บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจาปี 2565

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ครั้งที่ 1/2565
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
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) ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
กล่าวเปิ ดการประชุมและกล่าวต้อนรับท่านผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่เข้าร่ วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ครั้งที่ 1/2565
ก่อนเริ่ มการประชุมฯ ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอภิญญา จันทราภา เลขานุ การบริ ษทั ทาหน้าที่ ดาเนิ นการ
ประชุมฯ แนะนาคณะกรรมการบริ ษทั คณะผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ดังรายนามต่อไปนี้
รายชื่ อคณะกรรมการบริษัทเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองจานวน 10 ท่ าน ดังนี้
1. นายปรี ชา
อรรถวิภชั น์
ประธานกรรมการบริ ษทั / กรรมการอิสระ
2. นายประภาส
ชุติมาวรพันธ์
ประธานกรรมการบริ หาร
3. นายสมชัย
วนาวิทย
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นางเยาวนุช
เดชวิทกั ษ์
กรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
5. นายชนะชัย
ชุติมาวรพันธ์
รองประธานกรรมการบริ หาร
6. นายธนดล
สุจิภิญโญ
กรรมการบริ หาร
7. นายณรงค์
เจนลาภวัฒนกุล
กรรมการบริ หาร
8. นายเอนก
คาชุ่ม
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
9. ดร.สุภสร
ชโยวรรณ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
10. นายกมนดนัย
ชินธรรมมิตร์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รายชื่ อคณะกรรมการบริษัทเข้ าร่ วมประชุมด้ วยช่ องทางออนไลน์ จานวน 2 ท่ าน ดังนี้
1. นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริ หาร
2. นายเฉลิมชัย
ว่องไววิทย์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
(กรรมการเข้าร่ วมประชุมในครั้งนี้ คิดเป็ นสัดส่วน 100% ของกรรมการทั้งหมด)
คณะผู้บริหาร
1. นางเยาวนุช
2. นางแววตา
3. นางสาวสุภาพ

เดชวิทกั ษ์
กุลโชตธาดา
นิ่มพลับ

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

ตัวแทนสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย (ทาหน้ าทีเ่ ป็ นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมสังเกตการณ์ ประชุม)
1. นายสุรฑิณ
จุฬาโอฬาร
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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 18 ราย รวมมีผูถ้ ือหุ ้นที่มา
ประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 27 ราย นับจานวนหุ ้นได้ 294,429,532 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 73.8540 ครบ
เป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ซึ่งต่อมาเมื่อเริ่ มเข้าวาระที่ 2 มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจานวน 1
ราย และผูถ้ ือหุ ้นรับมอบฉันทะ จานวน 3 ราย รวมมีผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 10 ราย และผูถ้ ือหุ ้นที่ มอบ
ฉันทะ จานวน 21 ราย รวมทั้งสิ้นจานวน 31 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 301,682,162 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 75.6733 และในวาระที่ 3
มีผถู ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจานวน 1 ราย รวมมีผถู ้ ือเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 10 ราย และผูถ้ ือ
หุน้ ที่มอบฉันทะ จานวน 22 ราย รวมทั้งสิ้ นจานวน 32 ราย นับจานวนหุ ้นได้ 301,955,582 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 75.7419 ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด
ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง
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
คุณอภิญญา จันทราภา เลขานุการบริ ษทั ร่ วม เรี ยนเชิญประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2565
โดยประธานฯ แจ้งต่อผูถ้ ือหุ ้นที่มาด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะที่เข้าร่ วมประชุมฯ ว่าบัดนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นครบองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ จึงขอเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในโอกาสนี้
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คุณแววตา กุลโชตธาดา รองผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริ ษทั ได้แนะนาข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั
ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ดังนี้
ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อบริ ษทั
ชื่อย่อหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริ ษทั
หมวดธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
สถานที่ต้ งั
โทรศัพท์/โทรสาร
Web site

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
TMILL
0107553000131
สิ นค้าเกษตร
ผูผ้ ลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์แป้ งสาลี
ณ 31 ธันวาคม 2565 มีหุ้นสามัญจดทะเบียนจานวน 399,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
หุน้ สามัญที่ออกและชาระแล้วจานวน 398,664,061 หุน้
สานักงานและโรงงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย
ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
02-017-9999
http://www.tmill.co.th

