บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจาปี 2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564 ครั้งที่ 1/2564
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564
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 2564 ครั้งที่
1/2564
ก่อนเริ่ มการประชุมฯ ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอภิญญา จันทราภา เลขานุการบริ ษทั ร่ วม ทาหน้าที่ดาเนินการ
ประชุมฯ แนะนาคณะกรรมการบริ ษทั คณะผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ดังรายนามต่อไปนี้
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
1. นายปรี ชา
2. นายประภาส
3. นายสมชัย
4. นางเยาวนุช
5. นายชนะชัย
6. นายธนดล
7. นายณรงค์
8. นายชลัช
9. นายเฉลิมชัย
10. นายเอนก

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

คณะผู้บริหาร
1. นางเยาวนุช
2. นางแววตา
3. นางสาวสุภาพ

เดชวิทกั ษ์
กุลโชตธาดา
นิ่มพลับ

ประธานกรรมการบริ ษทั / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
รองประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
11. ดร.สุภสร
ชโยวรรณ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
12. นายกมนดนัย
ชินธรรมมิตร์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(กรรมการเข้าร่ วมประชุมในครั้งนี้ คิดเป็ นสัดส่วน 100% ของกรรมการทั้งหมด)

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริ ษทั
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี

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

ตัวแทนผูส้ อบบัญชี บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจาปี 2564

ตัวแทนอาสาพิทกั ษ์ สิทธิ์ผ้ถู ือหุ้น (ทาหน้ าทีเ่ ป็ นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมสังเกตการณ์ ประชุม)
1. นายสุรฑิณ
จุฬาโอฬาร

ประธานฯ มอบหมายให้คุณอภิ ญญา จันทราภา เลขานุ การบริ ษทั ร่ วม ชี้ แจงจานวนผูถ้ ือหุ ้นที่ มาเข้าร่ วมประชุ ม
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 ้นที่มา
ประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 26 ราย นับจานวนหุ ้นได้ 295,130,934 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 74.0300 ครบ
เป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ซึ่งต่อมาเมื่อเริ่ มเข้าวาระที่ 2 มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจานวน 4 ราย รวมมี
ผูถ้ ือเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 12 ราย และผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ จานวน 18 ราย รวมทั้งสิ้นจานวน 30 ราย นับจานวน
หุน้ ได้ 297,196,064 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 74.5480 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
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจาปี 2564

คุณอภิญญา จันทราภา เลขานุการบริ ษทั ร่ วม เรี ยนเชิญประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564
โดยประธานฯ แจ้งต่อผูถ้ ือหุ ้นที่มาด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะที่เข้าร่ วมประชุมฯ ว่าบัดนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นครบองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ จึงขอเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในโอกาสนี้
ระเบียบวาระที่ 1 - รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2563
ประธานมอบหมายให้ นางสาวสุ ภาพ นิ่ มพลับ ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี สรุ ปผลการดาเนิ นงานประจาปี 2563
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ รับทราบ ซึ่งมีรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2563
นางสาวสุ ภ าพ นิ่ ม พลับ ผู ้จัด การฝ่ ายการเงิ น และบัญ ชี สรุ ป ผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ พร้ อ มชี้ แจงผล
ประกอบการและงบการเงินของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2563 ให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบ ดังนี้
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจาปี 2564

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-รายได้จากการจาหน่าย ปี 2563 ลดลง 11.60 ล้านบาทจากงวดเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ น 0.8%
-ปริ มาณจาหน่ายแป้ งสาลี ปี 2563 เพิม่ ขึน้ 3,062.34 ตัน จากงวดเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ น 3.5%
-ราคาจาหน่ายแป้ งสาลีเฉลี่ย ปี 2563 ลดลง 0.65 บาท ต่อกิโลกรัม จากงวดเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ น 4.5%
สัดส่ วนการจาหน่ ายแป้ งสาลี
สัดส่ วนการจาหน่ าย

ปริมาณ (กระสอบ)

คิดเป็ น %

แป้ งอเนกประสงค์

1,087,536

26.8%

แป้ งขนมปั ง

1,065,390

26.2%

แป้ งบะหมี่ก่ ึงสาเร็จรู ป

1,019,235

25.1%

แป้ งบิสกิต

505,062

13.5%

แป้ งบะหมี่สด

327,720

8.1%

แป้ งซาลาเปา

12,823

0.3%

1,313

0.0%

341

0.01%

3,929,864

100.0%

แป้ งเค้ก
แป้ งปาท่องโก๋
รวม
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โครงสร้ างรายได้ จากการจาหน่ ายแป้ งสาลี
โครงสร้ างรายได้

