจ
จากเดิม
“ข้ อ 35. ให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นนี ้ให้ เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ” กา
ประชุมดังกล่าวให้ จดั ขึ ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ ้นสุดรอบปี บัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้ เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ า (1/5) ของจานวนหุ้นที่มีจาหน่ายทังหมด
้
หรื อจานวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ ายี่สิบห้ า (25) คน ซึ่ง
มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดเข้
ั้
าชื่อกันทาหนังสือในฉบับ
เดียวกันร้ องขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้ องขอนันจะต้
้ องระบุว่า ให้ เรี ยกประชุมเพื่อ
การใดไว้ ให้ ชดั เจน คณะกรรมการต้ องจัดประชุมภายในหนึง่ (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”
แก้ ไขใหม่
“ข้ อ 35. ให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นนี ้ให้ เรี ยกว่า “การประชุมสามัญ”
กาประชุมสสามัญดังกล่าวให้ จดั ให้ มีขึ ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้ เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผู้ถือหุ้น คนหนึ่งหรื อหลายคน
ซึ่ง มี ห้ ุนนับรวมกันได้ ไ ม่น้ อ ยกว่า ร้ อยละสิ บ ของจ านวนหุ้นที่ จ าหน่า ยได้ ทั ง้ หมดจะเข้ า ชื่ อ กัน ท าหนัง สื อ ขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะต้ องระบุเรื่ อง และเหตุผลในการที่ขอให้
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
“เรำ คือ ผูผ้ ลิตแป้ งสำลีช้ นั นำ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำสู่ ควำมเป็ นเลิศ ทั้งในด้ำนพำณิชย์และคุณภำพผลิตภัณฑ์อย่ำงเป็ นมืออำชีพ”

เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน
สี่สิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
่ง
เข้ าชื่อกันหรื อผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ ห้ นุ ตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้ าวันนับแต่วนั ครบ
กาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดย
บริษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีกาประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น ตามวรรคสี่ครัง้ ใดจานวนผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่ วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้ คา่ ใช้ จา่ ยจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริษัท”
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางแววตา เนตร์ พนั ธ์)
เลขานุการบริษัท
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