บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสื อเชิญประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2562
ครั้งที่ 1/2562
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น.
ณ ห้ องประชุ มชั้น 4
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้ าสมิงพราย
ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทร. 02-017-9999 โทรสาร. 02-017-9999 ต่ อ 222
เพือ่ ความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถอื หุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะทีม่ าร่ วมประชุม
โปรดนําหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน หรื อหนังสือมอบฉันทะ
และบัตรประจําตัวประชาชน หรื อเอกสารแสดงตนทีท่ างราชการออกให้ มาแสดง
เพือ่ ยืนยันตนในการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย

หมายเหตุ : บริษัทฯ งดแจกของชําร่ วยในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
“เรา คือ ผูผ้ ลิตแป้ งสาลีช้ นั นํา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศ ทั้งในด้านพาณิ ชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็ นมืออาชีพ”

ที่

ลข.021/2562
วันที่ 20 มีนาคม 2562

เรื่อง

ขอเรี ยนเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 ครั้งที่ 1/2562

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1. วิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สําหรับดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2561 (Annual Report)
2. รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ ประจําปี 2562
3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทํางานของผูส้ อบบัญชี
4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระกรณี ผถู ้ ือหุน้ มอบหมายให้กรรมการอิสระเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
5. วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสี ยงลงคะแนน
-หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก.
-หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
-หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
6. ข้อบังคับของบริ ษทั หมวดที่ 4 เรื่ อง การประชุมผูถ้ ือหุ น้
7. แบบฟอร์มลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอใช้บริ การรถตูร้ ับ-ส่ ง
8. แผนที่ต้ งั ของสถานที่จดั การประชุม
ด้วยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มีมติให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา
09:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดําเนินงาน ประจําปี 2561
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2561 และข้อมูลสําคัญที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2561
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็ นสมควรเสนอที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อรับทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั
ในรอบปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจําปี 2561 (ในรู ปแบบ QR Code-ดูวธิ ีการใช้ รหัส QR Code ตามสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1)
การลงมติ : วาระนี้ไม่ตอ้ งลงมติ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและงบกระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ปรากฏ
ในรายงานประจําปี 2561 ซึ่ งได้ผา่ นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจําปี 2561 (ในรู ปแบบ QR Code)
สรุ ปสาระสํ าคัญงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกาํ ไรขาดทุน) ของบริษทั ฯ
สิ นทรัพย์รวม
1,581,820,494 บาท
หนี้สินรวม
594,336,525 บาท
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
987,483,969 บาท
รายได้รวม
1,405,470,304 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม
1,257,545,484 บาท
ต้นทุนทางการเงิน
13,392,728 บาท
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
27,936,644 บาท
สํานักงาน : 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถ.ปู่ เจ้าสมิงพราย ต.สําโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ : 0-2017-9999 โทรสาร : 0-2017-9999 ต่อ 111 หรื อ 222
Office: 90/9 Moo 1 Soi Siamsilo, Poochaosamingphrai Rd., Samrongklang, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130 Tel: 0-2017-9999 (Hunting Lines) Fax: 0-2017-9999 Ext.111 หรื อ 222
Website: www.tmill.co.th

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
“เรา คือ ผูผ้ ลิตแป้ งสาลีช้ นั นํา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศ ทั้งในด้านพาณิ ชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็ นมืออาชีพ”

กําไรสําหรับปี
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

106,595,448 บาท
0.30 บาท/หุน้

งบกระแสเงินสดของบริษทั ฯ
ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
145,618,663 บาท
ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
(5,728,944) บาท
ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
(137,675,090) บาท
เงินสดเพิ่มขึ้น
2,214,629 บาท
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรและการจ่ ายเงินปันผลสํ าหรับผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2561
วัตถุ ประสงค์ และเหตุ ผล : ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มี กาํ ไรสุ ท ธิ จากผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั จํานวน 106,595,447.56 บาท คณะกรรมการบริ ษทั
จึงพิจารณาให้จดั สรรกําไรเป็ นเงินสํารองตามกฎหมาย 5% เป็ นจํานวนเงิน 5,400,000 บาท และเสนอการจ่ายเงินปั นผล ประจําปี 2561 ในอัตราหุ น้ ละ
0.30 บาท โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกําไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ น้ ละ 0.15 บาท เป็ นเงิน
จํานวน 59,799,579.15 บาท เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 และจ่ายจากกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2561 ในอัตราหุ ้นละ 0.15 บาท จํานวน 398,664,061 หุ ้น
เป็ นเงินจํานวน 59,799,609.15 บาท คิดเป็ นร้อยละ 118.19 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักสํารองตามกฎหมาย ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของ
บริ ษทั ฯ*
ตารางเปรียบเทียบการจ่ ายเงินปันผลในปี ทีผ่ ่ านมา
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
1. กําไรสุ ทธิจากงบการเงิน (บาท)
2. สํารองตามกฎหมาย (บาท)
3. กําไรสุ ทธิหลังหักสํารองตามกฎหมาย (บาท)
4. จํานวนหุน้
4.1 จํานวนหุน้ ที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (หุน้ )
4.2 จํานวนหุน้ ที่จ่ายเงินปันผลประจําปี (หุน้ )
5. กําไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
6. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
6.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้ )
6.2 เงินปันผลประจําปี (บาท/หุน้ )