รายได้ (ล้ าน)

คิดเป็ น %

แป้ งขนมปั ง

359.56

28.6%

แป้ งอเนกประสงค์

313.36

25.0%

แป้ งบะหมี่ก่ ึงสาเร็จรู ป

290.59

23.2%

แป้ งบิสกิต

175.59

14.0%

แป้ งบะหมี่สด

107.70

8.6%

แป้ งซาลาเปา

7.34

0.6%

แป้ งเค้ก

0.83

0.1%

แป้ งปาท่องโก๋

0.15

0.01%

1,255.11

100.0%

รวม

-ราคาจาหน่ายราข้าวสาลีเฉลี่ย ปี 2563 ลดลง 0.39 บาทต่อกิโลกรัม จากงวดเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ น 5.3%
-ปริ มาณจาหน่ายราข้าวสาลี ปี 2563 สู งขึน้ 2,009.45 ตัน จากงวดเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ น 7.2%
-อัตรากาไรขั้นต้น ปี 2563 เพิม่ ขึน้ 1.2% จากปี ก่อน
-กาไรสุทธิ ปี 2563 เพิ่มขึ้น 4.2 ล้านบาท จากปี ก่อน คิดเป็ น 4.2%
-อัตรากาไรสุทธิ ปี 2563 สูงขึ้น 0.3% จากปี ก่อน
อัตราการใช้กาลังการผลิต

นางสาวสุ ภาพ นิ่ มพลับ ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ในสภาวะการระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริ ษทั ก็ยงั ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการทาเพื่อสังคม อย่างเช่น กิจกรรมวันเด็ก, กิจกรรม TMILL ปั นรัก
ปั นน้ าใจให้ผปู ้ ่ วยจิตเวช ณ โรงพยาบาลศรี ธญ
ั ญา, กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรี ยนผลการเรี ยนดี, กิจกรรมถวายเทียน
พรรษา, กิจกรรมแบ่งปั นอิ่ม แบ่งปั นสุ ข, กิจกรรม TMILL ร่ วมปลูกต้นกล้าต้น อนุรักษ์ชายเลน, กิจกรรมพนักงานวิ่งและ
บริ จาคเงินโครงการ maiA Virtual Run for สภากาชาดไทย, กิจกรรมส่ งมอบความสุ ขให้พนักงาน สร้างสายใย – สานสัมพันธ์
และมอบเหรี ยญที่ระลึกแก่พนักงานที่ทางานครบ 10 ปี
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หมายเหตุ วาระนี้เป็ นวาระเพื่อทราบ ผูถ้ ือหุน้ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยง
ระเบียบวาระที่ 2 - พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 ซึ่ งได้ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต ผ่านการสอบทานและได้รับความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว
นางสาวสุภาพ นิ่มพลับ ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี รายงานสรุ ปงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรับ
ปี 2563 ดังนี้
งบกาไรขาดทุน

2561

รายได้รวม
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไรสุทธิ
งบแสดงฐานะการเงิน

2562
1,405.5
1,257.6
147.9
13.4
27.9
106.6

2561

สิ นทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

2563
1,476.4
1,351.7
134.1
7.1
25.7
101.3

2562
1,581.8
594.3
987.5

1,469.0
1,324.5
142.9
10.0
27.3
105.5
2563

1,339.2
342.2
997.1

1,382.8
356.0
1,026.8

โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
297,196,064
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 3 - พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2563
ประธานฯ มอบหมายให้นางแววตา กุลโชตธาดา รองผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริ ษทั แจ้งต่อที่
ประชุม ดังนี้
1.) การจัดสรรเงินกาไรสาหรับปี 2563
 มีการตั้งสารองตามกฎหมายไว้ครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงขออนุมต
ั ิไม่ต้ งั สารองตามกฎหมาย
เพิ่มเติม
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2.) การจ่ายเงินปั นผลสาหรับปี 2563
 กาไรสุ ทธิ ปี 2563
105,519,520.67
บาท
 คิดเป็ นกาไรต่อหุน
้ (จานวนหุน้ 398,664,061 หุน้ )
0.26
บาทได้
มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อ 26 พ.ย. 63 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 9/2563
 จานวนหุน
้ 398,664,061 หุน้ @0.08 บาท เป็ นเงิน
31,893,124.88
บาท
ขอนาเสนอจ่ายเงินปั นผลอีกในอัตราหุน้ ละ 0.12 บาท
 จานวน 398,664,061 หุ น
้ เป็ นเงิน
47,839,687.32
บาท
 รวมเงินปั นผลปี 2563 ทั้งสิ้ น 79,732,812.20 (0.20 บาทต่อหุ น
้ ) คิดเป็ น 75.56% ของกาไรสุทธิ
หมายเหตุ :- บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลัง
หักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริ ษทั ฯ กาหนด
ตารางเปรียบเทียบการจ่ ายเงินปันผลในปี ทีผ่ ่านมา
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
1. กาไรสุ ทธิจากงบการเงิน (บาท)

