บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจาปี 2563

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2563 ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563
ณ ห้ องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 90/9 หมู่ที่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้ าสมิงพราย ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เปิ ดประชุมเวลา 09:00 น.
นายปรี ชา อรรถวิภชั น์ ประธานกรรมการบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ทาหน้าที่ เป็ นประธานในที่
ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุมและกล่าวต้อนรับท่านผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านที่เข้าร่ วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 ครั้งที่
1/2563
ก่ อนเริ่ มการประชุ มฯ ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวณัฐชาพร คู ตระกูล เลขานุ การบริ ษทั (ร่ วม) ทาหน้าที่
ดาเนินการประชุมฯ แนะนาคณะกรรมการบริ ษทั คณะผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ดังรายนามต่อไปนี้
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
1. นายปรี ชา
2. นายประภาส
3. นายสมชัย
4. นายชนะชัย
5. นางเยาวนุช
6. นายณรงค์
7. นายชลัช
8. นายธนดล
9. ดร.สุภสร
10. นายสมชาย
11. นายเอนก

อรรถวิภชั น์
ชุติมาวรพันธ์
วนาวิทย
ชุติมาวรพันธ์
เดชวิทกั ษ์
เจนลาภวัฒนกุล
ชินธรรมมิตร์
สุจิภิญโญ
ชโยวรรณ
ชินธรรมมิตร์
คาชุ่ม

คณะผู้บริหาร
1. นางเยาวนุช
2. นางแววตา

เดชวิทกั ษ์
กุลโชตธาดา

ประธานกรรมการบริ ษทั , กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
12. นายเฉลิมชัย
ว่องไววิทย์
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
(กรรมการเข้าร่ วมประชุมในครั้งนี้ คิดเป็ นสัดส่วน 100% ของกรรมการทั้งหมด)

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริ ษทั

ผู้สอบบัญชี บริษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
1. นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล

ตัวแทนผูส้ อบบัญชี บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด

ตัวแทนอาสาพิทกั ษ์ สิทธิ์ผ้ถู ือหุ้น (ทาหน้ าทีเ่ ป็ นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมสังเกตการณ์ ประชุม)
1. นายเมธี อันอดิเรกกุล
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ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐชาพร คูตระกูล เลขานุการบริ ษทั (ร่ วม) ชี้ แจงจานวนผูถ้ ือหุ ้นที่มาเข้าร่ วมประชุม
วิธีการสอบถาม การแสดงความคิดเห็น ขั้นตอนการลงคะแนนเสี ยง และการนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นในแต่ละวาระ ต่อที่
ประชุมทราบ ดังนี้
มีผถู ้ ือหุ ้นที่ มาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 9 ราย ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะ จานวน 17 ราย รวมมีผูถ้ ือหุ ้นที่ มา
ประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 26 ราย นับจานวนหุ ้นได้ 291,520,634หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 73.1244 ครบ
เป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ซึ่งต่อมาเมื่อเริ่ มเข้าวาระที่ 2 มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจานวน 2 ราย รวมมี
ผูถ้ ือเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 10 ราย และผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ จานวน 18 ราย รวมทั้งสิ้นจานวน 28 ราย นับจานวน
หุน้ ได้ 294,434,054 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 73.8552 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด
ขั้นตอนการลงคะแนนเสี ยง และการนับคะแนนเสี ยง
1. ผูถ้ ือหุน้ มีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุน้ และผูถ้ ือหุน้ หนึ่งรายมีสิทธิ์ออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า “เห็น
ด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” จะแบ่งแยกจานวนหุน้ เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสี ยงไม่ได้ ทั้งนี้ในการนับคะแนน
จะถือมติเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
2. บริ ษทั ใช้บริ การระบบจัดการประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั โอเจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด และได้นาระบบบาร์ โค้ด
มาใช้ในการลงทะเบียน และประมวลผลการนับคะแนนเสี ยงเช่นเดียวกับปี ที่ผา่ นมา
3. การลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” ให้ถือว่าเห็นชอบ
ตามมติที่เสนอ แต่ถา้ หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดต้องการลงคะแนนเสี ยง “ไม่เห็นด้วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” ให้ทาเครื่ องหมายลงใน
บัตรลงคะแนน แล้วยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้
3.1 ในระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล และบริ ษทั ฯ ขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ ทุกรายที่เข้าประชุม
4. จานวนหุ ้นรวมที่ มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่ องจากมีผูถ้ ือหุ ้นบางท่านที่ เข้า
มาร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากเปิ ดประชุมแล้ว ซึ่ งการแจ้งผลการลงคะแนนเสี ยงจะระบุคะแนนเสี ยง “เห็นด้วย” “ไม่เห็ น
ด้วย” และ “งดออกเสี ยง” ในแต่ละวาระโดยใช้จานวนหุน้ ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมล่าสุด
5. กรณี ที่จะเกิ ดบัตรเสี ย คือ การขีดสองช่องโดยไม่มีการเซ็นชื่ อกากับข้อที่ ไม่เอา ทาให้เกิ ดบัตรเสี ย และส่ งบัตร
คะแนนผิดวาระ
6. การสอบถามและแสดงความคิดเห็น ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะแนะนาตัวโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล และ
แจ้งเรื่ องที่ตอ้ งการสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น และขอให้เป็ นการสอบถามและแสดงความคิดเห็นตามประเด็นของวาระ
การประชุม เพื่อให้การประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
7. เพื่อให้การประชุมเป็ นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิ ทธิภาพ บริ ษทั ฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนเสี ยงในวาระถัดไป
8. เมื่อสิ้ นสุ ดการประชุ มฯ บริ ษทั ฯ จะเก็บใบลงคะแนนที่ เหลือทั้งหมดจากผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะทุ กท่าน
โดยขอให้ผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะลงมติทุกวาระตามการใช้สิทธิออกเสี ยงในแต่ละวาระ
ในกรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะที่ยนื่ ใบมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นได้ออกเสี ยงลงคะแนนมาแล้ว บริ ษทั ฯได้นาคะแนน
เสี ยงไปบันทึกไว้ในระบบเพื่อลงมติสาหรับวาระนั้นๆ แล้ว โดยผูร้ ับมอบฉันทะไม่ตอ้ งกรอกแบบลงคะแนนใดๆ อีก

