รายงานการประชุ มสามัญผู ถ้ ือหุ้นประจําปี 2560

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560
ณ ห้ องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้ าสมิงพราย ตําบลสํ าโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เปิ ดประชุมเวลา 09:00 น.
นายปรี ชา อรรถวิภชั น์ ประธานกรรมการ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้นางแววตา เนตร์ พนั ธ์ ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
การเงินและบัญชี / เลขานุการบริ ษทั ทําหน้าที่ช้ ีแจงจํานวนผูถ้ ือหุ น้ ที่มาเข้าร่ วมประชุมต่อที่ประชุมทราบ ดังนี้ มีจาํ นวนผูถ้ ือหุ น้
ที่มาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 11 ราย ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะ จํานวน 14 ราย รวมผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และ
โดยการมอบฉันทะ จํานวน 25 ราย ถือหุ น้ รวมกันทั้งสิ้ น 256,259,428 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 74.8758 ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้
ทั้งหมด ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ตั้งแต่ระเบียบวาระที่ 2 มีผถู้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็ น 2 ราย
รวม 14,070,000 หุน้ รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ น 27 ราย รวม 270,329,428 หุน้
จากนั้นจึงแนะนําคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่บริ หาร ตัวแทนผูส้ อบบัญชี และตัวแทนผูต้ รวจสอบภายใน พร้อมทั้งชี้แจง
หลักเกณฑ์การออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีรายนาม ดังนี้
1.
นายปรี ชา
อรรถวิภชั น์
ประธานกรรมการบริ ษทั
2.
นายประภาส
ชุติมาวรพันธ์
ประธานกรรมการบริ หาร
3.
นายสมชัย
วนาวิทย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
4.
ดร.ชาญกฤช
เดชวิทกั ษ์
รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
5.
นายณรงค์
เจนลาภวัฒนกุล
กรรมการบริ หาร
6.
นายชนะชัย
ชุติมาวรพันธ์
กรรมการบริ หาร
7.
นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริ หาร
8.
นายธนดล
สุ จิภิญโญ
กรรมการบริ หาร
9.
ดร.สุ ภสร
ชโยวรรณ
กรรมการ
10.
นายสมชาย
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
11.
นายเอนก
คําชุ่ม
กรรมการตรวจสอบ
12.
นายเฉลิมชัย
ว่องไววิทย์
กรรมการตรวจสอบ
13.
น.ส.สุ รางค์รัตน์ จงประสพทรัพย์
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายโรงงาน
14.
นางแววตา
เนตรพันธ์
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริ ษทั
15.
นางสาวเฌอพรี ม วิมลไตรรัตน์
ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั
16.
นางสาวพิมพ์ใจ เกิดกําไร
ตัวแทนผูส้ อบบัญชี บริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด
17.
นายทีรฎิภทั ร
ธรรมใจกุล
ตัวแทนผูต้ รวจสอบภายใน บริ ษทั ตรวจสอบธรรมนิติ จํากัด
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หลักเกณฑ์ข้ นั ตอนการออกเสี ยงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสี ยงต่อที่ประชุม ดังนี้
1. ผูถ้ ือหุ ้นมีคะแนนเสี ยงหนึ่ งเสี ยงต่อหนึ่ งหุ น้ และผูถ้ ือหุ น้ หนึ่ งรายมีสิทธิ์ ออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง จะแบ่งแยกจํานวนหุ ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสี ยงไม่ได้ ทั้งนี้ ในการนับ
คะแนนจะถือมติเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
2. บริ ษทั ใช้บริ การระบบจัดการประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั โอเจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด และได้นาํ ระบบบาร์ โค้ด
มาใช้ในการลงทะเบียน และประมวลผลการนับคะแนนเสี ยงเช่นเดียวกับปี ที่ผา่ นมา
3. การลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผถู้ ือหุ น้ ท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” ให้ถือว่าเห็นชอบตาม
มติที่เสนอ แต่ถา้ หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดต้องการลงคะแนนเสี ยง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสี ยง” ให้ทาํ เครื่ องหมาย
ลงในบัตรลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้
สําหรับระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจําปี 2560 บริ ษทั ได้
จัดให้ผถู้ ือหุ ้นสามารถลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล และบริ ษทั ขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุ ้น
ทุกรายที่เข้าร่ วมประชุม
4. จํานวนหุ ้นรวมที่ มาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่ องจากมีผูถ้ ือหุ ้นบางท่านที่เข้า
มาร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากเปิ ดประชุมแล้ว ซึ่ งการแจ้งผลการลงคะแนนเสี ยงจะระบุคะแนนเสี ยงเห็ นด้วย
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง ในแต่ละวาระ โดยใช้จาํ นวนหุ น้ ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมล่าสุ ด
5. กรณี ที่จะเกิ ดบัตรเสี ย คือ การขีดสองช่องโดยไม่มีการเซ็นชื่ อกํากับข้อที่ ไม่เอา ทําให้เกิดบัตรเสี ย และส่ งบัตร
ลงคะแนนผิดวาระ
นายปรี ชา อรรถวิภชั น์ ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2560 เมื่อเลขานุ การบริ ษทั ชี้ แจงวิธีการ
ออกเสี ยงเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว โดยประธานฯ แจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
จดทะเบียน ซึ่ งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงการลงคะแนนเสี ยงในการ
ประชุมว่า บริ ษทั ควรมีผนู้ บั คะแนนที่เป็ นกลางเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงขอเชิญผูถ้ ือหุ ้นมาเป็ นสักขี
พยานในการนับคะแนน
ก่อนพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ประธานฯ แจ้งให้ผถู้ ือหุ น้ ทราบการดําเนิ นการประชุมจะเรี ยงลําดับตามระเบียบวาระ
การประชุมที่ระบุในหนังสื อเชิญประชุม และเพื่อเป็ นการเสริ มสร้างการกํากับดูแลกิจการที่ดีทางด้านสิ ทธิ และความเท่าเทียมกัน
ของผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยเสนอวาระเพิ่มเติมสําหรับการประชุมผูถ้ ือหุ ้นและเสนอรายชื่อเพื่อเข้า
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วนั ที่ 31 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดย
ผูถ้ ือหุ ้นสามารถแจ้งมายังบริ ษทั ฯ ทั้งทางเว็บไซต์ www.tmilll.co.th ทางไปรษณี ย ์ และทางจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ ปรากฏว่า
ไม่มีผถู้ ือหุ ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั แต่อย่างใด ดังนั้นจึงขอ
เสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาระเบี ยบวาระต่างๆ ตามที่ ได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุมที่ ส่งให้ผูถ้ ือหุ ้นแล้วนั้น และในกรณี ที่
ผูถ้ ื อหุ ้นต้องการซักถาม ขอให้ยกมื อพร้ อมทั้งแจ้งชื่ อและนามสกุลของผูถ้ ื อหุ ้นให้ที่ประชุ มทราบก่ อนการซักถาม หรื อให้
ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
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ระเบียบวาระที่ 1 – รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2559
ประธานมอบหมายให้ นางแววตา เนตร์ พนั ธ์ ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริ ษทั สรุ ปผลการ
ดําเนิ นงานประจําปี 2559 ให้แก่ผถู้ ือหุ ้นทราบ ซึ่ งมีรายละเอียดที่ปรากฎในรายงานประจําปี 2559 ตามที่ได้จดั ส่ งให้ผถู้ ือหุ ้น
พร้อมหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว
นางแววตา เนตร์ พนั ธ์ ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริ ษทั สรุ ปผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
พร้อมชี้แจงผลประกอบการและงบการเงินของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2559 ให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบ โดยแยกรายไตรมาส ดังนี้
สรุปปริมาณการใช้ กาํ ลังการผลิตแป้ งสาลี เปรียบเทียบปี 2559 กับปี 2558
ปริ มาณการผลิตแป้ งสาลีของไตรมาส 1/2559 สูงขึ้น 191,402 กระสอบ
ปริ มาณการผลิตแป้ งสาลีของไตรมาส 2/2559 สูงขึ้น 134,022 กระสอบ
ปริ มาณการผลิตแป้ งสาลีของไตรมาส 3/2559 สูงขึ้น 85,941 กระสอบ
ปริ มาณการผลิตแป้ งสาลีของไตรมาส 4/2559 สูงขึ้น 28,151 กระสอบ
ปริ มาณการผลิตแป้ งสาลีของปี 2559
สูงขึ้น 439,516 กระสอบ