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

106,595,448
5,400,000
101,195,448

105,489,342
5,300,000
100,189,342

69,503,869
3,500,000
66,003,869

56,862,794
2,900,000
53,962,794

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

342,046,706
342,245,956
0.20
0.15
0.08
0.07

342,000,000
0.19
0.08
0.08
27,359,984
50.70

7. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้ น (บาท)
8. สัดส่ วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกําไรสุ ทธิ
หลังหักสํารองตามกฎหมายแต่ละปี (ร้อยละ)
หมายเหตุ : ปี 2561 จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกําไรสะสม ณ 30 มิถุนายน 2561

0.18
0.18
61,606,683
61.49

51,320,953
77.75

*นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงิน
เฉพาะ และหลังหักสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริ ษทั ฯ กําหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูก่ บั
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ / หรื อผูถ้ ือหุ น้ ของ
บริ ษทั ฯ เห็นสมควร

สํานักงาน : 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถ.ปู่ เจ้าสมิงพราย ต.สําโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ : 0-2017-9999 โทรสาร : 0-2017-9999 ต่อ 111 หรื อ 222
Office: 90/9 Moo 1 Soi Siamsilo, Poochaosamingphrai Rd., Samrongklang, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130 Tel: 0-2017-9999 (Hunting Lines) Fax: 0-2017-9999 Ext.111 หรื อ 222
Website: www.tmill.co.th

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
“เรา คือ ผูผ้ ลิตแป้ งสาลีช้ นั นํา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศ ทั้งในด้านพาณิ ชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็ นมืออาชีพ”

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิจดั สรรกําไรประจําปี 2561 ดังนี้
1.) การจัดสรรเงินกําไรสําหรับปี 2561
• กําไรสุ ทธิ ปี 2561
106,595,447.56 บาท
• ต้องตั้งสํารองตามกฎหมาย 5%
5,329,772.38 บาท
• ขออนุ มต
ั ิต้ งั สํารองตามกฎหมาย
5,400,000.00 บาท
2.) การจ่ายเงินปั นผลสําหรับปี 2561
• กําไรสุ ทธิ ปี 2561
106,595,447.56 บาท
• หัก สํารองตามกฎหมาย 5%
5,400,000.00 บาท
• กําไรหลังหักสํารองฯ
101,195,447.56 บาท
• ขออนุ มต
ั ิจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2561 ในอัตราหุน้ ละ 0.30 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
• จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล จากกําไรสะสม ณ 30 มิถุนายน 2561 โดยจ่ายไปเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
• จํานวน 398,663,861 หุ น
้ หุน้ ละ 0.15 บาท เป็ นเงิน
59,799,579.15 บาท
• และเสนอจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2561 หุ น
้ ละ
0.15 บาท
• จํานวน 398,664,061 หุ น
้ เป็ นเงิน
59,799,609.15 บาท
• รวมเงินปั นผลที่จ่ายทั้ง 2 ครั้ง เท่ากับ 0.30 บาทต่อหุ น
้ เป็ นเงิน 119,599,188.30 บาท คิดเป็ น 118.19%
ของกําไรสุ ทธิหลังหักสํารองตามกฎหมาย ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ*
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ ประจําปี 2562
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 มีกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระ ดังนี้
1. นายปรี ชา
อรรถวิภชั น์
ประธานกรรมการบริ ษทั / กรรมการอิสระ
2. นายสมชัย
วนาวิทย
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ / กรรมการอิสระ
3. นายณรงค์
เจนลาภวัฒนกุล
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
4. นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณารายชื่ อบุคคลที่เหมาะสม โดยได้พิจารณาคุณสมบัติ ความหลากหลาย ความรู ้
ความชํานาญ ภาวะผูน้ าํ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ โดยมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณากรรมการรายเดิม 4 ท่าน ได้แก่ นายปรี ชา อรรถวิภชั น์ นายสมชัย วนาวิทย นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล และนายชลัช
ชินธรรมมิตร์ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ ประจําปี 2562 ต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่ องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสม
มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีภาวะผูน้ าํ มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปร่ งใส และได้ปฏิบตั ิงานในตําแหน่งหน้าที่ใน
ฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็ นอย่างดีตลอดมา
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า
โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ http://www.tmill.co.th ของบริ ษทั รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ระหว่าง
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผา่ นมาแล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดแจ้งความจํานงในเรื่ องดังกล่าว
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่านในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองจาก
คณะกรรมการสรรหาแล้วว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มี คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ รวมทั้งมีการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ
และเป็ นไปตาม พรบ. บริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายปรี ชา อรรภวิภชั น์ และนายสมชัย วนาวิทย ผูถ้ ูกเสนอ
ชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ ประจําปี 2562 ต่ออีกวาระหนึ่ ง ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสี ย
ในวาระนี้ไม่ได้ออกเสี ยงลงคะแนน (รายชื่อและประวัติกรรมการทีอ่ อกตามวาระประจําปี 2562 ตามสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 2)
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
สํานักงาน : 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถ.ปู่ เจ้าสมิงพราย ต.สําโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ : 0-2017-9999 โทรสาร : 0-2017-9999 ต่อ 111 หรื อ 222
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
“เรา คือ ผูผ้ ลิตแป้ งสาลีช้ นั นํา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศ ทั้งในด้านพาณิ ชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็ นมืออาชีพ”