-2-

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
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คุณแววตา กุลโชตธาดา รองผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริ ษทั ได้แนะนาข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั ที เอส
ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ดังนี้
ข้อมูลทัว่ ไป
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์
TMILL
เลขทะเบียนบริ ษทั
0107553000131
หมวดธุรกิจ
สิ นค้าเกษตร
ประเภทธุรกิจ
ผูผ้ ลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์แป้ งสาลี
ทุนจดทะเบียน
ณ 31 ธันวาคม 2562 มีหุน้ สามัญจดทะเบียนจานวน 399,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
หุน้ สามัญที่ออกและชาระแล้วจานวน 398,664,061 หุน้
สถานที่ต้ งั
สานักงานและโรงงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย
ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์/โทรสาร
02-017-9999
Web site
http://www.tmill.co.th
วิสยั ทัศน์
"เรา" คือผูผ้ ลิตแป้ งสาลีช้ นั นา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศ ทั้งในด้านพาณิ ชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็ นมื อ
อาชีพ
พันธกิจ
1. มุ่งมัน่ อย่างไม่หยุดยั้งในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริ การคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม
2. ส่งเสริ มให้พนักงานมีภาวะความเป็ นผูน้ าในทุกระดับและสร้างบรรยากาศให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
3. ให้ความสาคัญเรื่ องผลตอบแทนจากการลงทุนแก่ผถู ้ ือหุน้ ด้วยอัตราการเติบโตของผลกาไรอย่างต่อเนื่อง
4. เป็ นแบบอย่างในด้านความเป็ นมืออาชีพ ความโปร่ งใส และการดาเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
5. เป็ นแบบอย่างในการดาเนินธุรกิจตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริ ยธรรม และจิตสานึกความรับผิดขอบต่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อม
คุณณัฐชาพร คูตระกูล เลขานุ การบริ ษทั (ร่ วม) เรี ยนเชิ ญประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
2563 โดยประธานฯ แจ้งต่อผูถ้ ือหุน้ ที่มาด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะที่เข้าร่ วมประชุมฯ ว่าบัดนี้ มีผถู ้ ือหุน้ ครบองค์ประชุม
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ จึงขอเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในโอกาสนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 - รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2562
ประธานมอบหมายให้ นางแววตา กุลโชตธาดา รองผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริ ษทั สรุ ปผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2562 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ รับทราบ ซึ่งมีรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2562
นางแววตา กุลโชตธาดา รองผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริ ษทั สรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
พร้อมชี้แจงผลประกอบการและงบการเงินของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2562 ให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบ ดังนี้
ปี 2562
รายการ

ปี 2561

จานวนเงิน

%

กาลังการผลิตเฉลี่ย
รายได้จากการขาย

จานวนเงิน

73.52%

ปี 62 เทียบกับ 61
%

เพิม่ (ลด)

69.15%

%
4.37%

1,476,449,459

100.0%

1,399,788,607

100.0%

76,660,852

5.5%

ต้นทุนขาย

(1,229,148,029)

(83.3%)

(1,131,925,951)

(80.9%)

97,222,078

8.6%

กาไรขั้นต้น

247,301,430

16.7%

267,862,656

19.1%

(20,561,226)

(7.7%)

กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

7,548,309

0.5%

4,222,229

0.3%

3,326,080

78.8%

รายได้อื่น

1,829,246

0.1%

1,459,468

0.1%

369,778

25.3%

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(32,508,414)