จากไตรมาส 1/2558
จากไตรมาส 2/2558
จากไตรมาส 3/2558
จากไตรมาส 4/2558
จากปี 2558

คิดเป็ น 30.3%
คิดเป็ น 18.7%
คิดเป็ น 10.3%
คิดเป็ น 3.0%
คิดเป็ น 14.1%

สรุปรายได้ จากการจําหน่ ายแป้ งสาลี เปรียบเทียบปี 2559 กับปี 2558
รายได้จากการจําหน่ายของไตรมาส 1/2559
สูงขึ้น 46.4 ล้านบาท
รายได้จากการจําหน่ายของไตรมาส 2/2559
สูงขึ้น 41.5 ล้านบาท
รายได้จากการจําหน่ายของไตรมาส 3/2559
สูงขึ้น 9.2 ล้านบาท
รายได้จากการจําหน่ายของไตรมาส 4/2559
ลดลง 31.4 ล้านบาท
รายได้จากการจําหน่ายของปี 2559
สูงขึ้น 65.7 ล้านบาท

จากไตรมาส 1/2558
จากไตรมาส 2/2558
จากไตรมาส 3/2558
จากไตรมาส 4/2558
จากปี 2558

คิดเป็ น 17.1%
คิดเป็ น 14.7%
คิดเป็ น 2.7%
คิดเป็ น 8.4%
คิดเป็ น 5.2%

สรุปปริมาณจําหน่ ายแป้ งสาลี เปรียบเทียบปี 2559 กับปี 2558
ปริ มาณการจําหน่ายแป้ งสาลีของไตรมาส 1/2559 สูงขึ้น 4,492 ตัน
ปริ มาณการจําหน่ายแป้ งสาลีของไตรมาส 2/2559 สูงขึ้น 3,841 ตัน
ปริ มาณการจําหน่ายแป้ งสาลีของไตรมาส 3/2559 สูงขึ้น 2,054 ตัน
ปริ มาณการจําหน่ายแป้ งสาลีของไตรมาส 4/2559 ลดลง 359 ตัน
ปริ มาณการจําหน่ายแป้ งสาลีของปี 2559
สูงขึ้น 10,151 ตัน

จากไตรมาส 1/2558
จากไตรมาส 2/2558
จากไตรมาส 3/2558
จากไตรมาส 4/2558
จากปี 2558

คิดเป็ น 32.1%
คิดเป็ น 25.6%
คิดเป็ น 10.7%
คิดเป็ น 1.7%
คิดเป็ น 14.6%

สรุปราคาจําหน่ ายแป้ งสาลี เปรียบเทียบปี 2559 กับปี 2558
ราคาจําหน่ายแป้ งสาลีเฉลี่ยของไตรมาส 1/2559 ลดลง 1.59 บาทต่อกิโลกรัม
ราคาจําหน่ายแป้ งสาลีเฉลี่ยของไตรมาส 2/2559 ลดลง 1.14 บาทต่อกิโลกรัม
ราคาจําหน่ายแป้ งสาลีเฉลี่ยของไตรมาส 3/2559 ลดลง 1.11 บาทต่อกิโลกรัม
ราคาจําหน่ายแป้ งสาลีเฉลี่ยของไตรมาส 4/2559 ลดลง 1.26 บาทต่อกิโลกรัม
ราคาจําหน่ายแป้ งสาลีเฉลี่ยของปี 2559
ลดลง 1.21 บาทต่อกิโลกรัม

จากไตรมาส 1/2558
จากไตรมาส 2/2558
จากไตรมาส 3/2558
จากไตรมาส 4/2558
จากปี 2558

คิดเป็ น 9.4%
คิดเป็ น 7.0%
คิดเป็ น 7.0%
คิดเป็ น 8.1%
คิดเป็ น 7.6%
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สรุปปริมาณจําหน่ ายรําข้ าวสาลี เปรียบเทียบปี 2559 กับปี 2558
ปริ มาณการจําหน่ายรําข้าวสาลีของไตรมาส 1/2559
สูงขึ้น 816 ตัน
ปริ มาณการจําหน่ายรําข้าวสาลีของไตรมาส 2/2559
สูงขึ้น 956 ตัน
ปริ มาณการจําหน่ายรําข้าวสาลีของไตรมาส 3/2559
สูงขึ้น 1,658 ตัน
ปริ มาณการจําหน่ายรําข้าวสาลีของไตรมาส 4/2559
ลดลง 80 ตัน
ปริ มาณการจําหน่ายรําข้าวสาลีของปี 2559
สูงขึ้น 3,340 ตัน

จากไตรมาส 1/2558
จากไตรมาส 2/2558
จากไตรมาส 3/2558
จากไตรมาส 4/2558
จากปี 2558

สรุปราคาจําหน่ ายรําข้ าวสาลี เปรียบเทียบปี 2559 กับปี 2558
ราคาจําหน่ายรําข้าวสาลีเฉลี่ยของไตรมาสที่ 1/2559
ลดลง 0.92 บาทต่อกิโลกรัม
ราคาจําหน่ายรําข้าวสาลีเฉลี่ยของไตรมาสที่ 2/2559
ลดลง 0.75 บาทต่อกิโลกรัม
ราคาจําหน่ายรําข้าวสาลีเฉลี่ยของไตรมาสที่ 3/2559
ลดลง 2.04 บาทต่อกิโลกรัม
ราคาจําหน่ายรําข้าวสาลีเฉลี่ยของไตรมาสที่ 4/2559
สูงขึ้น 0.02 บาทต่อกิโลกรัม
ราคาจําหน่ายรําข้าวสาลีเฉลี่ยของปี 2559
ลดลง 0.90 บาทต่อกิโลกรัม

คิดเป็ น 17.1%
คิดเป็ น 18.9%
คิดเป็ น 28.7%
คิดเป็ น 1.4%
คิดเป็ น 15.1%

จากไตรมาส 1/2558 คิดเป็ น 12.5%
จากไตรมาส 2/2558 คิดเป็ น 9.5%
จากไตรมาส 3/2558 คิดเป็ น 26.9%
จากไตรมาส 4/2558 คิดเป็ น 0.3%
จากปี 2558
คิดเป็ น 12.6%