พัฒนาการทีส่ าคัญของบริษัทโดยสังเขป
ในปี 2555 – เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วนั ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท ซื้อขายในตลาด MAI
ชื่อย่อหลักทรัพย์ TMILL
ในปี 2558 – ขยายกาลังการผลิตจาก 250 ตันข้าวสาลีต่อวัน เป็ น 500 ตันข้าวสาลีต่อวัน
ในปี 2561 – ได้รับรองให้เป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต (CAC) และได้รับรองความสามารถ
ทางนวัตกรรมจากสานักนวัตกรรมแห่งชาติ
ในปี 2562 – ติดอันดับ ESG 100 เป็ น 1 ใน 100 บริ ษทั จดทะเบียนที่มีผลงานโดดเด่นด้านสิ่ งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล จากสถาบัน
ไทยพัฒน์ ด้วยการคัดเลือกจาก 771 บริ ษทั จดทะเบียน
ในปี 2563 – ผ่านการตรวจรับรองระบบ ISO 14001, ระบบ FSSC 2200 และได้รับรางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement
ในปี 2564 – ติด 1 ใน 164 บริ ษทั ที่ได้รับคัดเลือกรายชื่อหุน้ ยัง่ ยืน หรื อ Thailand Sustainability Investment (THSI)
วิสัยทัศน์
"เรา" คือผูผ้ ลิตแป้ งสาลีช้ นั นา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศ ทั้งในด้านพาณิ ชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่าง
เป็ นมืออาชีพ
กิจกรรมเพื่อสังคม
ในสภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริ ษทั ก็ยงั ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการทาเพื่อสังคม อย่างเช่น กิจกรรม
ปั นรัก ปั นน้ าใจ สู่ผปู ้ ่ วยจิตเวช ณ โรงพยาบาลศรี ธญ
ั ญา, กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรี ยนผลการเรี ยนดี ณ โรงเรี ยนปุณ
หังสนาวาส, กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดปุณหังสนาวาส, กิจกรรมปั นสุข ร่ วมสู่ภยั โควิด-19 และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
การต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯ ตระหนักและให้ความสาคัญต่อการต่อต้านทุจริ ตคอรัปชัน่ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ยึดมัน่ ต่อการประกอบ
ธุรกิจด้วยความโปร่ งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ทุกกระบวนการและทุกขั้นตอนของการทางาน โดยบริ ษทั ฯ ได้ผา่ นการรับรอง
เป็ นสมาชิกโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition : CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต ตั้งแต่ 12
กุมภาพันธ์ 2561 และในปี 2564 บริ ษทั ฯ ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ที่เข้าข่ายการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เกิดขึ้น
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ข้ อมูลผลิตภัณฑ์ -แป้งสาลี
1. แป้ งขนมปั ง แบ่งออกเป็ น 3 ตราสิ นค้า
ตราปั งทอง
แป้ งสาเร็ จรู ปสาหรับทาขนมปั งโฮลวีท มีปริ มาณ โปรตีนสูง 13.5-14.5% มีคุณสมบัติเหนียวและ
ยืดหยุน่ ดีมาก เหมาะสาหรับใช้ทาขนมปั งเพื่อสุขภาพ
ตราปั งแดง
แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษสาหรับทาขนมปั ง มีปริ มาณโปรตีนสูง 13-14% มีปริ มาณกลูเตนสูง มีคุณสมบัติ
เหนียวและยืดหยุน่ ดีมาก เหมาะสาหรับใช้ทาขนมปั งแซนวิส และขนมใส้ต่างๆ