(2.2%)

(31,769,286)

(2.3%)

739,128

2.3%

ค่าใช้จ่ายบริ หาร

(90,057,359)

(6.1%)

(93,850,247)

(6.7%)

(3,792,888)

(4.0%)

ต้นทุนทางการเงิน

(7,141,379)

(0.5%)

(13,392,728)

(1.0%)

(6,251,349)

(46.7%)

กาไรก่อนภาษีเงินได้

126,971,833

8.6%

134,532,092

9.6%

(7,560,259)

(5.6%)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(25,690,965)

(1.7%)

(27,936,644)

(2.0%)

(2,245,679)

(8.0%)

กาไรสาหรับปี

101,280,868

6.9%

106,595,448

7.6%

(5,314,580)

(5.0%)

(0.05)

(16.7%)

กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

0.25

บาท

0.30

บาท

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สิ นทรัพย์หมุนเวียน

31/12/62

%

31/12/61

%

เพิม่ (ลด)

%

เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด

70,717,449

5%

78,450,570

5%

(7,733,121)

(10%)

ลูกหนี้การค้า

190,370,193

14%

179,144,232

11%

11,225,961

6%

สิ นค้าคงเหลือ

436,527,999

33%

645,206,019

41%

(208,678,020)

(32%)

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

646,316

0%

744,540

0%

(98,224)

(13%)

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

698,261,957

52%

903,545,361

57%

(205,283,404)

(23%)

637,153,776

48%

674,319,318

43%

(37,165,542)

(6%)

อาคาร และอุปกรณ์
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจาปี 2563

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (มัดจาเช่า
โกดัง, ภาษีรอตัด)

1,553,591

0%

1,858,559

0%

(304,968)

(16%)

2,260,181

0%

2,097,256

0%

162,925

8%

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

640,967,548

48%

678,275,133

43%

(37,307,585)

(6%)

รวมสิ นทรัพย์

1,339,229,505

100%

1,581,820,494

100%

(242,590,989)

(15%)

หนี้สินหมุนเวียน

31/12/62

%

เงินกูย้ มื ระยะสั้น

251,458,278

19%

423,689,423

27%

(172,231,145)

(41%)

เจ้าหนี้

41,954,306

3%

125,000,723

8%

(83,046,417)

(66%)

ภาษีคา้ งจ่าย

13,201,063

1%

14,151,181

1%

(950,118)

(7%)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

7,773,506

1%

7,374,165

0%

399,341

5%

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

314,387,153

23%

570,215,492

36%

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

2,579,016

0%

1,867,866

0%

711,150

38%

หนี้สินไม่หมุนเวียน

25,191,203

2%

22,253,167

1%

2,938,036

13%

27,770,219
342,157,372

2%
26%

24,121,033
594,336,525

2%
38%

3,649,186
(252,179,153)

15%
(42%)

31/12/61

%

เพิม่ (ลด)

%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

31/12/61

%

เพิม่ (ลด)

%

(255,828,339)

(45%)

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น

31/12/62

หุ้นสามัญ

398,664,061

30%

398,664,061

25%

-

0%

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

337,984,655

25%

337,984,655

21%

-

0%

จัดสรรแล้ว สารองตามกฎหมาย

39,900,000

3%

38,400,000

2%

1,500,000

4%

ยังไม่จดั สรร

220,523,417

16%

212,435,253

13%

8,088,164

4%

รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

997,072,133

74%

987,483,969

62%

9,588,164

1%

รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

1,339,229,505

100%

1,581,820,494

100%

(242,590,989)

%

-รายได้จากการจาหน่าย ปี 2562 สู งขึน้ 76.60 ล้านบาทจากงวดเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ น 5.5%
-ปริ มาณจาหน่ายแป้ งสาลี ปี 2562 เพิม่ ขึน้ 4,567.67 ตัน จากงวดเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ น 5.4%
สัดส่ วนการจาหน่ ายแป้ งสาลี
-5-

(15%)

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจาปี 2563

สัดส่ วนการจาหน่ าย

ปริมาณ (กระสอบ)