สรุปกําไรก่ อนดอกเบีย้ ภาษี ค่ าเสื่ อมราคา และรายการตัดจ่ าย (EBITDA)เปรียบเทียบปี 2559 กับปี 2558
EBITDA ของไตรมาส 1/2559
สูงขึ้น 11.1 ล้านบาท
จากไตรมาส 1/2558 คิดเป็ น 43.2%
EBITDA ของไตรมาส 2/2559
สูงขึ้น 10.1 ล้านบาท
จากไตรมาส 2/2558 คิดเป็ น 43.9%
EBITDA ของไตรมาส 3/2559
ลดลง 6.3 ล้านบาท
จากไตรมาส 3/2558 คิดเป็ น 16.5%
EBITDA ของไตรมาส 4/2559
สูงขึ้น 1.3 ล้านบาท
จากไตรมาส 4/2558 คิดเป็ น 3.0%
EBITDA ของปี 2559
สูงขึ้น 16.2 ล้านบาท
จากปี 2558
คิดเป็ น 12.4%
สรุปกําไรสุ ทธิ เปรียบเทียบปี 2559 กับปี 2558
กําไรสุ ทธิของไตรมาส 1/2559
กําไรสุ ทธิของไตรมาส 2/2559
กําไรสุ ทธิของไตรมาส 3/2559
กําไรสุ ทธิของไตรมาส 4/2559
กําไรสุ ทธิของปี 2559

สูงขึ้น 1.4 ล้านบาท
สูงขึ้น 11.4 ล้านบาท
ลดลง 2.1 ล้านบาท
สูงขึ้น 1.9 ล้านบาท
สูงขึ้น 12.6 ล้านบาท

จากไตรมาส 1/2558 คิดเป็ น 9.1%
จากไตรมาส 2/2558 คิดเป็ น 316.7%
จากไตรมาส 3/2558 คิดเป็ น 12.9%
จากไตรมาส 4/2558 คิดเป็ น 9.0%
จากปี 2558
คิดเป็ น 22.2%