ตราปั งเหลือง แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษสาหรับทาขนมปัง มีปริ มาณโปรตีนสูง 12.5-13.5% มีคุณสมบัติเหนียวและ
ยืดหยุน่ ดี เหมาะสาหรับใช้ทาขนมปั งใส่ไส้ และโดนัสยีสต์
2. แป้ งบะหมี่สด แบ่งออกเป็ น 2 ตราสิ นค้า
ตราเส้นหยก แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษ สาหรับทาบะหมี่สดมีปริ มาณโปรตีนสูง 12-13% มีคุณสมบัติดูดซึมน้ าได้ดีมี
ความเหนียวและยืดหยุน่ ดี เหมาะสาหรับใช้ทาบะหมี่สด และบะหมี่เกี๊ยว
ตราเส้นเหลือง แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษ สาหรับทาบะหมี่สด หรื อแผ่นเกี๊ยว มีปริ มาณโปรตีนสูง 10-12.5% ทาให้
เส้นบะหมี่ที่ผลิตออกมามีคุณภาพเหนียวนุ่ม ยืดหยุน่ และสี สรรสวยงาม
3. แป้ งบะหมี่ก่ ึงสาเร็จรู ป แบ่งออกเป็ น 1 ตราสิ นค้า
ตราเส้นทอง แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษ มีปริ มาณโปรตีน 10-13% ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของลูกค้า และกรรมวิธี
การผลิต มีคุณสมบัติเหนียว ยืดหยุน่ เหมาะสาหรับใช้ทาบะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป
4. แป้ งบิสกิต แบ่งออกเป็ น 1 ตราสิ นค้า
ตรากังหัน
แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษ มีปริ มาณโปรตีน 9-10% มีคุณสมบัติเหนียว ยืดหยุน่ และดูดซึมน้ าได้ใน
ระดับพอเหมาะ เหมาะสาหรับใช้ทาบิสกิต ขนมปั งกรอบ ขนมขบเคี้ยวประเภทต่างๆ
5. แป้ งอเนกประสงค์ แบ่งออกเป็ น 2 ตราสิ นค้า
ตราลูกกลิ้ง
แป้ งสาลีอเนกประสงค์ มีคุณภาพพิเศษ มีปริ มาณโปรตีนสูง 10-11% มีคุณสมบัติเหนียว ยืดหยุน่
และดูดซึมซับน้ าได้ เหมาะสาหรับใช้ทาโดนัท โรตี แพนเค้ก ขนมขบเคี้ยวประเภทต่างๆ
ตรากุลาแดง แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษมีปริ มาณโปรตีนสูง เหมาะสาหรับใช้ทาผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย
6. แป้ งเค้ก แบ่งออกเป็ น 1 ตราสินค้า
ตราหัวใจ
แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษ มีปริ มาณโปรตีนต่า 7-8% ผ่านกรรมวิธีพิเศษ ทาให้เนื้อแป้ งมีสีขาวละเอียด เบา
ปริ มาณเถ้าน้อย มีคุณสมบัติดูดซึมน้ า น้ าตาล และไขมันมากกว่าปกติ
7. แป้ งซาลาเปา แบ่งออกเป็ น 1 ตราสิ นค้า
ตราต้าหลงเปา แป้ งสาลีคุณภาพ มีปริ มาณโปรตีนต่า 7.5-8.5% ผ่านกรรมวิธีผลิตพิเศษ ทาให้เนื้อแป้ง มีสีขาวละเอียด เบา
ปริ มาณเถ้าน้อย มีคุณสมบัติเหนียวนุ่มในระดับพอเหมาะ
8. แป้ งปาท่องโก๋ แบ่งออกเป็ น 1 ตราสิ นค้า
ตราสองเกลอ แป้ งสาลีคุณภาพมีปริ มาณโปรตีนอยูท่ ี่ร้อยละ 11-13 ดูดซึมน้ าดีมาก มีความเหนียวพอเหมาะ ซึ่งจะ
ทาให้ได้ปาท่องโก๋ ที่ฟตู วั ดี กรอบ ได้ปริ มาณมากไม่อมน้ ามัน
ข้ อมูลผลิตภัณฑ์ -ราข้ าวสาลี
ราข้าวสาลี เป็ นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการโม่แป้ ง สามารถนาไปใช้เป็ นอาหารสัตว์ได้เช่นเดียวกันกับราข้าวเจ้า ทาง
บริ ษทั ฯ จะเปิ ดให้ผทู ้ ี่สนใจเข้าร่ วมประมูลราข้าวสาลีได้ทุก 2 สัปดาห์ โดยสามารถติดตามตารางการประมูลได้ใน web site :
www.tmill.co.th
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ขั้นตอนการผลิตแป้งสาลี
ขั้นตอนการผลิตของบริ ษทั ฯ เพือ่ ให้ได้แป้ งสาลีคุณภาพเพื่อส่งมอบให้แก่คู่ถา้ จนถึงมือผูบ้ ริ โภค ซึ่งมีข้ นั ตอนในการ
ผลิตแป้ งสาลีคุณภาพตามกระบวนการต่างๆ ดังนี้