แป้ งขนมปั ง

คิดเป็ น %

1,071,970

27.3%

แป้ งบะหมี่ก่ ึงสาเร็จรู ป

994,243

25.3%

แป้ งอเนกประสงค์

976,921

24.9%

แป้ งบิสกิต

494,973

12.6%

แป้ งบะหมี่สด

373,164

9.5%

แป้ งซาลาเปา

15,450

0.4%

2,634

0.1%

509

0.01%

3,929,864

100.0%

แป้ งเค้ก
แป้ งปาท่องโก๋
รวม

-ราคาจาหน่ายแป้ งสาลีเฉลี่ย ปี 2562 เท่ ากับ 14.36 บาทต่อกิโลกรัม เท่ากับงวดเดียวกันของปี ก่อน
-ปริ มาณจาหน่ายราข้าวสาลี ปี 2562 สู งขึน้ 1,641.30 ตัน จากงวดเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ น 6.2%
-ราคาจาหน่ายราข้าวสาลีเฉลี่ย ปี 2562 ลดลง 0.03 บาทต่อกิโลกรัม จากงวดเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ น 0.4%
-อัตรากาไรขั้นต้น ปี 2562 ลดลง 2.4% จากปี ก่อน
-อัตรากาไรสุทธิ ปี 2562 ลดลง 0.7% จากปี ก่อน
-กาไรสุทธิ ปี 2562 ลดลง 5.3 ล้านบาท จากปี ก่อน คิดเป็ น 5.0%
การเติบโตของกาไรสุทธิ
การเติ บโตของกาไรสุ ทธิ

ล้ านบาท

105.49

120.00

106.60
101.28

100.00
80.00

69.50
56.86

60.00
40.00
20.00
2558

2559

2560
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2561

2562

ปี

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจาปี 2563
กำรใช้อ ัตรำกำล ังกำรผลิต

กำล ังกำรผลิต
(%)
74
72

73.52

70
68

65.79

66
64

69.16
65.42

61.93

62
60
58
56
2558
2559
2560
2561
2562

นางแววตา กุลโชตธาดา รองผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี / เลขานุ การบริ ษทั รายงานความคืบหน้าโครงการต่อต้าน
คอร์รัปชัน่ และโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม (CSR) ประจาปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น (CAC)
โครงการต่ อ ต้า นคอร์ รั ป ชั่น บริ ษ ัท ฯ ได้รั บ การรั บ รองให้เ ป็ นสมาชิ ก เครื อ ข่ า ยโครงการแนวร่ ว มปฏิ บัติ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ (CAC) ตั้งแต่วนั ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 และยังอยูใ่ นขั้นตอนการต่ออายุ
สมาชิกฯ (CAC)
โครงการความรับผิดชอบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อม CSR ประจาปี 2562
การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคม และชุมชน
บริ ษทั ฯ ตระหนักเล็งเห็ นถึงคุ ณค่าที่ จะร่ วมสร้างความสัมพันธ์กบั ชุ มชน เพื่อบริ หารจัดการผลกระทบต่อชุมชน
โดยให้ความสาคัญในกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมให้พนักงานมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับ
ชุมชน ให้ความสาคัญและเคารพในสิ ทธิมนุษยชน เข้าใจวิถีชีวติ ของผูอ้ าศัยในบริ เวณแหล่งชุมชน โดยในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้
จัดกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
ไตรมาสที่ 1/2562
 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2562 ณ โรงเรี ยนปุณหังสนาวาส และเทศบาลปู่ เจ้าสมิงพราย
จังหวัดสมุทรปราการ
 กิจกรรม TMILL ปั นรัก ปั นน้ าใจ เพื่อผูป้ ่ วยจิตเวช เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงพยาบาลศรี ธญ
ั ญา
 กิจกรรม TMILL มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่มีผลการเรี ยนดี ณ โรงเรี ยนปุณหังสนาวาส
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562
ไตรมาสที่ 2/2562
 กิจกรรม TMILLร่ วมสื บสานวัฒนธรรมไทย ประเพณี สงกรานต์ 2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ
อาคาสานักงานบริ ษทั ฯ ชั้น 1
 จัดอบรมให้ความรู ้แก่พนักงาน เรื่ อง ความเข้าใจและปฏิบตั ิตามเกณฑ์อุตสาหกรรมสี เขียว ระดับที่ 3
เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจาปี 2563