เป้ าหมายการดําเนินงาน
ปี 2559 มี การใช้กาํ ลังการผลิ ต 65% ปี 2560 ตั้งเป้ าหมายใช้กาํ ลังการผลิ ตให้ได้ 75% ซึ่ งได้ต้ งั เป้ าหมายแผนการ
ดําเนินงานใช้กาํ ลังการผลิตเพิ่มขึ้นปี ละไม่ต่าํ กว่า 10%
รายได้
สําหรับปี 2559 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการจําหน่ายอยูท่ ี่ 1,338.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 จากปี ก่อนซึ่ งอยูท่ ี่ 1,273.1
ล้านบาท โดยที่ปริ มาณการขายแป้ งเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 แต่ราคาขายเฉลี่ยปรับลดลงสอดคล้องกับราคาข้าวสาลีซ่ ึ งเป็ นวัตถุดิบ
หลักปรับตัวลดลง ส่ วนรายได้อื่นอยูท่ ี่ 10.7 ล้านบาท ลดลง 3.0 ล้านบาท จากปี ก่อนด้วยกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่บริ ษทั ฯ
ได้ทาํ การป้ องกันความเสี่ ยงไว้ลดลง โดยรายได้อื่นเท่ากับร้อยละ 0.8 ของรายได้รวม
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ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
สําหรับปี 2559 ต้นทุนในส่ วนของข้าวสาลีปรับลดลงในสัดส่ วนที่มากกว่าราคาขายแป้ งที่ปรับลดลง จึงทําให้ตน้ ทุน
ขายของบริ ษทั ฯ อยู่ที่ 1,140.5 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 85.2 ของรายได้จากการขาย ตํ่ากว่าอัตราส่ วนต้นทุนขายของบริ ษทั ฯ
ในปี ก่อนซึ่ งอยูท่ ี่ร้อยละ 86.2
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย 31.0 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.3 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากสัดส่ วน
ของปี ก่อนซึ่ งอยูท่ ี่ร้อยละ 2.4 ซึ่ งเป็ นจํานวนใกล้เคียงกัน
บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารเท่ากับ 74.1 ล้านบาท โดยรายการหลักๆ ของค่าใช้จ่ายในการบริ หารประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเสื่ อมราคา ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าโกดัง และค่าซ่ อมแซมบํารุ งรักษาทัว่ ไป โดยหาก
คิดเป็ นสัดส่ วนของค่าใช้จ่ายในการบริ หารของบริ ษทั ฯ ต่อรายได้จากการขายจะพบว่าอยูท่ ี่ร้อยละ 5.5 เพิ่มขึ้นจากสัดส่ วนปี ก่อน
ซึ่ งอยูท่ ี่ร้อยละ 5.0 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปี 2559 มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสูงขึ้น
กําไร
ในปี 2559 อัตราส่ วนกําไรขั้นต้นของบริ ษทั ฯ อยู่ที่ร้อยละ 14.8 สู งกว่าอัตราส่ วนกําไรขั้นต้นของบริ ษทั ฯ ในงวด
เดียวกันของปี ก่อนหน้าซึ่ งอยูท่ ี่ร้อยละ 13.8 โดยมีสาเหตุมาจากราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลง
บริ ษทั ฯ มีผลกําไรสุ ทธิ 69.5 ล้านบาท ในปี 2559 เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนมีผลกําไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้น
12.6 ล้านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 22.2 มี รายได้จากการจําหน่ ายรวม 1,338.8 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้ อยละ 5.2 โดย
ปริ มาณการจําหน่ายแป้ งสาลีเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 14.0 แต่ราคาจําหน่ายแป้ งสาลีเฉลี่ยลดลงร้อยละ 7.5
อย่างไรก็ตาม หากเปรี ยบเทียบกําไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และรายการตัดจ่าย (EBITDA) จะเห็ นว่าปี
2559 มีกาํ ไรสูงกว่าปี 2558 ถึงร้อยละ 12.3 ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการทํากําไรได้เพิ่มสูงขึ้นของ TMILL
นางแววตา เนตร์ พนั ธ์ เลขานุ การบริ ษทั
รายงานความคืบหน้าโครงการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ และโครงการความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม (CSR) ประจําปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายงานความคืบหน้ าโครงการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ได้เข้าร่ วมโครงการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ โดยได้ประกาศเจตนารมณ์ เมื่อวันที่
28 พฤษภาคม 2558 แต่เนื่องจากเอกสารยังไม่ครบถ้วน คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิ (CAC) ได้พิจารณาและแจ้งกลับให้ทาง
ผูป้ ระสานงานโครงการรับทราบผ่านทาง E-Mail เพื่อนําข้อมูลกลับไปปรับปรุ ง และนําส่ งในรอบพิจารณาขอรับรองถัดไป
บริ ษทั ฯ จะต้องยื่นแบบประเมินตนเองและเอกสารอ้างอิง (ในรู ปแบบ e-doc) ภายในระยะเวลา 18 เดือนโดยครบ
กําหนดในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ซึ่ งเป็ นวันปิ ดรับการยื่นขอรับรองประจําไตรมาส 4 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถยื่นได้ทนั เวลา
เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุ งนโยบายและกระบวนการทํางานให้สอดคล้องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
โครงการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ฉบับปรับปรุ งปี 2559 ได้รับอนุ มตั ิโดยมติของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั ได้ประสานงานกับทางผูต้ รวจสอบภายในธรรมนิ ติ ให้ดาํ เนิ นการ
ตรวจสอบข้อมูลเรื่ อง “การปฏิ บตั ิตามระบบการควบคุมภายในตามความเสี่ ยงด้านคอร์ รัปชัน่ ” ในไตรมาส 1/2560 เพื่อให้
เป็ นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทั้งนี้ จะดําเนิ นการนําส่ งนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ แบบประเมิน
ตนเอง 71 ข้อ และเอกสารอ้างอิง (ในรู ปแบบ e-doc) ได้ทนั กําหนดภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560
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โครงการความรับผิดชอบต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้อม CSR ประจําปี 2559
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม CSR (In process) หมายถึง กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่มี
ผลต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยขององค์กร เช่น การดูแลสวัสดิการพนักงาน การผลิตที่ไม่ทาํ ลายสิ่ งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อลูกค้า
โดยในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีการส่ งเสริ มให้บุคลากรเข้ารับการอบรมทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อนําความรู้ที่ได้รับมาใช้พฒั นาต่อ
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบตั ิ และกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น
• การฝึ กซ้อมแผนฉุ กเฉิ นดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนี ไฟ
• กิจกรรม 5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต
• การทบทวนข้อกําหนด GPM & HACCP และ ISO 22000
ส่ งเสริ มให้บุคลากรเข้ารับการอบรมภายนอก หลักสูตรติวเข้มให้เกิน 100 ให้กบั เลขานุการบริ ษทั
ณ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
• ส่ งเสริ มให้บุคลากรเข้ารับการอบรมภายนอก การบริ หารความรับผิดชอบเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(P01) โดยส่ งเลขานุการบริ ษทั เข้าร่ วมอบรม ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รัชดาภิเษก
• ส่ งเสริ มให้บุคลากรเข้ารับการอบรมภายนอก หลักสู ตร SCP ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
รัชดาภิเษก
ั พนักงาน
• จัดกิจกรรมตรวจสุ ขภาพประจําปี 2559 ให้กบ
• ดร.ชาญกฤช เดชวิทก
ั ษ์ รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ เข้าร่ วมกิจกรรม Mai
Forum 2016 มหกรรมรวมพลังคน mai ยกกําลังสอง ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
บริ ษ ัท ฯ ยัง ได้เ ลื อ กใช้เ ทคโนโลยีที่ ท ัน สมัย สํา หรั บ การผลิ ต แป้ งสาลี เ ป็ นเครื่ อ งจัก รของยี่ห้อ บู ล เลอร์ (Buhler)
จากประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ และมีการจัดวางแผนการตรวจเช็คซ่ อมบํารุ งเครื่ องจักรอยูเ่ ป็ นประจํา รวมถึงมีการจัดทําขั้นตอน
การผลิตในแต่ละส่ วนงานไว้อย่างละเอียดเพื่อให้เป็ นไปตามระบบ GMP/HACCP โดยกระบวนการผลิตแป้ งสาลีของบริ ษทั ไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ไม่มีน้ าํ เสี ยจากกระบวนการผลิต และไม่มีมลภาวะที่กระทบต่อสังคม อีกทั้งบริ ษทั ยังมีการดูแลรักษา
สิ่ งแวดล้อมโดยการจัดส่ งแป้ งสาลีให้กบั ลูกค้าด้วยรถเบ้าท์ ซึ่ งในปี 2556 มีการจัดส่ งแป้ งสาลีดว้ ยรถเบ้าท์เทียบเท่าร้อยละ 30
ของยอดการส่ งแป้ งสาลีตลอดปี การส่ งแป้ งด้วยรถเบ้าท์ คือไม่มีการนําถุงทอกระสอบมาบรรจุแป้ งสาลีลดการเกิดขยะ และ
บริ ษทั ฯ ยังเข้าร่ วมโครงการอนุรักษ์พลังงานสําหรับโรงงานควบคุมตามพระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 โดย
มีการกําหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและประกาศให้พนักงานทราบโดยทัว่ กันเพื่อใช้เป็ นแนวทางการดําเนิ นงานด้านการ
จัดการพลังงาน และเพื่อส่ งเสริ มการใช้พลังงานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและเกิดประโยชน์สูงสุ ด