ปี 2563
105,519,521

ปี 2562
101,280,868

ปี 2561
106,595,448

ปี 2560
105,489,342

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)

0
105,519,521

0
101,280,868

5,400,000
106,595,448

5,300,000
100,189,342

398,664,061
398,664,061
0.26
0.20
0.08
0.12
79,732,812
75.56

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

มติที่ประชุ ม - ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิ การจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.20 บาท โดยจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
จากก าไรสุ ท ธิ 1 มกราคม – 30 มิ ถุ น ายน 2563 ในอัต ราหุ ้ น ละ 0.08 บาท จ านวน 398,663,861 หุ ้ น เป็ นเงิ น จ านวน
31,893,124.88 บาท เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 และจ่ายจากกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2563
0.12 บาท จานวน
398,664,061 หุ ้น
จ านวน 47,839,687.32 บ ท รวมเงิ นปั นผลที่ จ่ายทั้ง 2 ครั้ ง เท่ ากับ 0.20 บาท ต่อหุ ้น เป็ นเงิ น
79,732,812.20 บาท คิดเป็ นร้อยละ 75.56 ของกาไรสุทธิหลังหักสารองตามกฎหมาย ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ของบริ ษทั ฯ*
ทั้งนี้ บริ ษทั ไม่ได้จดั สรรกาไรสุทธิจากการดาเนินงานประจาปี 2563 ไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายเนื่องจาก บริ ษทั ฯ
ได้ต้ งั สารองฯ ครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว
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โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
297,196,064
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 4 - พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระประจาปี 2564
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 2564 มีจานวน 4 ท่าน จากจานวน
กรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการทั้งหมด ดังรายชื่อต่อไปนี้.1. นายประภาส ชุติมาวรพันธ์
ประธานกรรมการบริ หาร / กรรมการ
2. นายเฉลิมชัย

ว่องไววิทย์

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

3. นายธนดล

สุจิภิญโญ

กรรมการ / กรรมการบริ หาร

4. นางเยาวนุช

เดชวิทกั ษ์

กรรมการ / กรรมการบริ หาร / กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

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 2564 ต่ออีกวาระหนึ่ ง โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
4.1 อนุมตั ิแต่งตั้ง นายประภาส ชุติมาวรพันธ์ ดารงตาแหน่ งประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการ ด้วยคะแนน
เสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
291,895,964 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 98.2166)
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสี ยง
5,300,100 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 1.7834)
บัตรเสี ย
0
เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 0.0000)
หมายเหตุ : คะแนนงดออกเสี ยง 5,300,100 เสี ยง เป็ นคะแนนจากจานวนหุน้ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยในวาระนี้
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4.2 อนุ มตั ิแต่งตั้ง นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ ดารงตาแหน่ งกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ด้วย
คะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
297,195,964 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)
4.3 อนุมตั ิแต่งตั้ง นายธนดล สุจิภิญโญ ดารงตาแหน่งกรรมการ / กรรมการบริ หาร
ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
297,185,568 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 99.9965)
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสี ยง
10,496 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 0.0035)
บัตรเสี ย
0 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 0.0000)
หมายเหตุ : คะแนนงดออกเสี ยง 10,496 เสี ยง เป็ นคะแนนจากจานวนหุน้ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยในวาระนี้
4.4 อนุมตั ิแต่งตั้ง นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์ ดารงตาแหน่งกรรมการ / กรรมการบริ หาร / กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
297,194,664 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสี ยง
1,400 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 0.0005)
บัตรเสี ย
0 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 0.0000)
หมายเหตุ : คะแนนงดออกเสี ยง 1,400 เสี ยง เป็ นคะแนนจากจานวนหุน้ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยในวาระนี้
ระเบียบวาระที่ 5 - พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่ อย ประจาปี 2564
ประธานฯ มอบหมายให้นางแววตา กุลโชตธาดา รองผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริ ษทั แจ้งต่อที่
ประชุม ดังนี้
จากการสรุ ปในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พจิ ารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริ ษทั และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2564 โดยคานึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ หลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบตั ิของอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของกิจการ
แล้ว เสนอค่าตอบแทนเป็ นวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 15,044,250 บาทต่อปี และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
นอกเหนือจากคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้งละ 5,000 บาท เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
มติทปี่ ระชุม – ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 เป็ นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และเงิน
โบนัสกรรมการวงเงินรวมสู งสุ ดไม่เกิน 15,044,250 บาทต่อปี และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนื อจาก
คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ อีกครั้งละ 5,000 บาท
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โดยที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นได้มีมติอนุ มตั ิ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งมา
ประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
297,196,064 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 6 – พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2564
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 2562-2564
รอบปี บัญชี