 จัดอบรมให้ความรู ้แก่พนักงาน เรื่ อง การพัฒนาฮาลาลสู่ตลาดเสรี การค้าประชาคมอาเซียน
เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562
 จัดอบรมให้ความรู ้แก่พนักงาน เรื่ อง ISO 22000:2018 Requirement เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562
 อบรมเรื่ องนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562
 อบรมเรื่ องชีวแมลงและขั้นตอนการกาจัดแมลง ที่สอดคล้องกับระบบ GMP เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562
 อบรมเรื่ องผูต้ รวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร รุ่ นที่ 2 เมื่อวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2562
ไตรมาสที่ 3/2562
 กิจกรรม Safety Day เพื่อรณรงค์ลดอุบตั ิเหตุจากการทางานให้เป็ นศูนย์ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562
 กิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
 บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) นาคณะผูบ้ ริ หารและพนักงานร่ วมออกบูธในงาน mai FORUM 2019
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 22 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562
 กิจกรรมฝึ กซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจาปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562
 บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) สนับสนุนการจ้างงานผูพ้ กิ าร ร่ วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตรจากมูลนิธิ
นวัตกรรมทางสังคม ในการสนับสนุนการจ้างงานผูพ้ ิการเชิงสังคม ปี 2562 ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562
ไตรมาสที่ 4/2562
 กิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลและการกูช้ ีพขั้นพื้นฐาน (First Aid and Basic Life Support: CPR)
ในวันที่ 5 ตุลาคม 2562
 กิจกรรม TMILL รวมพลังพนักงานร่ วมวิง่ และบริ จาคเงิน ในโครงการ maiA Virtual Run for สภากาชาดไทยใน
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
 TMILL ร่ วมส่งมอบความสุขให้พนักงาน จัดกิจกรรมสายใย-สานสัมพันธ์ประจาปี และมอบเหรี ยญที่ระลึกเชิดชู
เกียรติแก่พนักงานที่ทางานครบ 10 ปี พร้อมจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปี เก่า ต้อนรับปี ใหม่ในธีม "Sport Party"
ระเบียบวาระที่ 2 - พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 ซึ่ งได้ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต ผ่านการสอบทานและได้รับความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว
นางแววตา กุลโชตธาดา รองผูอ้ านวยฝ่ ายการเงินและบัญชี / เลขานุ การบริ ษทั รายงานสรุ ปงบแสดงฐานะการเงิ น
และงบกาไรขาดทุนสาหรับปี 2562 ดังนี้
งบกาไรขาดทุน
2560
2561
2562
รายได้รวม
1,306.1
1,405.5
1,476.4
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
1,157.4
1,257.6
1,351.7
กาไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
148.7
147.9
134.1
ต้นทุนทางการเงิน
15.3
13.4
7.1
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
28.0
27.9
25.7
กาไรสุทธิ
105.5
106.6
101.3
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2560

สิ นทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

2561
1,773.1
939.5
833.6

2562
1,581.8
594.3
987.5

1,339.2
342.2
997.1

โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
294,434,054
เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสี ย
0
เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 0.0000)
นายเมธี อันอดิเรกกุล (ตัวแทนอาสาผู้พิทักษ์ สิทธิ์ผ้ ถู ือหุ้น) สอบถามว่ า 1.เมื่อปี 2561 ทางบริ ษัทฯมีการแปลงสภาพ
TMILL-W1 เอาไปใช้ พัฒนากาลังการผลิตตรงส่ วนใด หรื อนาไปใช้ ด้านใดบ้ าง 2.อัตรากาไรขั้นต้ นปี 2562 ลดลงจากปี 2561
เนื่องจากสาเหตุใด และ 3.ปั จจุบันมีการแข่ งขันทางธุรกิจอย่ างไร
นางแววตา กุลโชตธาดา รองผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิ นและบัญชี / เลขานุการบริ ษทั เรี ยนชี ้แจงว่ า 1.เรานาเงิ นไปใช้
หมุนเวียนในการชาระค่ านาเข้ าวัตถุดิบคื อนาไปชาระ T/R เพื่ อลดเงิ นกู้และลดดอกเบี ย้ ให้ กับกิจการ 2.สาหรั บ อัตรากาไร
ขั้นต้ นที่ ลดลง เนื่องจากต้ นทุนของข้ าวสาลีมีราคาสูงขึน้ 3.เรื่ องของราคาขาย ในปั จจุบันมีโรงงานโม่ แป้ งเพิ่มขึน้ จานวน 2 ราย
ทาให้ เกิ ดส่ วนแบ่ งทางการตลาด และทางคู่แข่ งก็ใช้ ราคาที่ ถูกในการจูงใจลูกค้ า ทาให้ มีการแข่ งขัน ด้ านราคาในระดับที่ สูง
จนถึงปั จจุบัน
ระเบียบวาระที่ 3 - พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2562
ประธานฯ มอบหมายให้นางแววตา กุลโชตธาดา รองผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริ ษทั แจ้งต่อที่
ประชุม ดังนี้
1.) การจัดสรรเงินกาไรสาหรับปี 2562
 มีการตั้งสารองตามกฎหมายไป 1,500,000 บาท เมื่อตอนจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาล ทาให้มีสารองตาม
กฎหมาย 39,900,000 บาท
 จึงขออนุมต
ั ิไม่ต้ งั สารองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว
2.) การจ่ายเงินปั นผลสาหรับปี 2562
 กาไรสุ ทธิ ปี 2562

101,280,868.00

บาท

ขออนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.19 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล จากกาไรสุ ทธิ เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562
โดยจ่ายไปเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 หุน้ ละ
0.08
จานวน 398,664,061 หุน้ เป็ นเงิน
31,893,124.88
 และเสนอจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2562 หุน
้ ละ
0.11
จานวน 398,664,061 หุน้ เป็ นเงิน
43,853,046.71

บาท
บาท
บาท
บาท
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โดยมีกาหนดจ่ ายวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้ง 2 ครั้ง เท่ากับ 0.19 บาทต่อหุน้ เป็ นเงิน
75,746,171.59
คิดเป็ น 74.79% ของกาไรสุทธิหลังหักสารองตามกฎหมาย ซึ่งเป็ นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ฯ