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุ ดย่ อย ประจําปี 2562
วัตถุประสงค์ และเหตุ ผล : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุ ดย่อย
ประจําปี 2562 โดยคํานึ งถึ งความรับผิดชอบและการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของกรรมการ หลักการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีและแนวปฏิ บตั ิ ของอุตสาหกรรม
ที่ ใกล้เ คี ย งกัน รวมทั้ง พิ จารณาจากผลประกอบการและขนาดธุ รกิ จ ของกิ จการแล้ว เสนอให้กาํ หนดค่ า ตอบแทนเป็ นวงเงิ น รวมสู ง สุ ด ไม่ เ กิ น
15,044,250 บาทต่อปี และค่าเบี้ยประชุ มคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนื อจากคณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการตรวจสอบ อีกครั้งละ
5,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้
ตารางเปรียบเทียบค่ าตอบแทนกรรมการสํ าหรับปี 2561-2562
ตําแหน่ ง
ค่ าตอบแทนรายเดือนปี 2561
ค่ าตอบแทนรายเดือนปี 2562 (ปี ทีเ่ สนอ)
คณะกรรมการบริ ษทั
35,000
35,000
ประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
25,000
25,000
คณะกรรมการชุดย่อย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
10,000
10,000
5,000
5,000
กรรมการตรวจสอบ
20,000
20,000
กรรมการบริ หาร
ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5,000 บาท/คน/ครั้ง
5,000 บาท/คน/ครั้ง
หมายเหตุ : 1.ค่าตอบแทนการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กําหนดให้จ่ายค่าตอบแทนเป็ นค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาท / คน
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็ นสมควรเสนอที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2562 โดยคํานึ งถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว ตลอดจนเปรี ยบเทียบอ้างอิงจากบริ ษทั ในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน
รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของกิจการแล้ว โดยกําหนดเป็ นวงเงินรวมสู งสุ ดไม่เกิน 15,044,250 บาทต่อปี และค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนื อจากคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ อีกครั้งละ 5,000 บาท ตามที่คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2562
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2562 จากบริ ษทั สํานักงาน
เอ เอ็ม ซี จํากัด โดยกําหนดให้นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 หรื อ นายอําพล จํานงค์วฒั น์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่
4663 คนใดคนหนึ่ง หรื อผูส้ อบบัญชีท่านอื่นที่สาํ นักงาน ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชีประจําปี 2562 เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผูส้ อบ
บัญชี ประสิ ทธิภาพในการทํางาน และเป็ นผูท้ ี่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. โดยกําหนดค่าสอบบัญชี เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 770,000 บาท
รายชื่อ

เลขทะเบียนใบอนุญาต

จํานวนปี ทีเ่ ป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริษทั ย้ อนหลัง 5 ปี
1. นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล
5369
2 ปี (2558-2559)
2. นายอําพล จํานงค์วฒั น์
4663
*ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทํางานของผูส้ อบบัญชี : สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด (ตามสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 3)
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
“เรา คือ ผูผ้ ลิตแป้ งสาลีช้ นั นํา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศ ทั้งในด้านพาณิ ชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็ นมืออาชีพ”

ตารางเปรียบเทียบค่ าสอบบัญชีของบริษทั สํ าหรับปี 2560-2562
รอบปี บัญชี
ผูส้ อบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
2560
บริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด
680,000 บาท
2561
บริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด
710,000 บาท
2562
บริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด
710,000 บาท
หมายเหตุ : ค่าบริ การอื่นๆ หมายถึง ค่าบริ การงานแปลเอกสารงบการเงินเป็ นภาษาอังกฤษไตรมาสละ 15,000 บาท

ค่าบริ การอื่น ๆ
60,000
60,000
60,000

อนึ่ งบริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด และผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เป็ นผูส้ อบบัญชี ให้กบั บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ในเครื อไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ ล จํากัด (มหาชน) เป็ นเวลา 16 ปี นับตั้งแต่ปี 2545 ถึ งปี 2561 (ยกเว้นในปี 2552 เปลี่ยนผูส้ อบบัญชี เป็ นบริ ษทั
เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิ เอทส์ จํากัด) และไม่เป็ นบุคคลหรื อมีรายการที่อาจทําให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ มีความเป็ นอิสระ
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยใดๆ กับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) และมิได้เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น แต่งตั้งบริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด โดยมีนายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขที่ 5369 หรื อ นายอําพล จํานงค์วฒั น์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขที่ 4663 คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ
ประจําปี 2562 ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีเดียวกันกับบริ ษทั ในเครื อบริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ ล จํากัด (มหาชน) โดยกําหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
ของบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ เป็ นค่าบริ การตรวจสอบบัญชี จํานวน 710,000 บาท และค่าแปลเอกสารงบการเงินจํานวน 60,000
บาท รวมเป็ นเงิน 770,000 บาท โดยบุคคลดังกล่าวมีความเป็ นอิสระและไม่มีส่วนได้เสี ยใดๆ กับบริ ษทั ฯ
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรี ยงกัน
ขอแสดงความนับถือ
โดยมติของคณะกรรมการ

(นางแววตา กุลโชตธาดา)
เลขานุการบริ ษทั

สํานักงาน : 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถ.ปู่ เจ้าสมิงพราย ต.สําโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ : 0-2017-9999 โทรสาร : 0-2017-9999 ต่อ 111 หรื อ 222
Office: 90/9 Moo 1 Soi Siamsilo, Poochaosamingphrai Rd., Samrongklang, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130 Tel: 0-2017-9999 (Hunting Lines) Fax: 0-2017-9999 Ext.111 หรื อ 222
Website: www.tmill.co.th