คุณอภิญญา จันทราภา เลขานุการบริ ษทั เรี ยนเชิญประธานฯ นาเข้าสู่การพิจารณาในวาระต่างๆ
ระเบียบวาระที่ 1 - รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2564
ประธานมอบหมายให้ นางสาวสุ ภาพ นิ่ มพลับ ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี สรุ ปผลการดาเนิ นงานประจาปี 2564
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ รับทราบ ซึ่งมีรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2564
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 2564 ให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบ ดังนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

-รายได้จากการจาหน่าย ปี 2564 เพิม่ ขึน้ 18.39 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ น 1.3%
-ปริ มาณจาหน่ายแป้ งสาลี ปี 2564 ลดลง 3,723.34 ตัน จากงวดเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ น 4.1%
-ราคาจาหน่ายแป้ งสาลีเฉลี่ย ปี 2564 เพิม่ ขึน้ 0.47 บาท ต่อกิโลกรัม จากงวดเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ น 3.4%
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สัดส่ วนการจาหน่ ายแป้งสาลี

สัดส่วนการจาหน่ าย
ประเภทแป้ง

ปริมาณ (กระสอบ)

รวมปี 2564

แป้งบะหมี่กงึ่ สาเร็จรู ป

ไตรมาส 1
278,981

ไตรมาส 2
306,121

ไตรมาส 3
246,288

ไตรมาส 4
232,719

ปริมาณ (กระสอบ)
1,064,109

คิดเป็ น (%)
27.39%

แป้งอเนกประสงค์

323,742

248,670

219,118

251,349

1,042,879

26.84%

แป้งขนมปัง

234,765

220,665

211,653

210,112

877,195

22.58%

แป้งบิสกิต

148,893

139,992

135,555

149,189

573,629

14.76%

แป้งบะหมี่สด

81,721

82,182

73,830

81,161

317,894

8.18%

แป้งซาลาเปา

2,732

3,332

1,422

880

8,366

0.22%

แป้งเค้ ก

178

258

249

573

1,258

0.03%

แป้งปาท่ องโก๋
รวม

62

24

18

-

104

0.003%

1,071,074

1,001,244

887,133

925,983

3,885,434

100%

โครงสร้ างรายได้ จากการจาหน่ ายแป้งสาลี
โครงสร้ างรายได้
ประเภทแป้ง

รายได้ (ล้านบาท)

แป้งอเนกประสงค์

ไตรมาส 1
94.53

ไตรมาส 2
74.23

ไตรมาส 3
65.38

ไตรมาส 4
82.37

แป้งบะหมี่กงึ่ สาเร็จรู ป

80.03

87.14

71.72

แป้งขนมปัง

79.93

74.35

แป้งบิสกิต

47.07

แป้งบะหมี่สด

รวมปี 2564
(ล้านบาท)
คิดเป็ น (%)
316.50

25.40%

76.87

315.76

25.36%

74.02

80.38

308.68

24.79%

45.21

44.72

54.75

191.75

15.40%

26.05

26.59

24.08

29.84

106.56

8.56%

แป้งซาลาเปา

1.60

1.94

0.83

0.55

4.91

0.39%

แป้งเค้ ก

0.11

0.16

0.15

0.38

0.81

0.06%

แป้งปาท่ องโก๋
รวม

0.03

0.01

0.01

0.00

0.05

0.004%

329.34

309.63

280.91

325.13

1,245.01

100.00%

-ราคาจาหน่ายราข้าวสาลีเฉลี่ย ปี 2564 เพิม่ ขึน้ 1.33 บาทต่อกิโลกรัม จากงวดเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ น 19.0%
-ปริ มาณจาหน่ายราข้าวสาลี ปี 2564 ลดลง 1,495.6 ตัน จากงวดเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ น 5.0%
-อัตรากาไรขั้นต้น ปี 2564 เพิม่ ขึน้ 1.2% จากปี ก่อน
-กาไรสุทธิ ปี 2564 เพิ่มขึ้น 7.2 ล้านบาท จากปี ก่อน คิดเป็ น 6.8%
-อัตรากาไรสุทธิ ปี 2564 สูงขึ้น 0.4% จากปี ก่อน
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การใช้กาลังการผลิต

หมายเหตุ วาระนี้เป็ นวาระเพื่อทราบ ผูถ้ ือหุน้ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยง
ระเบียบวาระที่ 2 - พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานและได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว
นางสาวสุภาพ นิ่มพลับ ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี รายงานสรุ ปงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรับ
ปี 2564 ดังนี้

โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
301,682,106
เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย
56
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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คาถามจากผู้ถือหุ้น
นายเอกพล พงศสถาพร (ผู้ถอื หุ้น) สอบถามจานวน 3 ข้อ ดังนี้
ข้อ 1. การปรับราคาแป้ งสาลี ถูกควบคุมโดยกรมการค้าภายในหรื อไม่ และสามารถปรับราคาขึ้นได้หรื อไม่
ข้อ 2. ในสภาวะที่ราคาต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวน บริ ษทั มีการป้ องกัน
ความเสี่ ยงอย่างไร
ข้อ 3.การเติบโตของลูกค้าในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเป็ นอย่างไร หลังจากปั ญหาเรื่ องโควิด-19 กระทบใน
ทุกภาคส่วน เช่น ประเภทแป้ งบะหมี่ เป็ นอย่างไร
นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เรี ยนชี้แจง ตอบคาถามใน 3 ข้อดังนี้
ข้อ 1. การปรับราคาขายของบริ ษทั ฯ จะมีการแจ้งกรมการค้าภายในล่วงหน้า 1 เดือน ตามข้อกาหนด สามารถแจ้ง
ปรับราคาขึ้นได้โดยไม่ติดขัดอย่างไร
ข้อ 2. ในปี 2565 การบริ หารงานของบริ ษทั ฯ ถือว่ามีความท้ายทาย ทั้งในส่วนของราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยน
ที่มีความผันผวน ซึ่งเรามีการสื่ อสารกับลูกค้าในเรื่ องของราคา แต่มีลูกค้า SME บางราย ที่ยงั ไม่สามารถปรับตัวได้ มีการเลือก
ซื้อแป้ งสาลีที่นาเข้าในระยะสั้น ซึ่งมีราคาถูกแต่คุณภาพต่า ในปี 2565 บริ ษทั ฯ มียทุ ธศาสตร์ในการบริ หารข้าวสาลีที่มีอยูใ่ ห้ได้
นานที่สุด และเลือกขายในกลุ่มลูกค้าที่ยอมรับในราคาที่ปรับขึ้นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้มีกาไรสูงสุด
ข้อ 3. ในภาพรวมของอุตสาหกรรมแป้ งสาลีในปี 2564 และปี 2565 อาจจะมีปริ มาณสัง่ ซื้อที่ชะลอตัวลง เนื่องจาก
สถานการณ์โควิดที่ยงั คงแพร่ ระบาดอยู่ ส่งผลกระทบต่อบริ ษทั ของลูกค้าบางรายที่ตอ้ งปิ ดตัวลง และในบางรายมีปริ มาณการ
ใช้แป้ งสาลีที่ลดลง ในตลาดของแป้ งบะหมี่ก่ ึงสาเร็จรู ป ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างไร แต่ในส่วนของตลาดแป้ งบะหมี่สด
ลูกค้ามีการใช้แป้ งสาลีนาเข้าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากกลุ่มแป้ งบะหมี่สดมีความอ่อนไหวต่อราคา
นายเธียรชัย ลือชัยประสิทธิ์ (ผู้ถอื หุ้น) สอบถามว่า ปริ มาณการจัดเก็บข้าวสาลีในไซโล สามารถจัดเก็บได้ในปริ มาณ
เท่าไหร่ ในสภาวะที่ราคาข้าวสาลีข้ ึนราคา รวมทั้งมีเหตุการณ์สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ข้าวสาลีไม่สามารถปลูกใน
ประเทศไทยได้ บริ ษทั นาเข้าข้าวสาลีจากแหล่งใด จะมีปัญหาเรื่ องการจัดหาวัตถุดิบหรื อไม่ และการปรับราคาแป้ งสาลีใช้อะไร
ในการอ้างอิงราคา
นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เรี ยนชี้แจงว่า บริ ษทั เราจัดเก็บข้าวสาลีในไซโลที่สามารถจัดเก็บข้าว
สาลีได้ถึง 60,000 ตัน สามารถใช้ได้ถึง 4 เดือน ในส่วนของการจัดหาวัตถุดิบ บริ ษทั นาเข้าข้าวสาลีจากประเทศอเมริ กา และ
ประเทศออสเตรเลียเป็ นหลัก ซึ่ งผูถ้ ือหุน้ สามารถมัน่ ใจได้วา่ ทางบริ ษทั ไม่ได้รับผลกระทบในเรื่ องการขาดแคลนวัตถุดิบอย่าง
แน่นอน แต่อาจมีในเรื่ องของราคาข้าวสาลีที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งบริ ษทั ตระหนักถึงความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น และมีการปรับ
นโยบายบริ หารวัตถุดิบเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ในเรื่ องของการปรับราคาลูกค้า ในแป้ งสาลีแต่ละสูตร จะใช้ขา้ วแต่ละ
ประเภทที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งจะต้องมีการผสมราคาในการคานวนแต่ละสูตรที่แตกต่างกัน
นายศุภกร ชินพงศ์ ไพบูลย์ (ผู้ถอื หุ้น) สอบถามว่า กรณี นาเข้าข้าวสาลีจากประเทศอเมริ กา และประเทศออสเตรเลีย
การบริ โภคในประเทศดังกล่าว มีการบริ โภคเหลืออย่างไร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการงดการส่งออก และจะทาให้ราคาข้าวสาลี
โลกปรับตัวสูงขึ้นอีกหรื อไม่
นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เรี ยนชี้แจงว่า ขอยกตัวอย่างการส่งออกข้าวสาลีจากประเทศอเมริ กา
เนื่องจากเป็ นผูส้ ่งออกรายใหญ่ ณ ปั จจุบนั สต็อกถือว่ายังอยูใ่ นสภาวะปกติ แต่การส่งออกมีปริ มาณน้อยลง เนื่องจากราคาข้าว
สาลีมีการปรับตัวขึ้นสูง ทาให้ผซู ้ ้ือรอดูสถานการณ์ราคา จริ งๆสต็อกข้าวโลกไม่ได้ลดลง เพียงแต่การเกิดสงครามทาให้มีความ
กังวลในเรื่ องของราคาขึ้น
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ระเบียบวาระที่ 3 - พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2564
ประธานฯ มอบหมายให้นางแววตา กุลโชตธาดา รองผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริ ษทั แจ้งต่อที่
ประชุม ดังนี้
1.) การจัดสรรเงินกาไรสาหรับปี 2564
 กาไรสุ ทธิ ปี 2564
112,681,609.53
บาท
 ขออนุมต
ั ิไม่ต้ งั สารองตามกฎหมายเนื่องจากครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว
2.) การจ่ายเงินปั นผลสาหรับปี 2564
อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2564 ในอัตราหุน้ ละ 0.21 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล จากกาไรสุ ทธิ เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564
โดยจ่ายไปเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
จานวน 398,664,061 หุน้ หุน้ ละ 0.08 บาท เป็ นเงิน
31,893,124.88
 และเสนอจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2564 หุน
้ ละ
0.13
จานวน 398,664,061 หุน้ เป็ นเงิน
51,826,327.93
โดยมีกาหนดจ่ ายวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