บาท

ตารางเปรียบเทียบการจ่ ายเงินปันผลในปี ทีผ่ ่านมา
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
1. กาไรสุ ทธิจากงบการเงิน (บาท)
2. สารองตามกฎหมาย (บาท)
3. กาไรสุ ทธิหลังหักสารองตามกฎหมาย (บาท)
4. จานวนหุน้
4.1 จานวนหุน้ ที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (หุน้ )
4.2 จานวนหุน้ ที่จ่ายเงินปันผลประจาปี (หุน้ )
5. กาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
6. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
6.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้ )
6.2 เงินปันผลประจาปี (บาท/หุน้ )
7. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้ น (บาท)
8. สัดส่ วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกาไรสุ ทธิ
หลังหักสารองตามกฎหมายแต่ละปี (ร้อยละ)

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

101,280,868

106,595,448

105,489,342

69,503,869

0

5,400,000

5,300,000

3,500,000

101,280,868

106,595,448

100,189,342

66,003,869

398,664,061
398,664,061
0.25
0.19
0.08
0.11
75,746,172
74.79

398,663,861
398,664,061
0.30
0.30
0.15
0.15
119,599,188
118.19

342,259,533
342,706,426
0.31
0.18
0.18
61,606,683
61.49

342,046,706
342,245,956
0.20
0.15
0.08
0.07
51,320,953
77.75

นายเมธี อันอดิเรกกุล (ตัวแทนอาสาผู้พทิ กั ษ์ สิทธิ์ผ้ ถู อื หุ้น) สอบถามว่ า สาหรั บเครดิตภาษี เอากาไรของปี ก่ อนๆหรื อ
กาไรสะสม ของอัตราภาษีเท่ าไหร่ มาจ่ ายปั นผล เพราะเราสามารถขอเครดิตภาษีได้
นางแววตา กุลโชตธาดา รองผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริ ษทั เรี ยนชี ้แจงว่ า ทางบริ ษัทฯใช้ อัตรา
ภาษี อยู่ที่ 20%
มติที่ประชุ ม - ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.19 บาท โดยจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
จากกาไรสุ ทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ ้นละ 0.08 บาท จานวน 398,663,861 หุ ้น เป็ นเงินจานวน 31,893,124.88
บาท เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 และจ่ายจากกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2562 อตรา ุ 0.11 บาท จานวน 398,664,061 หุ ้น
เ เงิ จานวน 43,853,046.71 บาท รวมเงินปั นผลที่จ่ายทั้ง 2 ครั้ง เท่ากับ 0.19 บาท ต่อหุ ้น เป็ นเงิน 75,746,171.59 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 74.79 ของกาไรสุทธิหลังหักสารองตามกฎหมาย ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ*
ทั้งนี้ บริ ษทั ไม่ได้จดั สรรกาไรสุทธิจากการดาเนินงานประจาปี 2562 ไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายเนื่องจาก บริ ษทั ฯ
ได้ต้ งั สารองฯ ครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว
โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
294,434,054
เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 0.0000)
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0
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เสี ยง
เสี ยง

(คิดเป็ นร้อยละ
(คิดเป็ นร้อยละ

0.0000)
0.0000)

ระเบียบวาระที่ 4 - พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระประจาปี 2563
ประธานฯ มอบหมายให้นางแววตา กุลโชตธาดา รองผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริ ษทั แจ้งต่อที่
ประชุม ดังนี้
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียน บริ ษทั ให้มีการจับฉลาก ส่ วนปี หลังๆ
ต่อไป ให้กรรมการผูท้ ี่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูท้ ี่ออกจากตาแหน่ง โดยกรรมการผูพ้ น้ จากตาแหน่งตามมาตรานี้อาจได้รับ
เลือกตั้งใหม่ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในวาระประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 มีจานวน 4 ท่าน จากจานวน
กรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการทั้งหมด ดังรายชื่อต่อไปนี้.1. นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
รองประธานกรรมการบริ หาร / กรรมการ
2. นายเอนก
คาชุ่ม
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการ และกรรมการอิสระ
3. นายสมชาย
ชินธรรมมิตร์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ
4. ดร.สุภสร
ชโยวรรณ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุ ้นใด
มีขอ้ สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึ งเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ พน้ จากตาแหน่ งตามวาระ
ตามรายละเอียดที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น
มติที่ประชุ ม – ที่ ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ ได้รับการเสนอชื่ อทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
ประจาปี 2563 ต่ออีกวาระหนึ่ ง โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
4.1 อนุมตั ิแต่งตั้ง นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ ดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการ ด้วยคะแนน
เสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
294,241,414 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 99.9346)
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสี ยง
192,640 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 0.0654)
บัตรเสี ย
0
เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 0.0000)
หมายเหตุ : คะแนนงดออกเสี ยง 192,640 เสี ยง เป็ นคะแนนจากจานวนหุน้ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยในวาระนี้
4.2 อนุ มตั ิ แต่งตั้ง นายเอนก คาชุ่ ม ดารงตาแหน่ งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
294,433,954 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย
100 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสี ย
0 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 0.0000)
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4.3 อนุมตั ิแต่งตั้ง นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ ดารงตาแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ
ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
294,400,961 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 99.9888)
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสี ยง
33,093 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 0.0112)
บัตรเสี ย
0 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 0.0000)
หมายเหตุ : คะแนนงดออกเสี ยง 33,093 เสี ยง เป็ นคะแนนจากจานวนหุน้ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยในวาระนี้
4.4 อนุมตั ิแต่งตั้ง ดร.สุภสร ชโยวรรณ ดารงตาแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ
ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
294,434,054 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสี ย
0 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 0.0000)
ระเบียบวาระที่ 5 - พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่ อย ประจาปี 2563
ประธานฯ มอบหมายให้นางแววตา กุลโชตธาดา รองผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริ ษทั แจ้งต่อที่
ประชุม ดังนี้
ตารางเปรียบเทียบค่ าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2562-2563
ตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการชุดย่อย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ หาร
ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ค่ าตอบแทนรายเดือนปี 2562