• บริ ษทั ฯ เป็ นโรงงานอยูใ่ นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่ ซึ่ งเป็ นโรงงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการ
ส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 เลขที่(TSIC-ID 10613-1001) ต้องดําเนิ นการจัดการพลังงานการกําหนดมาตรฐาน
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานว่าด้วยกฎกระทรวงโรงงานควบคุมงานการจัดการพลังงานได้มีเป้ าหมายการลดต้นทุน
การผลิตจากการสู ญเสี ยพลังงานของปี พ.ศ.2559 ลง 2 % ของการสู ญเสี ยจากการใช้พลังงานของปี พ.ศ.2558 ทางคณะทีมงาน
ได้ร่วมกันทํามาตรการในการพลังงาน ดังนี้
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1. ลดการรั่วไหลของอากาศอัดทั้งระบบ 35 จุด
2. เปลี่ยนหลอดไฟฟ้ าจากหลอด Mercury เป็ นหลอดโซเดียม
3. ปิ ด-เปิ ดไฟฟ้ าแสงสว่างอัตโนมัติ 6 จุด
4. สลับวันทํางานไปทํางานในวันหยุด 1วัน เก็บข้อมูลการใช้พลังงานการผลิตแป้ งสาลีจาํ นวน 12 เดือน
ทําการประมวลผลเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการลดพลังงานไฟฟ้ าระหว่างปี พ.ศ.2559 กับปี พ.ศ. 2560
ผลการการดําเนินงาน
พบว่ามาตรการลดการรั่วไหลของอากาศอัดทั้งระบบ 35 จุด สามารถลดการสู ญเสี ยพลังงานได้ 6.7 % เปลี่ยนหลอด
ไฟฟ้ าจากหลอด Mercury เป็ นหลอดโซเดียมสามารถลดการสู ญเสี ยพลังงานได้ 0.7 % ปิ ด-เปิ ดไฟฟ้ าแสงสว่างอัตโนมัติ 6 จุด
สามารถลดการสู ญเสี ยพลังงานได้ 0.02 % สลับวันทํางานไปทํางานในวันหยุด 1 วันไม่สามารถลดลดการสู ญเสี ยพลังงานได้
แต่จะลดค่าไฟฟ้ าได้ 36,445 บาท รวมทั้งหมด 4 มาตรการสามารถลดการสู ญเสี ยพลังงาน 7.45 % ประสิ ทธิ ภาพการลดพลังงาน
ไฟฟ้ าเมื่อเทียบกับเป้ าหมาย 2 % จะได้ตามเป้ าหมายลดการพลังงานไฟฟ้ าได้ 577,483.64 kwh ต่อปี คิดเป็ นจํานวนเงิน 2,157,063.18
บาท ต่อปี
บริ ษทั ฯ มีบริ ษทั ลูกค้า และเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจประเมินระบบคุณภาพ และมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ อาทิเช่น
• รับการตรวจประเมินโรงงานและระบบคุณภาพ จากบริ ษท
ั เพรซิ เดนท์ เบเกอรี่ จํากัด (มหาชน)
• รับการตรวจประเมินโรงงานและระบบคุณภาพ จากบริ ษท
ั นิปปุ่ น (ประเทศไทย) จํากัด
• รับการตรวจประเมินโรงงานและระบบคุณภาพ จากบริ ษท
ั ซี พีแรม จํากัด
• รับการตรวจประเมินโรงงานและระบบคุณภาพ จากบริ ษท
ั บางกอกอินเตอร์ฟดู้ จํากัด
• รับการตรวจประเมินโรงงานและระบบคุณภาพ จากบริ ษท
ั โบว์แมน อินกรี เดียนส์ (ประเทศไทย) จํากัด
• รับการตรวจประเมินโรงงานและระบบคุณภาพ จากบริ ษท
ั โชคชัยพิบูล จํากัด
• รับการเยีย่ มชมโรงงานและตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพ จากบริ ษท
ั เอเชี่ยน ฟี ด จํากัด
• รับการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบ HALAL ประจําปี 2559 โดย คณะกรรมการอิสลามประจํา
จังหวัดสมุทรปราการ
• รับการเยีย่ มชมโรงงานและตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพ ISO 22000:2005 GMP HACCP
ครั้งที่ 1/2559 จากบริ ษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
• รับการเยีย่ มชมโรงงานและตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพ จากบริ ษท
ั มิกซ์มาสเตอร์ จํากัด
• รับการเยีย่ มชมโรงงานและดูกระบวนการผลิตแป้ งสาลี จากบริ ษท
ั พลัส พ้อยท์ จํากัด
• รับการเยีย่ มชมโรงงานและดูกระบวนการผลิตแป้ งสาลี จากบริ ษท
ั เค ซี แอล เทรดดิ้ง จํากัด
• รับการเยีย่ มชมและตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพ จากบริ ษท
ั วาไรตี้ฟดส์
ู๊ อินเตอร์เนชัน่ แนล
• รับการเยีย่ มชมโรงงานและดูกระบวนการผลิตแป้ งสาลี จากบริ ษท
ั แม็คคอร์มิค (ประเทศไทย) จํากัด
• รับการเยีย่ มชมโรงงานและดูกระบวนการผลิตแป้ งสาลี จากบริ ษท
ั นิวลี่ เว็ดส์ ฟูดส์ (ปท.) จํากัด
• รับการเยีย่ มชมโรงงานและดูกระบวนการผลิตแป้ งสาลี จากบริ ษท
ั ซี แอนด์ดบั บลิว อินเตอร์ ฟดู ส์ จํากัด
• รับการเยีย่ มชมโรงงานและตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพจาก บริ ษท
ั เอส จี เอส (ปท.) จํากัด
• รับการเยีย่ มชมโรงงานและดูกระบวนการผลิตแป้ งสาลี จากบริ ษท
ั เพรซิ เดนท์ เบเกอรี่ จํากัด (มหาชน)
• รับการเยีย่ มชมโรงงานและดูกระบวนการผลิตแป้ งสาลี จากบริ ษท
ั เอ็มแอนด์อาร์ แลบเบอราทอรี่ จํากัด
• รับการเยีย่ มชมโรงงานและดูกระบวนการทดสอบผลิตภัณฑ์ แป้ งสาลี จากบริ ษท
ั เชิญชิมเบเกอรี่ จํากัด
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โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม CSR (After process) หมายถึง กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
ที่ไม่เกี่ยวกับการดําเนินงานขององค์กรโดยตรง เช่น การปลูกป่ า, การบริ จาคทุนการศึกษา อาทิเช่น
บริ ษทั ฯ ตระหนักเล็งเห็ นถึ งคุ ณค่าที่ จะร่ วมสร้ างความสัมพันธ์กบั ชุ มชน เพื่อบริ หารจัดการผลกระทบต่อชุ มชน
โดยให้ความสําคัญในกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมให้พนักงานมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับ
ชุมชน ให้ความสําคัญและเคารพในสิ ทธิ มนุษยชน เข้าใจวิถีชีวิตของผูอ้ าศัยในบริ เวณแหล่งชุมชน โดยในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้จดั
กิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
• จัดกิจกรรมวันเด็กแห่ งชาติ ณ โรงเรี ยนปุณหัสนาวาส และเทศบาลเมืองปู่ เจ้าสมิงพราย จังหวัด
สมุทรปราการ
• ดร.ชาญกฤช เดชวิทก
ั ษ์ รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ ได้รับเกียรติเป็ นพิธีกรการ
แสดงคอนเสิ ร์ตการกุศลรอบพิเศษ แบ่งนํ้าใจให้ผูพ้ ิการและผูส้ ู งอายุ ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
สมุทรปราการ
• จัดโครงการ TMILL ร่ วมใจช่วยเหลือเด็กผูด้ อ
้ ยโอกาส
• จัดกิจกรรมเทกระจาด ร่ วมกับบริ ษท
ั ในเครื อ โดยมีนายปรี ชา อรรถวิภชั น์ นายประภาส ชุติมาวรพันธ์
ให้เกียรติเป็ นประธานและแจกสิ่ งของให้กบั ชาวบ้าน
• เข้าร่ วมกิจกรรมแข่งขันโบว์ลิ่ง กระชับสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ
• มอบทุนการศึกษา “โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานที่มีผลการเรี ยนดี”
• จัดกิจกรรมแบ่งปั นน้องโรงเรี ยนบ้านขุนสมุทร
• ดร.ชาญกฤช เดชวิทก
ั ษ์ เลขาธิการสมาคมบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)
นําทีมสมาชิกสมาคมร่ วมกิจกรรมวิง่ มินิมาราธอนการกุศล SET Bull Run เข้าร่ วมกิจกรรม SET BULL
RUN 2016 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รัชดา
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะได้ซกั ถามหรื อให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
คําถาม : ผูถ้ ือหุ ้นสอบถาม : อะไรเป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้โครงสร้างรายได้ของผลิตภัณฑ์แป้ งบะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ป ปี 2559 มีรายได้
เพิ่มขึ้นจากปี 2558
คําตอบ: ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์ รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ แจ้งต่อที่ประชุม : TMILL มีการจําหน่าย
แป้ งสาลีให้กบั ผูป้ ระกอบการบะหมี่ ก่ ึ งสําเร็ จรู ปครอบคลุมแทบทุกยี่ห้อ มี การเพิ่มสัดส่ วนการขายให้กบั ลูกค้าทุก
แบรนด์อย่างต่อเนื่อง
มติ – ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2559
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ระเบียบวาระที่ 2 – พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสํ าหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี 2559 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่ ง
ได้ต รวจสอบโดยผูส้ อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าต ผ่า นการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รั บ ความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่ วนที่ 2 ของรายงานประจําปี 2559 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมกับ
หนังสื อบอกกล่าวเชิญประชุม
นางแววตา เนตรพันธ์ ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยฝ่ ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริ ษทั รายงานสรุ ปงบแสดงฐานะการเงินและ
งบกําไรขาดทุนสําหรับปี 2559 ดังนี้
(ล้านบาท)
งบกําไรขาดทุน
2557
2558
2559
รายได้รวม
1,097.3
1,286.8
1,349.5
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
1,024.5
1,191.4
1,245.6
กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
95.4
103.9
72.8
ต้นทุนทางการเงิน
24.1
16.4
8.9
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
14.4
18.1
13.4
กําไรสุ ทธิ
56.9
69.5
50.5
งบแสดงฐานะการเงิน
2557
2558
2559
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
-