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ครั้ งที่ 1/2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วิธีการใช้ รหัสคิวอาร์ (QR Code) สาหรับดาวน์ โหลด
รายงานประจาปี 2561 (Annual Report)
ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย โดยบริ ษ ัท ศู น ย์รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบี ย น
หลักทรัพย์ได้พฒั นาระบบเพื่อให้บริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่ งเอกสารการประชุมผูถ้ ือหุ ้นและรายงานประจาปี
ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถเรี ยกดูขอ้ มูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว โดยผูถ้ ือหุ ้น
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ดังนี้
สาหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ ไป)
1. เปิ ดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล่องถ่ายรู ปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีขอ้ ความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ขอ้ ความนั้นเพื่อดูขอ้ มูลประกอบการประชุม
หมายเหตุ : กรณี ที่ไม่มีขอ้ ความ (Notification) บนมือถือ ผูถ้ ือหุน้ สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน่
(Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็ นต้น
สาหรับระบบ Android
1. เปิ ดแอปพลิเคชัน่ QR Code Reader, Facebook หรื อ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)

เลือก QR Code

สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูขอ้ มูลรายงานประจาปี 2561

หมายเหตุ : หากไม่สามารถดาวน์โหลดคิวอาร์ (QR Code) ผ่านมือถือ ผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2561
ได้จากทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ http://www.tmill.co.th โดยเข้าไปที่หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูล
สาหรับผูถ้ ือหุน้ / การประชุมผูถ้ ือหุน้ / รายงานประจาปี

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ครั้ งที่ 1/2562

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 2

รายชื่อและประวัติกรรมการทีอ่ อกจากตําแหน่ งตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งใหม่
ประจําปี 2562
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

:
:
:
:
:

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

:

ตาํ แหน่งปัจจุบนั

:

จํานวนและสัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

:
:

ประธานกรรมการบริ ษทั และ กรรมการอิสระ
นายปรี ชา อรรถวิภชั น์
81 ปี
ไทย
-ปริ ญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริ ญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
มหาวิทยาลัยรัฐโอคลาโฮ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
-ประกาศนียบัตรหลักสู ตรพื้นฐานของผูท้ าํ หน้าที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ไทย
(DAP รุ่ นที่ 107/2014) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
-ประกาศนียบัตรหลักสู ตรสําหรับกรรมการบริ ษทั ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(DCP รุ่ นที่ 39/2004) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
-Finance for Non – Finance Directors (FND รุ่ น 8/2004)
-Audit Committee Program (ACP รุ่ น 11/2006)
ประธานกรรมการบริ ษทั และ กรรมการอิสระ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
484,117 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.121 ของหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยง
ไม่มี

ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปี ย้อนหลัง ในการไปดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
(ก) จํานวนกิจการที่ดาํ รงตําแหน่งบริ ษทั ไม่จดทะเบียน (อื่น), สมาคม, องค์กรภาครัฐและเอกชน จํานวน 19 แห่ง ดังนี้
ประธานกรรมการ
บริ ษทั แพน - เปเปอร์ จํากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ร่ วมกิจอ่างทองคลังสิ นค้า จํากัด
กรรมการ
H.C>Starck Co.,Ltd.
ประธานกรรมการ
บริ ษทั สยาม พี.พี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากดั
ประธานกรรมการ
บริ ษทั เอ็นไวรอนเม็นท์พลั พ์ แอนด์เปเปอร์ จํากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั เอกรัฐพัฒนา จํากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ้ามัน จํากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จํากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั นํ้าตาลเกษตรไทย จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั เอส.ไอ.พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จํากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั เกษตรไทยอุตสาหกรรมนํ้าตาล จํากัด

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

(ข)

(ค)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ครั้ งที่ 1/2562

กรรมการ
กรรมการวิชาการ
นายกสมาคมมหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาร่ างกฎหมาย กระทรวงแรงงาน
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
มูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่ นสิ ริ
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

ชื่อบริ ษทั จดทะเบียน (อื่น) จํานวน 3 แห่ง ดังนี้
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ

บริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณี ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ง
การเขา้ ร่ วมประชุมในปี 2561

: ปี 2555 – ปั จจุบนั (7 ปี นับจากปี ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
: ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 12 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็ น 100%)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาตามความเห็ นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทนแล้ว เห็ น ว่า นายปรี ชา อรรถ วิภ ชั น์
เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติการเป็ นประธานกรรมการบริ ษทั และ กรรมการอิสระ ครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนด มีความรู ้ความสามารถอันจะเป็ นประโยชน์
ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั จึงเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายปรี ชา อรรถวิภชั น์ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งประธาน
กรรมการบริ ษทั และ กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง
(ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ)

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
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รายชื่อและประวัติกรรมการทีอ่ อกจากตําแหน่ งตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งใหม่
ประจําปี 2562
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

: ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ
และกรรมการอิสระ
ชื่อ
: นายสมชัย วนาวิทย
อายุ
: 70 ปี
สัญชาติ
: ไทย
วุฒิการศึกษา
: -ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต
มหาวทิ ยาลัยเซ๊าท์อีสเทิน หลุยเซี ยน่า ประเทศสหรัฐอเมริ กา
-ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยั เซ๊าท์อีสเทิน หลุยเซียน่า
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรมหลกั สู ตรกรรมการ
: -ประกาศนียบัตรหลักสู ตรพื้นฐานของผูท้ าํ หน้าที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ไทย
(DAP รุ่ นที่ 8/2004) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
-ประกาศนียบัตรหลักสู ตรสําหรับกรรมการบริ ษทั ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(DCP รุ่ นที่ 49/2004) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ตาํ แหน่งปัจจุบนั
: ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ และกรรมการอิสระ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
จํานวนและสัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั
: ไม่มี
ความสมั พันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ : ไม่มี
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปี ย้อนหลัง ในการไปดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
(ก) จํานวนกิจการที่ดาํ รงตําแหน่งบริ ษทั ไม่จดทะเบียน (อื่น), สมาคม, องค์กรภาครัฐและเอกชน : ไม่มี
(ข)