ค่ าตอบแทนรายเดือนปี 2563
(ปี ทีเ่ สนอ)

35,000
25,000

35,000
25,000

10,000
5,000
20,000

10,000
5,000
20,000

5,000 บาท/คน/ครั้ง

5,000 บาท/คน/ครั้ง

มติทปี่ ระชุม – ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 เป็ นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และเงิน
โบนัสกรรมการวงเงินรวมสู งสุ ดไม่เกิน 15,044,250 บาทต่อปี และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนื อจาก
คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ อีกครั้งละ 5,000 บาท
โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
ซึ่งมาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

294,434,054
0
0
0

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจาปี 2563

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

(คิดเป็ นร้อยละ 100.0000)
(คิดเป็ นร้อยละ 0.0000)
(คิดเป็ นร้อยละ 0.0000)
(คิดเป็ นร้อยละ 0.0000)

ระเบียบวาระที่ 6 – พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2563
ประธานฯ มอบหมายนางแววตา กุลโชตธาดา รองผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิ นและบัญชี / เลขานุการบริ ษทั แจ้งต่อที่
ประชุม ดังนี้
เพื่อให้เป็ นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ทจ.44/2556 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการรายงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 (“ประกาศ
ที่ ทจ. 44/2556”) กาหนดให้บริ ษทั จัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี เพื่อให้มนั่ ใจว่าผูส้ อบบัญชี มีความเป็ นอิสระในการ
ปฎิบตั ิงาน เนื่ องจากบริ ษทั ดังกล่าวมีความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดทารายงานทางการเงินและการคัดเลือกผูส้ อบบัญชี ที่
เหมาะสม”
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 จากบริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด โดยมี นายอาพล จานงค์วฒั น์ ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรื อ นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 คนใดคนหนึ่ง หรื อผูส้ อบบัญชี
ท่านอื่นที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบ
บัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผูส้ อบบัญชี ประสิ ทธิ ภาพใน
การทางาน โดยกาหนดค่าสอบบัญชีเป็ นเงินจานวนไม่เกิน 810,000 บาท
ตารางเปรียบเทียบค่ าสอบบัญชีของบริษัทฯ สาหรับปี 2561-2563
รอบปี บัญชี

ผู้สอบบัญชี

ค่ าสอบบัญชี

ค่ าบริการอืน่ ๆ

2561

บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด

710,000 บาท

60,000

2562

บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด

710,000 บาท

60,000

2563

บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด

750,000 บาท

60,000

หมายเหตุ : ค่าบริ การอื่นๆ หมายถึง ค่าบริ การงานแปลเอกสารงบการเงินเป็ นภาษาอังกฤษไตรมาสละ 15,000 บาท
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้น หรื อผูม้ อบฉันทะซักถามรายละเอี ยดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่ อไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นใด มี
ข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ประจาปี 2563 ตามรายละเอียดที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น
มติทปี่ ระชุม – ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 โดย
แต่งตั้ง นายอาพล จานงค์วฒั น์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรื อ นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่
5369 และ/หรื อผูส้ อบบัญชีท่านอื่นที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี
จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2563 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็ นเงินจานวน 750,000 บาท และค่าบริ การอื่นๆ (ค่าแปล
เอกสารงบการเงิน) เป็ นเงินจานวน 60,000 บาท รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 810,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจาปี 2563

โดยที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ได้มี ม ติ อ นุ ม ัติ ด้วยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผู ้ถื อ หุ ้น ซึ่ งมาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
294,434,054 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสี ย
0 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 0.0000)
.