1,178.2
586.4
591.8

1,800.8
1,007.3
793.5

1,566.7
757.9
808.8

งบกําไรขาดทุน มีกาํ ไรสุ ทธิ
69.5 ล้านบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
- สิ นทรัพย์
1,566.7 ล้านบาท
- หนี้สิน
757.9 ล้านบาท
- ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
808.8 ล้านบาท

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบหมายซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
คําถาม : ผูถ้ ือหุ ้นสอบถาม : ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น (งบการเงิน หน้า 30) ระบุไว้ว่า ลูกหนี้ ที่คา้ งชําระเกินกําหนดชําระ
มากกว่า 12 เดือน อยูท่ ี่ 8 ล้าน 9 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เกือบ 3 ล้าน เป็ นลูกค้า SME หรื อลูกค้ารายใหม่ ได้มีการตั้งสํารอง
ที่คาดว่าจะเก็บหนี้ลกู ค้าค้างชําระไว้อย่างไร
คําตอบ : ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์ รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ แจ้งต่อที่ประชุม : เนื่องจากบริ ษทั ฯ ได้มี
การขยายกําลังการผลิต เฟส 2 ต้องดําเนิ นกลยุทธ์ทางการตลาดเชิ งรุ กมากยิ่งขึ้น มีการขยายฐานการตลาด เศรษฐกิจ
ภายในประเทศในช่วง 2-3 ปี ฐาน SME ที่จะเป็ นปั ญหาทางการค้า ไม่ว่าจะเป็ นธุ รกิจประเภทใด หากมีความต้องการ
ขยายตลาด นัน่ หมายถึง ต้องได้รับความเสี่ ยงกลับมาอย่างแน่นอน กลุ่มลูกหนี้ ที่คาดว่าจะเป็ นหนี้ สูญ คือกลุ่มลูกค้า
SME ทั้งนี้ ได้มีการตั้งสํารองตามกฎหมายไว้แล้ว
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คําถาม : ผูถ้ ือหุน้ สอบถาม : มีมาตรการคัดกรองลูกค้า SME อย่างไร
คําตอบ : นางแววตา เนตรพันธ์ ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยฝ่ ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริ ษทั แจ้งต่อที่ประชุม : มาตรการคัดกรอง
ลูกค้า SME ที่ไม่มีงบการเงิน
- ขอเอกสารเพิ่มเติม เช่น Statement เพื่อดูฐานะการเงิน
- หากไม่ให้เอกสารใดๆ ทางฝ่ ายขายจะดําเนินการบันทึกภาพถ่ายกิจการ ขอเอกสารสําคัญต่างๆ
เช่น หนังสื อการจดทะเบียนการค้า
- ในครั้งแรกจะมีการควบคุมวงเงิน โดยให้วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท และชําระด้วยเงินสดก่อน
เป็ นระยะเวลา 3 เดือน
- หากมี การชําระตรงเวลา และลูกค้ามี ความประสงค์ขอเพิ่มวงเงิ น จะตรวจสอบประวัติการ
ชําระเงินในช่วง 3 เดือนแรก และนํามาพิจารณาอีกครั้ง
คําถาม : ผูถ้ ือหุน้ สอบถาม : มีมาตรการในการผลิตและการซ่อมบํารุ งรักษาเครื่ องจักรเชิงป้ องกันอย่างไร
คําตอบ : ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์ รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ แจ้งต่อที่ประชุม : TMILL มีแผนซ่ อม
บํารุ งเครื่ องจักรเชิงป้ องกัน เฟส 1 และเฟส 2 ดังนี้
- มาตรการรายวัน : ฝ่ ายโม่ จะตรวจสอบความเสี่ ยงประจําวัน
- มาตรการรายเดือน : ทีมวิศวกร Checklist เครื่ องจักรทั้ง 2 เฟส เพื่อทําการซ่ อมบํารุ งเครื่ องจักรเชิงป้ องกัน ให้มนั่ ใจ
ว่าจะมี Break Down time น้อยที่สุด หรื อไม่มีเลย
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม : หากไม่มีผถู้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบหมายท่านใดจะซักถามหรื อทักท้วงประการใด ขอให้ที่
ประชุมรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมจึงมีมติเสี ยงข้างมาก
เป็ นเอกฉันท์รับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
ผู้ถือหุ้น

คะแนน

ร้ อยละ (%)
270,329,428
0
0
270,329,428
0

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสี ยง
รวม
บัตรเสี ย

100.00
0.00
0.00
100.00
-

มติ - ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ว มี ม ติ เ ป็ นเอกฉัน ท์ด้ว ยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ ม าประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

- 10 -

ระเบียบวาระที่ 3 – พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรและการจ่ าย / งดจ่ ายเงินปันผล ประจําปี 2559
ประธานฯ มอบหมายให้นางแววตา เนตร์ พนั ธ์ ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี / เลขานุ การบริ ษทั แจ้งต่อที่
ประชุ ม : จากผลการดําเนิ นงานประจําปี 2559 มี กาํ ไรสุ ทธิ 69,503,868 บาท ตั้งสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 5% เป็ นเงิ น
3,500,000 บาท คงเหลือกําไรสุ ทธิ ที่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ 66,003,869 บาท ซึ่ งนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ คือ
จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้นในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะและ
หลังหักสํารองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริ ษทั ฯ กําหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นอยูก่ บั ฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ และ/หรื อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ เห็นสมควร
ขออนุมตั ิต้ งั สํารองตามกฎหมาย ประจําปี 2559
กําไรสุ ทธิ
ตั้งสํารองไม่ต่าํ กว่า 5%
ตั้งสํารองฯ แล้ว เมื่อ 30/6/59
ขออนุมตั ิต้ งั สํารองฯ เพิ่ม
รวมตั้งสํารองฯ ปี 2559

69,503,868.32
3,475,193.42
1,600,000.00
1,900,000.00
3,500,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

การจัดสรรเงินกําไร ประจําปี 2559
กําไรสุ ทธิ
จ่ายเงินปั นผล 75% เป็ นเงิน
คิดเป็ นเงินปันผลต่อหุน้ (342,246,156 หุน้ )
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วหุน้ ละ
ดังนั้น ขออนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลอีกหุน้ ละ

69,503,868.32
52,127,901.24
0.15
0.08
0.07

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้นในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงิ นได้นิติ
บุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริ ษทั ฯ กําหนด
ทั้งนี้ การจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้ นอยู่กบั ฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงาน แผนการลงทุน ความ
จําเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ เห็นสมควร
ปี

2555

2556

2557

2558

2559

กําไรสุ ทธิต่อหุ น้ (บาท)

0.43

0.22

0.18

0.19

0.20

เงินปั นผลต่อหุน้ (บาท)

0.15

0.10

0.08

0.08

0.15

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบหมายซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
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ผูถ้ ื อ หุ ้น หรื อ ผูร้ ั บ มอบหมายมี ม ติ อ นุ ม ัติให้จัดสรรเงิ นกําไรเป็ นเงิ นสํารองตามกฎหมายและจ่ ายเงิ นปั นผลตามที่
คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
ผู้ถือหุ้น