(ค)

ชื่อบริ ษทั จดทะเบียน (อื่น) จํานวน 2 แห่ง ดังนี้
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั ซาบีน่า จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เค.ซี .พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน)

ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณี ที่อาจทําใหเ้ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ง
การเขา้ ร่ วมประชุมในปี 2561

: ปี 2555 – ปั จจุบนั (7 ปี นับจากปี ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
: ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 12 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 10 ครั้ง (คิดเป็ น 83.33%)
: ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็ น 100%)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษ ทั ได้พิ จ ารณาตามความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนแล้ว เห็ น ว่า นายสมชัย วนาวิ ท ย
เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติการเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ และกรรมการอิสระ ครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนด มีความรู ้ความสามารถอันจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั จึงเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายสมชัย วนาวิทย กลับเข้ามาดํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ และกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง
(ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ครั้ งที่ 1/2562

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

รายชื่อและประวัติกรรมการทีอ่ อกจากตําแหน่ งตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งใหม่
ประจําปี 2562
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

:
:
:
:
:

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

:

ตําแหน่งปัจจุบัน

:

จํานวนและสัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

:
:

กรรมการ และ กรรมการบริ หาร
นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกลุ
53 ปี
ไทย
-ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรหลักสู ตรพื้นฐานของผทู ้ าํ หน้าที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ไทย
(DAP รุ่ นที่ 62/2004) สมาคมส่ งเสริ มสถาบนกรรมการบริ
ั
ษทั ไทย (IOD)
กรรมการบริ หาร (มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั )
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ไม่มี
ไม่มี

ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปี ย้อนหลัง ในการไปดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
(ก) จํานวนกิจการที่ดาํ รงตําแหน่งบริ ษทั ไม่จดทะเบียน (อื่น), สมาคม, องค์กรภาครัฐและเอกชน จํานวน 6 แห่ง ดังนี้
กรรมการ
บริ ษทั วัฒนกุลอ๊อกซิ เย่น จาํ กัด
กรรมการ
บริ ษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จํากัด
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ้ ามัน จํากัด
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จํากัด
(ข)
(ค)

ชื่อบริ ษทั จดทะเบียน (อื่น) จํานวน 1 แห่ง ดังนี้
กรรมการบริ หาร

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณี ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จาํ นวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ง
การเข้าร่ วมประชุมในปี 2561

: ปี 2555 – ปั จจุบนั (7 ปี นับจากปี ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
: ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 12 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็ น 100%)
: ประชุมคณะกรรมการบริ หาร 12 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็ น 100%)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ไดพ้ ิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล
เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติการเป็ นกรรมการ และ กรรมการบริ หาร ครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนด มีความรู ้ความสามารถอันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นธุรกิจ
ของบริ ษทั จึ งเห็ นสมควรนําเสนอที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิจารณาเลื อกตั้ ง นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล กลับเข้ามาดํารงตําแหน่ งกรรมการ และ
กรรมการบริ หาร ต่ออีกวาระหนึ่ง
(ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ)
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

รายชื่อและประวัติกรรมการทีอ่ อกจากตําแหน่ งตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งใหม่
ประจําปี 2562
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

:
:
:
:
:

การอบรมหลกั สู ตรกรรมการ

:

ตาํ แหน่งปัจจุบนั

:

จํานวนและสดั ส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

:
:

กรรมการ และ กรรมการบริ หาร
นายชลัช ชินธรรมมิตร์
50 ปี
ไทย
-ปริ ญญาตรี การเงินการธนาคาร (BBA)
มหาวทิ ยาลัยอัสสัมชัญ
-ปริ ญญาโท การเงินและการธนาคาร (MBA)
มหาวิทยาลัยเมอร์เซอร์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
-ประกาศนียบัตรหลักสู ตรพ้นื ฐานของผูท้ าํ หน้าที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ไทย
(DAP รุ่ นที่ 17/2004) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
-ประกาศนียบัตรหลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง รุ่ นที่ 10 (วตท.10)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
-สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่ นที่ 6 (วทน.)
-สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม รุ่ นที่ 3 (วธอ.)
กรรมการบริ หาร (มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั )
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ไม่มี
เป็ นหลานของนายสมชาย ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริ ษทั

ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปี ย้อนหลัง ในการไปดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
(ก) จํานวนกิจการที่ดาํ รงตําแหน่งบริ ษทั ไม่จดทะเบียน (อื่น), สมาคม, องค์กรภาครัฐและเอกชน จํานวน 23 แห่ง ดังนี้
กรรมการและประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั ราชาเซรามิค จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั เค เอส แอล เรี ยลเอสเตท จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั ไทยชูการ์มิลเลอร์ จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั โรงไฟฟ้ านํ้าตาลขอนแก่น จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั เกาะกงแพลนเตชัน่ จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั พารารวมโชค จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั เคแอสแอล ชูการ์โฮลดิ้ง จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั นํ้าตาลสะหวันนะเขต จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั ราชาปอร์ซเลน จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จํากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั โคลอสซอล อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั ราชาโซลาร์ แมททีเรี ยล จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั ชินกิจ จํากัด
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ธนารักษ์พฒั นาสิ นทรัพย์ จํากัด

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผจู ้ ดั การ
กรรมการ

(ข)