ผู้สอบบัญชี

ค่ าสอบบัญชี

ค่ าบริการอืน่ ๆ

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

2564

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 2564 ตามรายละเอียดที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น
มติทปี่ ระชุม – ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 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 2564 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็ นเงินจานวน 750,000 บาท และค่าบริ การอื่นๆ (ค่าแปล
เอกสารงบการเงิน) เป็ นเงินจานวน 60,000 บาท รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 810,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
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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
297,196,064 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 ือหุ ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ
สอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผถู ้ ือหุน้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ทั้งนี้ ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้
ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เพิ่มเติมดังนี้
กฤษฎา สุ วรรณเบญจกุล (ผู้ถอื หุ้น) เป้ าหมายการใช้กาลังการผลิต (Utilization Rate) และปั จจัยอะไรที่สนับสนุนให้
บริ ษทั สามารถเพิ่มกาลังการผลิตได้
นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เรี ยนชี้แจงว่า บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายในการเพิ่มกาลังการผลิต ซึ่งจะ
ขยายการผลิตไปในกลุ่มลูกค้า SME เป็ นกลุ่มลูกค้าที่บริ ษทั วางเป้ าหมายในการที่จะเจาะลูกค้าในกลุ่มนี้ให้มากขึ้น
กฤษฎา สุ วรรณเบญจกุล (ผู้ถอื หุ้น) บริ ษทั ฯ มีนโยบาย Stock วัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตไว้ล่วงหน้ากี่วนั
นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เรี ยนชี้แจงว่า ทางบริ ษทั ฯ มีการ Stock วัตถุดิบที่เป็ นข้าวสาลี อยู่
ระหว่าง 6 เดือน – 1 ปี เพื่อให้มนั่ ใจว่า ทางบริ ษทั ฯ จะมีขา้ วสาลีในการผลิตเพียงพอต่อการผลิตเพื่อจัดส่งให้กบั ลูกค้า
กฤษฎา สุ วรรณเบญจกุล (ผู้ถอื หุ้น) ขณะนี้ที่ค่าขนส่งต่างๆ เช่น ค่าระวางเรื อ ที่เพิ่มสูงขึ้นมาก และราคาข้าวสาลีใน
ตลาดโลกก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปั จจัยเหล่านี้ จะส่งผลต่ออัตรากาไรของบริ ษทั หรื อไม่ ทั้งตั้งแต่ตน้ ปี ที่ผา่ นมา
และช่วงที่เหลือของปี นี้
รองผู้อานวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษทั ปัจจัยเรื่ องค่าระวางเรื อและราคาข้าวสาลีที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ส่งผลให้อตั รากาไรของบริ ษทั ฯ ลดลงค่ะ แต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯ ได้มีการปรับกลยุทธในการบริ หารต้นทุนเพื่อให้เกิดผลกระทบ
น้อยที่สุด ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ไว้วางใจในการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารของเรานะคะ
นายสุ รฑิณ จุฬาโอฬาร (ตัวแทนอาสาผู้พทิ กั ษ์ สิทธิ์ผ้ ถู อื หุ้น) สอบถามว่าในภาวะที่ปัจจุบนั มีการแพร่ ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ทางบริ ษทั ฯ ได้รับผลกระทบอย่างไร มีวธิ ีหรื อกลยุทธ์ในการรับมืออย่างไร
นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เรี ยนชี้แจงว่า ในธุรกิจอาหารโดยรวมและสถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผา่ นมา กระทบกับบริ ษทั บางส่วน ซึ่งก็อยูใ่ นการควบคุมของฝ่ ายจัดการ และทางบริ ษทั ฯ มี
นโยบายในการควบคุมและป้ องกันที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและบุคคลภายนอกที่เข้ามาในบริ เวณบริ ษทั ฯ ดังเช่น การเข้าเยีย่ ม
ชมโรงงานของคูค่ า้ หรื อพันธมิตรทางการค้า จะอนุมตั ิให้บุคคลภายนอกเข้ามาเท่าที่จาเป็ นเท่านั้น หรื อวันหยุดระยะยาวของ
พนักงาน จะมีการติดตาม และอบรมวิธีการปฏิบตั ิตนเพื่อป้ องกัน เพื่อที่จะให้มีความมัน่ ใจ ถึงการควบคุมดูและของบริ ษทั ฯ
นายประภาส ชุ ติมาวรพันธ์ ประธานกรรมการบริ หาร ในส่ วนของพนักงานในบริ ษทั ฯ จะไม่มีพนักงานที่ เป็ น
ชาวต่างชาติ และบริ ษทั ฯจะเน้นย้ากับพนักงานถึงวิธีการป้ องกันตัวอยูต่ ลอดเวลา
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจาปี 2564