บาท
บาท
บาท

รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้ง 2 ครั้ง เท่ากับ 0.21 บาทต่อหุน้ เป็ นเงิน 83,719,452.81 บาท
คิดเป็ น 74.30 % ของกาไรสุทธิหลังหักสารองตามกฎหมายซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุ :- บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลัง
หักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริ ษทั ฯ กาหนด
ตารางเปรียบเทียบการจ่ ายเงินปันผลในปี ทีผ่ ่านมา


มติที่ประชุ ม - ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.21 บาท โดยจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
จากก าไรสุ ท ธิ 1 มกราคม – 30 มิ ถุ น ายน 2564 ในอัต ราหุ ้ น ละ 0.08 บาท จ านวน 398,664,061 หุ ้ น เป็ นเงิ น จ านวน
31,893,124.88 บาท เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 และจ่ายจากกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2564 ในอัตราหุ ้นละ 0.13 บาท จานวน
398,664,061 หุ ้น เป็ นเงิ น จานวน 51,826,327.93 บาท รวมเงิ นปั น ผลที่ จ่ายทั้ง 2 ครั้ ง เท่ ากับ 0.21 บาท ต่อหุ ้น เป็ นเงิ น
83,719,452.81 บาท คิดเป็ นร้อยละ 74.30 ของกาไรสุทธิหลังหักสารองตามกฎหมาย ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ของบริ ษทั ฯ*
ทั้งนี้ บริ ษทั ไม่ได้จดั สรรกาไรสุทธิจากการดาเนินงานประจาปี 2564 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
301,955,526
เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย
56
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 2565
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 2565 มีจานวน 4 ท่าน จากจานวน
กรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการทั้งหมด ดังรายชื่อต่อไปนี้.1. นายปรี ชา
อรรถวิภชั น์
ประธานกรรมการบริ ษทั / กรรมการอิสระ
2. นายสมชัย

วนาวิทย

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

3. นายณรงค์

เจนลาภวัฒนกุล

กรรมการ / กรรมการบริ หาร

4. นายชลัช

ชินธรรมมิตร์

กรรมการ / กรรมการบริ หาร

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุ ้นใด
มีขอ้ สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึ งเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ พน้ จากตาแหน่ งตามวาระ
ตามรายละเอียดที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น
มติทปี่ ระชุม – ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อ
อีกวาระหนึ่ ง โดยที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นได้มีมติ อนุ มตั ิด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน ดังนี้
4.1 อนุมตั ิแต่งตั้งนายปรี ชา อรรถวิภชั น์ ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
301,785,009
เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ
99.9435)
ไม่เห็นด้วย
156
เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ
0.0001)
งดออกเสี ยง
170,417
เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ
0.0564)
บัตรเสี ย
0
เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ
0.0000)
หมายเหตุ : คะแนนงดออกเสี ยง 170,417 เสี ยง เป็ นคะแนนจากจานวนหุน้ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยในวาระนี้
4.2 อนุมตั ิแต่งตั้งนายสมชัย วนาวิทย ดารงตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
301,955,426
เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ
99.9999)
ไม่เห็นด้วย
156
เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ
0.0001)
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 ิแต่งตั้งนายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล ดารงตาแหน่งกรรมการ และกรรมการบริ หาร ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
301,955,526 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย
56 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ
0.0000)
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ
0.0000)
4.4 อนุมตั ิแต่งตั้งนายชลัช ชินธรรมมิตร์ ดารงตาแหน่งกรรมการ และกรรมการบริ หาร ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
301,955,526 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย
56 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 2565
ประธานฯ มอบหมายให้นางแววตา กุลโชตธาดา รองผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริ ษทั แจ้งต่อที่
ประชุม ดังนี้
จากการสรุ ปในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ ษทั
และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2565 โดยคานึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ หลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีและแนวปฏิบตั ิของอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของกิจการแล้ว เสนอ
ค่าตอบแทนเป็ นวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 15,044,250 บาทต่อปี และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจาก
คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้งละ 5,000 บาท เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
มติทปี่ ระชุม – ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565 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 ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
301,955,526 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย
56 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 2565
ประธานฯ มอบหมายนางแววตา กุลโชตธาดา รองผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิ นและบัญชี / เลขานุการบริ ษทั แจ้ง ต่อที่
ประชุม ดังนี้
เพื่อให้เป็ นตามพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ทจ.44/2556 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการรายงานการ
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 (“ประกาศ ที่ ทจ.
44/2556”) กาหนดให้บริ ษทั จัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี เพื่อให้มนั่ ใจว่าผูส้ อบบัญชี มีความเป็ นอิสระในการปฎิ บตั ิงาน
เนื่องจากบริ ษทั ดังกล่าวมีความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดทารายงานทางการเงินและการคัดเลือกผูส้ อบบัญชีที่เหมาะสม”
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 จากบริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด โดยมี นายอาพล จานงค์วฒั น์ ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรื อ นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล ผูส้ อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าต เลขที่ 5369 คนใดคนหนึ่ ง หรื อ
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ผูส้ อบบัญชี ท่านอื่นที่ สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็ นชอบ ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด เพื่อทา
หน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผูส้ อบบัญชี
ประสิ ทธิภาพในการทางาน โดยกาหนดค่าสอบบัญชีเป็ นเงินจานวนไม่เกิน 850,000 บาท
ตารางเปรียบเทียบค่ าสอบบัญชีของบริษัทฯ สาหรับปี 2563-2565
รอบปี บัญชี