(ค)
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กรรมการและเลขาธิการ

บริ ษทั เซ็งเพรส จํากัด
บริ ษทั บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จํากัด
บริ ษทั บางจากไบโอฟูลเอล จํากัด
บริ ษทั บีบีจีไอ จํากัด
คณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทรายภาคใต้
คณะกรรมการตาม พรบ.อ้อยและน้าํ ตาล ปี 2527
สมาคมการค้าผูผ้ ลิตนํ้าตาลและชีวพลังงานไทย

ชื่อบริ ษทั จดทะเบียน (อื่น) จํานวน 5 แห่ง ดังนี้
กรรมการบริ หารและรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการ
กรรมการและกรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

บริ ษทั นํ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั นํ้าตาลในเครื อ
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มัดแมน จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เคเอสแอล กรี น อินโนเวชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั มาสเตอร์แอด จํากัด (มหาชน)

ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณี ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จาํ นวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ง
การเขา้ ร่ วมประชุมในปี 2561

: ปี 2555 – ปั จจุบนั (7 ปี นับจากปี ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
: ประชุ ม คณะกรรมกา รบริ ษ ัท 12 ครั้ ง เข้า ร่ ว มประชุ ม 9 ครั้ ง (คิ ด เป็ น 75%)
: ประชุมคณะกรรมการบริ หาร 12 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 9 ครั้ง (คิดเป็ น 75%)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
คณะ กรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาตามความเห็ นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทนแล้วเห็ นว่า นายชลัช ชิ นธรรม มิ ตร์
เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติการเป็ นกรรมการ และ กรรมการบริ หาร ครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนด มีความรู ้ความสามารถอันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นธุรกิจ
ของบริ ษ ทั จึ ง เห็ น สมควรนํา เสนอที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น เพื่ อ พิ จ ารณาเลื อ กตั้ง นายชลัช ชิ น ธรรมมิ ต ร์ กลับ เข้า มาดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการ และ
กรรมการบริ หาร ต่ออีกวาระหนึ่ง
(ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ)

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
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ข้ อมูลประวัตแิ ละประสบการณ์ การทางานของผู้สอบบัญชี : บริษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
ชื่อ - นามสกุล
การศึกษาและประกาศนียบัตรอืน่ ๆ

ประสบการณ์ การทางาน

ชื่อ - นามสกุล
การศึกษาและประกาศนียบัตรอืน่ ๆ

ประสบการณ์ การทางาน

คุณนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล
บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริ หารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี ), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
2558-ปัจจุบนั บริ ษทั สานักงาน เอเอ็มซี จากัด
2555-2558 บริ ษทั บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด
2545-2555 บริ ษทั เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จากัด
2542-2545 บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด
2537-2542 บริ ษทั สานักงาน เอเอ็มซี จากัด
 ผูช้ ่วยที่ปรึ กษาด้านการปรับโครงสร้างหนี้
 ผูต้ รวจสอบพิเศษด้านการตรวจสอบวิเคราะห์กิจกาและการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
 ผูต้ รวจสอบทัว่ ไปด้านการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและผลการดาเนิ นงานของกิจการต่างๆ
 ประสบการณ์อื่นๆ : วิทยากรบรรยายในงานอบรมสัมมนาทางวิชาการต่างๆ การจัดสัมมนาอบรมภายในองค์กรต่างๆ
คุณอาพล จานงค์รัตน์
บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัญชีบณั ฑิต, มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
2555-ปัจจุบนั บริ ษทั สานักงาน เอเอ็มซี จากัด
2546-2555 บริ ษทั เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จากัด
2534-2546 บริ ษทั สานักงาน เอเอ็มซี จากัด
 ที่ปรึ กษาด้านการปรับโครงสร้างหนี้
 ผูต้ รวจสอบพิเศษด้านการตรวจสอบวิเคราะห์กิจกาและการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
 ผูต้ รวจสอบทัว่ ไปด้านการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและผลการดาเนิ นงานของกิจการต่างๆ
ประสบการณ์อื่นๆ : วิทยากรบรรยายในงานอบรมสัมมนาทางวิชาการต่างๆ , การจัดสัมมนาอบรมภายในองค์กรต่างๆ
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
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ประวัติโดยสั งเขปของกรรมการอิสระ
กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – นามสกุล

นายเฉลิมชัย

ว่องไววิทย์

ตําแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

อายุ

62 ปี

ที่อยู่

36 ถนนสุ ขาภิบาล 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา

- ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาย,สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร

- ไม่มี –

การถือหุน้ ในบริ ษทั

- ไม่มี –

การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุม - ไม่มี -

หรือ
ชื่อ – นามสกุล

นายเอนก

ตําแหน่ง

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

อายุ

60 ปี

ที่อยู่
กรุ งเทพมหานคร

144/44 หมู่ 3 ถนนรามอินทรา ซอยคูบ้ อน 27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน

วุฒิการศึกษา

-ปริ ญญาตรี สาขานิติศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง เนติบณั ฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณั ฑิตยสภา
-ปริ ญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร

- ไม่มี -

การถือหุน้ ในบริ ษทั

- ไม่มี -

การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุม - ไม่มี -

คําชุ่ม

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
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นิยามกรรมการอิสระ

1. ถือหุ ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการ
มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษา
ของส่ วนราชการซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั

3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย

4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ใน
ลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
ผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี

5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และ
ไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริ การเกินกว่า
2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อ บริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่มีนยั
ในห้างหุน้ ส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ น้ เกิน 1% ของจํานวน
หุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สิ นใจในการดําเนิ นกิ จการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อ ย บริ ษทั ร่ ว ม บริ ษทั ย่อ ยบริ ษทั เดี ย วกัน ผูถ้ ื อ หุ ้นรายใหญ่ หรื อ ผูม้ ี อ าํ นาจควบคุ มของบริ ษทั โดยมี การตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์ค ณะ