เมื่อหมดคาถามจากผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะแล้ว ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นที่ได้สละเวลามาร่ วมประชุม
ในวันนี้ และปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 10:15 น. ชา

อ รรถ .........................................................
(นายปรี ชา อรรถวิภชั น์)
ประธานกรรมการบริ ษทั
ประธานที่ประชุม

แววตา เนตร์พนั ธ

.........................................................
(นางแววตา กุลโชตธาดา)
เลขานุการบริ ษทั
เลขานุการที่ประชุม

.........................................................
(นางสาวอภิญญา จันทราภา)
เลขานุการบริ ษทั ร่ วม
เลขานุการที่ประชุม
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.............----75

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจาปี 2564

กฤษฎา สุ วรรณเบญจกุล (ผู้ถอื หุ้น) เป้ าหมายการใช้กาลังการผลิต (Utilization Rate) และปั จจัยอะไรที่สนับสนุนให้
บริ ษทั สามารถเพิ่มกาลังการผลิตได้
นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เรี ยนชี้แจงว่า บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายในการเพิ่มกาลังการผลิต ซึ่งจะ
ขยายการผลิตไปในกลุ่มลูกค้า SME เป็ นกลุ่มลูกค้าที่บริ ษทั วางเป้ าหมายในการที่จะเจาะลูกค้าในกลุ่มนี้ให้มากขึ้น
กฤษฎา สุ วรรณเบญจกุล (ผู้ถอื หุ้น)บริ ษทั ฯ มีนโยบาย Stock วัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตไว้ล่วงหน้ากี่วนั
นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เรี ยนชี้แจงว่า ทางบริ ษทั ฯ มีการ Stock วัตถุดิบที่เป็ นข้าวสาลี อยู่
ระหว่าง 6 เดือน – 1 ปี เพื่อให้มนั่ ใจว่า ทางบริ ษทั ฯ จะมีขา้ วสาลีในการผลิตเพียงพอต่อการผลิตเพื่อจัดส่งให้กบั ลูกค้า
นายสุ รฑิณ จุฬาโอฬาร (ตัวแทนอาสาผู้พทิ กั ษ์ สิทธิ์ผ้ ถู อื หุ้น) สอบถามว่าในภาวะที่ปัจจุบนั มีการแพร่ ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ทางบริ ษทั ฯ ได้รับผลกระทบอย่างไร มีวธิ ีหรื อกลยุทธ์ในการรับมืออย่างไร
นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เรี ยนชี้แจงว่า ในธุรกิจอาหารโดยรวมและสถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผา่ นมา กระทบกับบริ ษทั บางส่วน ซึ่งก็อยูใ่ นการควบคุมของฝ่ ายจัดการ และทางบริ ษทั ฯ มี
นโยบายในการควบคุมและป้ องกันที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและภายนอกที่เข้ามาในบริ เวณบริ ษทั ฯ ดังเช่น การเข้าเยีย่ มชม
โรงงานของคูค่ า้ หรื อพันธมิตรทางการค้า จะอนุมตั ิให้บุคคลภายนอกเข้ามาเท่าที่จาเป็ นเท่านั้น หรื อวันหยุดระยะยาวของ
พนักงาน จะมีการติดตาม และอบรมวิธิการปฏิบตั ิตนเพื่อป้ องกัน เพื่อที่จะให้มีความมัน่ ใจ ถึงการควบคุมดูและของบริ ษทั ฯ
ตอบ คุณประภาส ในส่วนของพนักงานในบริ ษทั ฯ จะไม่มีพนักงานที่เป็ นชาวต่างชาติ และบริ ษทั ฯจะเน้นย้ากับพนักงานถึง
วิธีการป้ องกันตัวอยูต่ ลอดเวลา
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