ระเบียบวาระที่ 7 – พิจารณาพิจารณาอนุมัติแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิ โดยยกเลิกวัตถุประสงค์ ข้ อ (20) ที่ว่า “โรงพิมพ์ รับ
พิมพ์ หนังสือ พิมพ์ หนังสือจาหน่ าย และออกหนังสือพิมพ์ ” และ ข้ อ (34) ทีว่ ่ า “รวมทั้งกิจการโฆษณา”
ข้อ (20) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสื อ พิมพ์หนังสื อจาหน่าย แปลเอกสาร แต่งหนังสื อ หรื อวรรณกรรม
และออกหนังสื อพิมพ์
ข้อ (34) ประกอบกิจการบริ การทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปั ตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
เนื่องจากบริ ษทั ไม่ได้ประกอบกิจการใดตามวัตถุประสงค์ท้ งั 2 ข้อนี้ และเป็ นประเด็นที่อาจจะสร้างข้อขัดข้องแก่ผู ้
ถือหุน้ ของบริ ษทั ที่ประสงค์จะดารงตาแหน่งทางการเมือง และด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 บัญญัติไว้วา่
ผูท้ ี่สมัครรับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หรื อเป็ นสมาชิกวุฒิสภาหรื อเป็ นรัฐมนตรี หรื อตาแหน่งอื่นๆ จะต้องไม่เป็ น
เจ้าของหรื อผูถ้ ือหุน้ ในกิจการหนังสื อพิมพ์หรื อสื่ อมวลชนใดๆ (มาตรา 98(3), มาตรา 108 ข.(1), มาตรา 160) จึงสมควรแก้ไข
หนังสื อบริ คณห์สนธิ โดยยกเลิกวัตถุประสงค์ขอ้ (20) และ (34) ดังกล่าว ทั้งนี้ การแก้ ไขวัตถุประสงค์ และรายละเอียดขึน้ กับ
ความเห็นชอบของกระทรวงพาณิชย์
มติทปี่ ระชุม – ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิ โดยยกเลิกวัตถุประสงค์ ข้ อ (20) ที่ว่า “โรงพิมพ์ รับ
พิมพ์ หนังสือ พิมพ์ หนังสือจาหน่ าย และออกหนังสือพิมพ์ ” และ ข้ อ (34) ทีว่ ่ า “รวมทั้งกิจการโฆษณา”
เนื่องจากบริ ษทั ไม่ได้ประกอบกิจการใดตามวัตถุประสงค์ท้ งั 2 ข้อนี้ และเป็ นประเด็นที่อาจจะสร้างข้อขัดข้องแก่ผู ้
ถือหุน้ ของบริ ษทั ที่ประสงค์จะดารงตาแหน่งทางการเมือง และด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 บัญญัติไว้วา่
ผูท้ ี่สมัครรับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หรื อเป็ นสมาชิกวุฒิสภาหรื อเป็ นรัฐมนตรี หรื อตาแหน่งอื่นๆ จะต้องไม่เป็ น
เจ้าของหรื อผูถ้ ือหุน้ ในกิจการหนังสื อพิมพ์หรื อสื่ อมวลชนใดๆ (มาตรา 98(3), มาตรา 108 ข.(1), มาตรา 160) จึงสมควรแก้ไข
หนังสื อบริ คณห์สนธิ โดยยกเลิกวัตถุประสงค์ขอ้ (20) และ (34) ดังกล่าว ทั้งนี้ การแก้ ไขวัตถุประสงค์ และรายละเอียดขึน้ กับ
ความเห็นชอบของกระทรวงพาณิชย์
โดยที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ได้มี ม ติ อ นุ ม ัติ ด้วยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผู ้ ถื อ หุ ้น ซึ่ งมาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
294,434,054 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสี ย
0 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 0.0000)
หลังจากดาเนิ นการเสร็ จสิ้ นครบทุ กวาระการประชุมฯ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือ หุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ
สอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ทั้งนี้ ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือ
หุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ประกอบกับไม่มีวาระอื่นๆ เพิ่มเติม
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจาปี 2563

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่ได้สละเวลามาร่ วมประชุมในวันนี้ และปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 11:00 น.
ชา

อ รรถ

แววตา เนตร์พนั ธ

ปรี ชา อรรถวิภชั น์ปรกกก
(นายปรี ชา อรรถวิภชั น์)
ประธานกรรมการบริ ษทั
ประธานที่ประชุม
แววตา กุลโชตธาดา
(นางแววตา กุลโชตธาดา)
เลขานุการบริ ษทั
เลขานุการที่ประชุม
ณัฐชาพร คูตระกูล
(นางสาวณัฐชาพร คูตระกูล)
เลขานุการบริ ษทั (ร่ วม)
เลขานุการที่ประชุม
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