(collective decision) ได้
ในกรณี ที่บุคคลที่บริ ษทั แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจหรื อการให้บริ การทางวิชาชี พ
เกินมูลค่าที่กาํ หนดตามข้อ 4. หรื อข้อ 6. คณะกรรมการบริ ษทั อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ และบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้
ในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้บริ การทางวิชาชีพ ที่ทาํ ให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด
(ข) เหตุผลและความจําเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริ ษทั ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
หมายเหตุ : บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ได้ นิยามกรรมการอิสระไว้ ตามหลักเกณฑ์ เท่ ากับ ข้ อกําหนดขั้นตํ่าของสํ านักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ครั้ งที่ 1/2562
สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 5

วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสี ยงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ครั้งที่ 1/2562
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09:00-11:00 น.
----------------------------------------1. การลงทะเบียน
- ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยืน่ เอกสาร หรื อหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม
ได้ตั้งแต่เวลา 07:00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562
2. การเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
- ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการ (ฉบับจริ ง)
หรื อหนังสื อเดินทางฉบับจริ ง (กรณี ผถู้ ือหุน้ เป็ นชาวต่างประเทศ) เพือ่ ลงทะเบียน
- ในกรณี ที่มีการแก้ไขชื่อ - สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
3. การมอบฉันทะ
- ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผูรั้ บมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ตามแบบหนังสื อ
มอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค. ที่แนบมาพรอมนี้
- กรณี ที่ผถู้ ือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการบริ ษทั ฯ สามารถมอบฉันทะให้
1. นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ 62 ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่ 36 ถนนสุ ขาภิบาล 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร
ถือหุน้ บริ ษทั จํานวน - ไม่มี
2. นายเอนก

คําชุ่ม

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
/ กรรมการอิสระ
อายุ 60 ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่ 144/44 หมู่ 3 ถนนรามอินทรา ซอยคูบ้ อน 27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
ถือหุน้ บริ ษทั จํานวน - ไม่มี

-

กรรมการดังรายนามข้างต้นไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยในวาระการประชุม ทั้งนี้ ได้จดั ส่ งรายละเอียดเกี่ยวกับผูร้ ับมอบฉันทะ แนบท้ายเอกสาร

-

ขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผูท้ ี่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่ วมประชุม ออกเสี ยงลงคะแนนแทน และลงนาม
ผูม้ อบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสี ยงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื อ
งดออกเสี ยง ไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ เพื่อให้ผรู้ ับมอบฉันทะของท่านออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ หากมีการ
แก้ไข หรื อ ขีดลบข้อความที่สาํ คัญ ผูมอบฉั
้
นทะต้องลงนามกํากับไว้ทุกแห่ง

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ครั้ งที่ 1/2562

- เพื่อความสะดวกโปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. หรื อ แบบ ค. (อย่างใดอย่างหนึ่ง) และเอกสารหรื อหลักฐานตามที่อยู่
ด้านล่างนี้
สํานักงานเลขานุการ ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย
ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
-

หนังสื อมอบฉันทะ ต้องติดอากรแสตมป์ 20.- บาท

* กรุณานําส่ งก่ อนวันประชุมล่ วงหน้ า ไม่ น้อยกว่ า 1 วัน
เอกสารทีต่ ้ องใช้ ประกอบการมอบฉันทะ
นทะเป็ นบุคคลธรรมดา ผูมอบฉั
้
นทะจะต้องจัดส่ งเอกสาร ดังต่อไปนี้
(1) กรณีผ้มอบฉั
ู
• หนังสื อมอบฉันทะ ซึ่ งลงนามโดยผูมอบฉั
้
นทะ
• สํ าเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสํ าเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อสํ าเนาหนั งสื อเดิ นทาง (ในกรณี ผู ้มอบฉั นทะเป็ น
ชาวต่างประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง โดยผูมอบฉั
้
นทะ
• ผู ้ รั บ มอบฉั น ทะต้อ งแสดงบัต รประจํา ตัว ประชาชน หรื อ บัต รประจํา ตัว ข้า ราชการฉบับ จริ ง หรื อ หนัง สื อ เดิ น ทาง
ฉบับจริ ง (ในกรณี ผรัู้ บมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็ นนิติบุคคล ผูมอบฉั
้
นทะจะต้องจัดส่ งเอกสาร ดังต่อไปนี้
• หนังสื อมอบฉันทะซึ่ งลงนามโดยผูมี
้ อาํ นาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคลตามหนังสื อรับรองนิ ติบุคคลพร้อมประทับตราสําคัญ
ของนิติบุคคล (ถ้ามี)
• กรณี ผูมอบฉั
้
นทะเป็ นนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสําเนาหนังสื อรับรองนิ ติบุคคล ซึ่ งรับรองสําเนาถูกต้อง
โดยผูมี้ อาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
• กรณี ผูมอบฉั
้
นทะเป็ นนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสําเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิ ติบุคคล ซึ่ งออกโดยหน่วย
ราชการที่ มีอ าํ นาจของประเทศที่ นิ ติบุ คคลนั้นตั้งอยู่ หนังสื อรั บรองการเป็ นนิ ติบุ คคลดังกล่ าวจะต้องผ่านการรั บรองจาก
โนตารี พบั ลิค (Notary Public) หรื อหน่วยราชการที่มีอาํ นาจไม่เกิน 3 เดือน
• สําหรับนิ ติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีตน
้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทําคําแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน
ด้วย และให้ผูมี้ อาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคําแปล
• ผูรั้ บมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจํา ตัวข้าราชการฉบับจริ ง หรื อหนังสื อเดิ นทางฉบับจริ ง
(ในกรณี ผรัู้ บมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก.
( แบบทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบทีง่ ่ ายไม่ ซับซ้ อน )