คะแนน

ร้ อยละ (%)
270,329,428
0
0
270,329,428
0

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสี ยง
รวม
บัตรเสี ย

100.00
0.00
0.00
100.00
-

มติ – ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนอนุมตั ิให้จดั สรรกําไร
จากผลการดําเนิ นงาน ประจําปี 2559 ดังนี้ ให้จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.15 บาท อัตราเงินปั นผลที่เสนอจ่าย คิดเป็ น 75%
ของกําไรสุ ทธิต่อหุน้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ โดยแบ่งเป็ นการจ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 หุ ้นละ 0.08 บาท ซึ่ งจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 และจ่ายเงินปั นผล
ส่ วนที่เหลือ อัตราหุ ้นละ 0.07 บาท ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ให้แก่ผถืู้ อหุ ้นที่ มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560 (Record Date) และสิ ทธิ รับเงินปั นผล ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 225
ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 13 มีนาคม 2560
ระเบียบวาระที่ 4 – พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระและอนุมัตคิ ่ าตอบแทน
ประธานฯ มอบหมายให้นางแววตา เนตร์ พนั ธ์ ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี / เลขานุ การบริ ษทั แจ้งต่อที่
ประชุม : ตามมาตรา 71 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ ข้อ 18 กําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ่ งในสาม (1/3)
ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียน บริ ษทั ให้มี
การจับฉลาก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการผูท้ ี่ อยู่ในตําแหน่ งนานที่สุดเป็ นผูท้ ี่ ออกจากตําแหน่ ง โดยกรรมการผูพ้ น้ จาก
ตําแหน่งตามมาตรานี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในวาระประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2560
มีจาํ นวน 4 ท่าน จากจํานวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ซึ่ งเท่ากับอัตราหนึ่ งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้.1. นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
กรรมการ
2. นายเอนก
คําชุ่ม
กรรมการอิสระ
3. นายสมชาย
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
4. ดร.สุ ภสั ร
ชโยวรรณ
กรรมการ
นางแววตา เนตร์ พนั ธ์ รายงานต่อที่ประชุม : บริ ษทั ฯ ได้มีการเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ น้ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 31 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุ น้ ท่านใดเสนอวาระ
เสนอชื่ อ บุ ค คลผูท้ ี่ มี คุ ณ สมบัติที่ จะได้รั บการพิจ ารณาเลื อกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษ ทั และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า
นายเอนก คําชุ่ม ผูถ้ ูกเสนอชื่ อให้เป็ นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็ นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ประจําปี 2560 ต่ออีกวาระหนึ่ง
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ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของ
กรรมการทั้ง 4 ท่าน จึงมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีประวัติการทํางานที่ดี มีภาวะ
ความเป็ นผูน้ าํ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรมจริ ยธรรม ตลอดจนมีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่าง
เพียงพอ และได้สร้างผลงานอันเป็ นคุณประโยชน์ต่อบริ ษทั ในฐานะกรรมการเป็ นอย่างดี อันเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นกิจการ
ของบริ ษทั ตลอดจนไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกําหนด นอกจากนี้ ยงั ได้คาํ นึ งถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริ ษทั จึงให้นาํ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี
2560 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตราวาระทั้ง 4 ท่านเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ ง ทั้งนี้ รายละเอียด
ประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ และนิ ยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ
ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ของหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560
ประธานฯ จึงขอให้ผถู้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบหมายทุกท่านลงคะแนนเสี ยงให้แก่กรรมการเป็ นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบัตร
ลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง ให้แก่เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ รวบรวมไว้เพื่อนับจํานวนและแจ้งมติให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ ที่ประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
(1). นายชนะชัย

ชุติมาวรพันธ์

กรรมการบริ หาร

ผู้ถือหุ้น

คะแนน
270,164,308
0
0
270,164,308
0

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสี ยง
รวม
บัตรเสี ย
(2). นายเอนก

คําชุ่ม

100.00
0.00
0.00
100.00
-

กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้น

คะแนน

ร้ อยละ (%)
270,329,428
0
0
270,329,428
0

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสี ยง
รวม
บัตรเสี ย
(3). นายสมชาย

ร้ อยละ (%)

ชินธรรมมิตร์

100.00
0.00
0.00
100.00
-

กรรมการ

ผู้ถือหุ้น

คะแนน

ร้ อยละ (%)
270,301,062
0
0
270,301,062
0

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสี ยง
รวม
บัตรเสี ย
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100.00
0.00
0.00
100.00
-

(4). ดร.สุ ภสร

ชโยวรรณ

กรรมการ

ผู้ถือหุ้น

คะแนน

ร้ อยละ (%)
270,329,428
0
0
270,329,428
0

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสี ยง
รวม
บัตรเสี ย

100.00
0.00
0.00
100.00
-

มติ – ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาลงคะแนนเสี ยงเป็ นรายบุคคล โดยที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้
ที่ มาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้ อนุ มตั ิการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ ออกตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอข้างต้น
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จํานวน 12 ท่านประกอบด้วย
1. นายปรี ชา
อรรถวิภชั น์
ประธานกรรมการบริ ษทั
2. นายประภาส ชุติมาวรพันธ์
ประธานกรรมการบริ หาร
3. นายสมชัย วนาวิทย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์
รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
5. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล กรรมการบริ หาร
6. นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
กรรมการบริ หาร
7. นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริ หาร
8. นายธนดล สุ จิภิญโญ
กรรมการบริ หาร
9. ดร.สุ ภสร
ชโยวรรณ
กรรมการ
10. นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
11. นายเอนก
คําชุ่ม
กรรมการตรวจสอบ
12. นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์
กรรมการตรวจสอบ
ระเบียบวาระที่ 5 – พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่ อย ประจําปี 2560
ประธานฯ มอบหมายให้นางแววตา เนตร์ พนั ธ์ ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี / เลขานุ การบริ ษทั แจ้งต่อที่
ประชุม : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ตลอดจนค่ า ตอบแทนคณะกรรมการของบริ ษ ัท จดทะเบี ย นอื่ น ที่ อ ยู่ใ นกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ที่ ใ กล้เ คี ย งกัน ในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ล้ว
มีความเห็ นว่าค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ยังมี ความเหมาะสมและอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถ
เทียบเคียงได้กบั กลุ่มธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาเห็นว่าควรเสนอที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2560 โดยกําหนดเป็ นวงเงิ นรวมสําหรั บค่าตอบแทนและโบนัสคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบ สูงสุ ดไม่เกิน 13,902,000 บาทต่อปี (สิ บสามล้านเก้าแสนสองพันบาทถ้วน) และเบี้ยประชุมคณะกรรม
การชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ อีกครั้งละ 5,000 บาท (ห้าพันบาท) เท่ากับ
ปี ที่ผา่ นมา
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โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม : ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษทั ฯ ได้พิจารณา
แล้วมี ความเห็ นว่าค่าตอบแทนกรรมการที่ ได้รั บ ปั จ จุ บนั เป็ นอัตราที่ เ หมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ ความรั บ ผิดชอบ รวมทั้ง
สอดคล้องและเที ยบเคี ยงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดี ยวกัน เป็ นอัตราที่ อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน
มีความสมเหตุสมผล จึงได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้นาํ เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ แจกแจงค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้
ประธานกรรมการบริ ษทั จํานวน 1 ท่าน ค่าตอบแทน 420,000 บาท/ปี กรรมการบริ ษทั จํานวน 11 ท่าน ค่าตอบแทน 2,940,000
บาท/ปี ประธานกรรมการตรวจสอบ จํา นวน 1 ท่ า น ค่ า ตอบแทน 120,000 บาท/ปี กรรมการตรวจสอบ จํา นวน 2 ท่ า น
ค่าตอบแทน 120,000 บาท/ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จํานวน 3 ท่าน ค่าเบี้ ยประชุม 5,000 บาท/ครั้ง และ
นอกเหนือจากคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ อีกครั้งละ 5,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณา
จัดสรรค่าตอบแทนจากวงเงินสู งสุ ดที่ผถู้ ือหุ ้นอนุ มตั ิเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนให้กบั กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม
โดยให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และความรั บผิดชอบ และนําเสนอที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนต่อไป ส่ วนของเงินโบนัสที่จ่ายปลายปี จะขึ้นอยูก่ บั ผลการดําเนิ นงานประจําปี โดยให้อยูใ่ นดุลย
พินิจของคณะกรรมการ โดยกําหนดเป็ นวงเงินรวมสําหรับค่าตอบแทนและโบนัสคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร
และคณะกรรมการตรวจสอบ สูงสุ ดไม่เกิน 13,902,000 บาท/ปี (สิ บสามล้านเก้าแสนสองพันบาท) และโดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการพิจารณาที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เป็ นการล่วงหน้าแล้ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผถู้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิ่มเติม จะขอให้
ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะลงคะแนนเสี ยง
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
ผู้ถือหุ้น