ผู้สอบบัญชี

ค่ าสอบบัญชี

ค่ าบริการอื่น ๆ

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

2565

บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด

790,000 บาท

60,000

หมายเหตุ : ค่าบริ การอื่นๆ หมายถึง ค่าบริ การงานแปลเอกสารงบการเงินเป็ นภาษาอังกฤษไตรมาสละ 15,000 บาท
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้น หรื อผูม้ อบฉัน ทะซักถามรายละเอี ยดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่ อไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นใด มี
ข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ประจาปี 2565 ตามรายละเอียดที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น
มติทปี่ ระชุม – ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 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 2565 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็ นเงินจานวน 790,000 บาท และค่าบริ การอื่นๆ (ค่าแปล
เอกสารงบการเงิน) เป็ นเงินจานวน 60,000 บาท รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
301,955,526 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ
0.0000)
งดออกเสี ยง
56 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ
0.0000)
บัตรเสี ย
0 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ
0.0000)
.

หลังจากดาเนิ นการเสร็ จสิ้ นครบทุ กวาระการประชุมฯ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ
สอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผถู ้ ือหุน้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ทั้งนี้ ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้
ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เพิ่มเติมดังนี้
นายเอกพล พงศสถาพร (ผู้ถอื หุ้น) สอบถามว่า ในเรื่ องของสต็อกข้าวสาลีที่มีราคาต่าปั จจุบนั ของบริ ษทั สามารถ
ใช้ได้อีกนานเท่าไหร่ และจาเป็ นที่จะต้องซื้อข้าวสาลีในต้นทุนที่สูงขึ้นเมื่อไหร่
นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เรี ยนชี้แจงว่า บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการสต็อกข้าวสาลีอยูท่ ี่ 4 เดือน
ซึ่งการยืดการใช้ขา้ วในราคาต่า จะต้องดูสถานการณ์สงคราม แต่ท้ งั นี้ท้ งั นั้นทางบริ ษทั ฯ มีความตระหนักในเรื่ องราคาและมี
การแบ่งชิบเม้นท์ในการนาเข้าข้าวสาลี
นายเธียรชัย ลือชัยประสิทธิ์ (ผู้ถอื หุ้น) สอบถามว่า ในการซื้อข้าวสาลีของบริ ษทั ฯ มี Contract เป็ นระยะยาวหรื อไม่
นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เรี ยนชี้แจงว่า ทางบริ ษทั ฯ ไม่ได้มีการทา Contract ในระยะยาว
เนื่องจากมีหลายปั จจัย เช่น ราคาข้าวสาลีมีความผันผวนผูข้ ายจึงไม่สามารถกาหนดราคาได้ในระยะยาว ค่าเดินเรื อ ผลผลิตข้าว
แต่ละช่วงฤดูออกมาแตกต่างกัน ส่วนใหญ่บริ ษทั จะทา Contract อยูใ่ นระหว่าง 2-3 เดือน
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นายวินัย รุ่งทิวาสุ วรรณ (ผู้ถอื หุ้น) สอบถามว่า ในปั จจุบนั แป้งสาลีราคาสูงขึ้นมาก ตลาดเบเกอรี่ เริ่ มหันไปใช้แป้ งมัน
สาปะหลังทดแทนแป้ งสาลี หรื อไม่
นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เรี ยนชี้แจงว่า การใช้แป้ งมันสาปะหลังแทนแป้งสาลี ไม่น่าจะทาได้
เนื่องจากแป้ งทั้ง 2 ประเภทมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน
นายชัยวุฒิ พร้ อมพานิชน์ (ผู้ถอื หุ้น) สอบถามว่า ข้าวสาลีมีฤดูเก็บเกี่ยวอยูท่ ี่กี่เดือน และราคาข้าวสาลีสูงขึ้น จะทาให้
มีการปลูกมากขึ้น จะส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลงได้หรื อไม่
นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เรี ยนชี้แจงว่า ในฤดูเก็บเกี่ยวขอยกตัวอย่างจากประเทศอเมริ กา จะ
ปลูก 2 ช่วง คือ ปลูกในเดือน ก.ย. เก็บเกี่ยวในเดือน มิ.ย. และปลูกในเดือน เม.ย. และเก็บเกี่ยวในเดือน ส.ค. ปั จจุบนั ราคาข้าว
สาลีที่สูงขึ้นเกิดจากปั ญหาสงครามเป็ นส่วนสาคัญ ซึ่งไม่ใช่ปัจจัยระยะยาว จะมีผปู ้ ลูกข้าวสาลีมากขึ้นหรื อไม่ อาจจะยังไม่
ชัดเจน เนื่องจากการปลูกข้าวสาลีก็มีตน้ ทุนที่มีราคาสูง อย่างเช่นราคาปุ๋ ย
นายเธียรชัย ลือชัยประสิทธิ์ (ผู้ถอื หุ้น) สอบถามว่า ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ จดทะเบียนอยูใ่ นตลาดฯ MAI บริ ษทั ฯมีแผนที่
จะเข้าตลาดฯ SET หรื อไม่ และการจากที่บริ ษทั ฯจ่ายเงินปันผลปี ละ 2 ครั้ง ถือว่าเป็ นคามัน่ สัญญา หรื อไม่
นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เรี ยนชี้แจงว่า การนาบริ ษทั ฯเข้าสู่ตลาด SET เป็ นสิ่ งที่บริ ษทั ฯสนใจ
เช่นกัน ซึ่งจะต้องนาเข้าปรึ กษากับผูช้ านาญการและคณะบอร์ด ในส่วนของการจ่ายเงินปั นผล บริ ษทั ฯ พยายามรักษาการ
จ่ายเงินปั นผลให้ได้ปีละ 2 ครั้ง
นายเอกพล พงศสถาพร (ผู้ถอื หุ้น) สอบถามว่า สโลแกนของบริ ษทั ที่วา่ โรงงานโม่แป้ งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการ
ผลิตที่ทนั สมัยที่สุดในประเทศ คาว่ารายใหญ่ บริ ษทั ฯอยูใ่ นอันดับเท่าไหร่ และคาว่าเทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัยช่วยในแง่ไหน
นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เรี ยนชี้แจงว่า บริ ษทั ฯ มีกาลังการผลิตติด 1 ใน 3 ของโรงโม่แป้ งที่ใหญ่
ที่สุด โดยอันดับ 1 คือ UFM ซึ่งในแง่การผลิตก็เช่นกัน ในส่วนของเทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัย เนื่องจากบริ ษทั ฯได้นาเครื่ องจักร
เข้ามาใช้แทนกาลังคน เพราะฉะนั้นเรื่ องของความสะอาด สิ่ งปลอมปน สิ่ งปนเปื้ อนจะน้อยลง สงผลมาถึงคุณภาพแป้ งที่สูงขึ้น
นายประภาส ชุติมาวรพันธ์ ประธานกรรมการบริ หาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านสามารถมัน่ ใจในเทคโนโลยี
ของบริ ษทั ฯ เราได้ เนื่ องจากเรามีการคัดเลือกเครื่ องจักรที่ดี มีคุณภาพ จากบริ ษทั ฯที่มีชื่อเสี ยงทางด้านนี้ รวมถึงทางด้านการ
จัดหาวัตถุดิบเป็ นสิ่ งสาคัญ ซึ่งมีทีมงานที่มีความสามารถในการดูแลโดยเฉพาะ อีกทั้งในการจัดซื้อวัตถุดิบ เรามีการร่ วมมือกับ
บริ ษทั ฯ รายใหญ่เพื่อให้มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และทางด้านการต่อรองราคา
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เมื่อหมดคาถามจากผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะแล้ว ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นที่ได้สละเวลามาร่ วมประชุม
ในวันนี้ และปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 10:45 น. ชา

อ รรถ ......................................................... .............----75
(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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