คะแนน

ร้ อยละ (%)
270,329,428
0
0
270,329,428
0

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสี ยง
รวม
บัตรเสี ย

100.00
0.00
0.00
100.00
-

มติ – ที่ประชุมอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี้
- คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนและโบนัสรวมสูงสุ ด
ไม่เกิน 13,902,000 บาทต่อปี
- เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการตรวจสอบ
ครั้งละ 5,000 บาท
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ระเบียบวาระที่ 6 – พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2560
ประธานฯ มอบหมายนางแววตา เนตร์ พนั ธ์ ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิ นและบัญชี / เลขานุ การบริ ษทั แจ้งต่อที่
ประชุม : เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีประจําปี 2560 จาก
บริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด โดยมี นายอําพล จํานงค์วฒั น์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต เลขที่ 4663 หรื อ นางสาวประภาศรี ลีลา
สุ ภา ผูสอบบั
้
ญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรื อ นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 คนใดคนหนึ่ งเป็ นผู้
สอบบัญชี ประจําปี 2560 เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ โดยพิจารณาจากเกณฑ์
คุณวุฒิ คุ ณภาพของผูส้ อบบัญชี ประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน และเป็ นผูท้ ี่ ได้รับความเห็ นชอบจาก กลต. พร้ อมทั้งพิจารณา
กําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีสาํ หรับปี 2560 โดยเสนอค่าตอบแทน จํานวน 740,000 บาท เป็ นค่าบริ การตรวจสอบจํานวน
680,000 บาท และค่าแปลงบการเงินเป็ นภาษาอังกฤษ 15,000 บาท/ไตรมาส
โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็ นว่าควรเสนอที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น แต่งตั้ง
บริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด โดยมี นายอําพล จํานงค์วฒั น์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต เลขที่ 4663 หรื อ นางสาวประภาศรี ลีลา
สุ ภา ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต เลขที่ 4664 หรื อ นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล ผูสอบบั
้
ญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 คนใดคนหนึ่ งเป็ น
ผูสอบบั
้
ญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2560 ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีเดียวกันกับบริ ษทั ในเครื อ โดยกําหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็ นชอบ เป็ นค่าบริ การตรวจสอบ จํานวน 680,000 บาท และค่าแปลงบการเงิ น
เป็ นภาษาอังกฤษ 15,000 บาท/ไตรมาส เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2560 และหากไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะท่านใดไม่มีขอ้ ซักถาม จะขอให้ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะลงคะแนนเสี ยง
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิให้แต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 ตามที่เสนอด้วย
คะแนนเสี ยง ดังนี้
ผู้ถือหุ้น

คะแนน

ร้ อยละ (%)
270,329,428
0
0
270,329,428
0

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสี ยง
รวม
บัตรเสี ย

100.00
0.00
0.00
100.00
-

มติ – พิจารณาแล้วมี มติเสี ยงข้างมาก เป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2560 โดยมี
นายอําพล จํานงค์วฒั น์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรื อ
นางสาวประภาศรี ลีลาสุ ภา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรื อ
นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369
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เป็ นผูส้ อบบัญชี ทั้งนี้ ให้ผสู้ อบบัญชี คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูต้ รวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานสอบบัญชี และอนุ มตั ิ
ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสาํ หรับปี 2560 เป็ นจํานวนเงิน 740,000 บาท
ระเบียบวาระที่ 7 – พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
- ไม่มี
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
คําถาม : ผูถ้ ือหุ ้นสอบถาม : จากการแถลงผลประกอบการปี 2559 พบนักลงทุน (Opportunity Day) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย เพื่ อนําเสนอข้อมูลเกี่ ย วกับ ธุ ร กิ จและผลการดําเนิ นงานของบริ ษ ทั ประจําปี 2559 เมื่ อล่าสุ ด ให้แ ก่
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่ อมวลชนที่สนใจ ราคาขายแป้ งสาลีเฉลี่ย ใน Q4/2559 เท่ากับ 14.26 บาท/กก.
ใน Q1, Q2/2560 ราคาขายจะลดลงไปกว่านี้อีกหรื อไม่
คําตอบ : ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์ รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ แจ้งต่อที่ประชุม : หลังจากเมื่อ 1-2 ปี
ที่ผ่านมา ราคาขายแป้ งสาลีลดลงอย่างต่อเนื่ อง แต่ Q1, Q2/2560 มีมาตรการตรึ งราคา และยังมีอีกหนึ่ งมาตรการ
คู่ขนาน คือ การส่ งสัญญาณ 6 เดือนหลังในปี 2560 มีความเป็ นไปได้ที่จะปรับขึ้นราคาแป้ งสาลี
คําถาม : ผูถ้ ือหุน้ สอบถาม : ต้นปี 2560 ราคาต้นทุนข้าวสาลีมีแนวโน้มขยับขึ้น TMILL มีการสั่งสิ นค้าเข้ามาแพงกว่าหรื อไม่
คําตอบ : ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์ รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ แจ้งต่อที่ประชุม : TMILL ต้องจัดซื้ อข้าว
สาลีตามความเคลื่อนไหวราคาตลาด เพราะผลกําไรสุ ทธิ หลักๆ มาจากการประกอบธุรกิจการโม่แป้ งสาลี และการขาย
แป้ งสาลี ไม่ได้มาจากการเก็งกําไรจากราคาของข้าวสาลี หรื อว่าการเก็งกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยหลักการทาง
บริ ษทั ฯ มีมาตรการในการควบคุมสต็อกเพื่อนํามาเข้าสู่ขบวนการผลิต 4 เดือนล่วงหน้า
ก่อนปิ ดการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า หลังจากการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2560 ในครั้ง
นี้ เสร็ จสิ้ นลง บริ ษทั ฯ จะเผยแพร่ รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่าน
ระบบเผยแพร่ สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลา 14 วันทําการ หากผูถ้ ือหุ ้นมีขอ้ สงสัยหรื อมีความเห็นใด สามารถ
แจ้งกับเลขานุการบริ ษทั ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม และในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ของบริ ษทั

ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดเสนอเรื่ องอื่นๆ ต่อที่ประชุมอีก

ปิ ดประชุมเวลา 12:00 น.
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ปรี ชา อรรถวิภชั น์
................................................................
(นายปรี ชา อรรถวิภชั น์)
ประธานที่ประชุม

แววตา เนตร์พนั ธ์
.................................................................
(นางแววตา เนตร์พนั ธ์)
เลขานุการที่ประชุม

เฌอพรี ม วิมลไตรรัตน์
.................................................................
(นางสาวเฌอพรี ม วิมลไตรรัตน์)
ผูบ้ นั ทึกการประชุม

(ลงลายมือชื่อ) .............................................................
(นายประภาส ชุติมาวรพันธ์)
ประธานกรรมการบริ หาร

(ลงลายมือชื่อ)................................................................
(ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์)
รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
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