อากรแสตมป์
20 บาท

ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ เรื่องกําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่5) พ.ศ.2550

เขียนที่ ..................................................................
วันที่ .............เดือน ................................... พ.ศ. ..................
(1) ข้าพเจ้า ..................................................................................สัญชาติ...................................อยูบ่ า้ นเลขที่ ...........................
ถนน ..........................................................ตําบล/แขวง ................................................... อําเภอ/เขต.........................................................จังหวัด
...............................................................................................รหัสไปรษณี ย.์ ....................................................................................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ...................................ที เอส ฟลาวมิลล์.............................................................จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้ นรวม.......................................หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................เสี ยง ดังนี้
หุน้ สามัญ.....................................................หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ....................................................เสี ยง
หุน้ บุริมสิ ทธิ.................................................หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................เสี ยง
(3) ขอมอบฉันทะให้
1.........................................................................................................................................อายุ.....................................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
....................................ถนน .................................................................ตําบล/แขวง .............................................................. อําเภอ/เขต
..........................................................จังหวัด...........................................................................รหัสไปรษณี ย.์ ......................หรื อ
2.........................................................................................................................................อายุ.....................................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
....................................ถนน .................................................................ตําบล/แขวง .............................................................. อําเภอ/เขต
..........................................................จังหวัด...........................................................................รหัสไปรษณี ย.์ ......................หรื อ
3.........................................................................................................................................อายุ.....................................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
....................................ถนน .................................................................ตําบล/แขวง .............................................................. อําเภอ/เขต
..........................................................จังหวัด...........................................................................รหัสไปรษณี ย.์ ............................
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
2562 ครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.00 น.) ณ ห้ องประชุ มชั้ น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์
จํากัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หรื อจะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ .............................................................ผูม้ อบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ .............................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ .............................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ .............................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(
)

หมายเหตุ ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสี ยงได้

แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่......................................................................................................
Made at
วันที่....................เดือน........................................พ.ศ...............................
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า.................................................................................…………….……..................................….สัญชาติ………..........................................…...........
I / We
Nationality
อยูบ่ า้ นเลขที่...............…….....................ถนน.……………................................................................................ตําบล/แขวง…….....................…...............................................
Residing at No.
Street
Sub-district
อําเภอ/เขต..............................................................……………...............จังหวัด..…….........................................................................รหัสไปรษณี ย.์ ……….............................
District
Province
Post Code
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
As a shareholder of T S Flour Mill Public Company Limited,
โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้ นรวม................................................................................... หุ น้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................................…. เสี ยง ดังนี้
holding a total number of
shares and having total voting right of
votes as follow:
หุน้ สามัญ..........................................................................หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................................................เสี ยง
Ordinary share
shares, with the voting right of
votes
หุน้ บุริมสิ ทธิ ...…..........................................................…หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................................................เสี ยง
Preferred share
shares, with the voting right of
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)........…………..............................…………..…….………….….อายุ……...................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่.……...........………………..……………
Name
Age
Years Residing at No.
ถนน..................................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต.................………..............จังหวัด..........................………......รหัสไปรษณี ย.์ .........………......… หรือ
OR
Street
Sub- district
District
Province
Post Code
(1) นายเฉลิมชัย ว่ องไววิทย์ อายุ 62 ปี 36 ถนนสุ ขาภิบาล 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร
Mr. Chalermchai Wongwaiwit Age 62 years, Residing at No. 36 Sukhaphiban 2 Road, Soi 1, Prawet Sub-area, Prawet District, Bangkok
(2) นายแอนก คําชุ่ม อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 144/44 หมู่ 3 ถนนรามอินทรา ซอยคูบ้ อน 27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
Mr.Anek Khamchum Age 60 years, Residing at No.144/44 Moo.3 Ramintra Road, Soi koobon 27, Tharang, Bangken, Bangkok
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี 2562 ครั้งที่ 1/2562
anyone of the aboves as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders’ Annual General Meeting of Shareholders in 2019
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09:00-11:00 น. ณ ห้ องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้ าสมิงพราย
ตําบลสํ าโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
On Thursday, April 25, 2019 at 09:00 a.m., at The Meeting Room 4th floor of T S Flour Mill Public Company Limited, 90/9 Moo 1, Soi Siamsilo Poochaosamingphrai
Road, Samrongklang, Phrapradaeng, Samutprakarn
หรื อจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
or at any adjournment thereof to any other day, time and venue
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to vote as follows:
ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดําเนิ นงานประจําปี 2561
Agenda 1 To acknowledge the Board of Director’s report on the year 2018 operation.
ไม่มีการลงมติในวาระนี้ เนื่ องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2561
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
Agenda 2 To consider and approve the statement of financial position and the statement of comprehensive income for the year ended
on December 31, 2018.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกําไรและการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานของบริ ษทั ประจําปี 2561
Agenda 3 To consider the allocation of profit distribution and omission of dividend from operation for half past year ended 2018.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจําปี 2562
Agenda 4 To consider the election of directors to replace those retiring by rotation for the year 2019.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
การแต่ งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
Appointment of the certain directors as follows:
ชื่อกรรมการ นายปรีชา
อรรถวิภัชน์
Name of Director Mr.Pricha
Attavipach
เห็นด้วย
Approve

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
Chairman of the Board / Independent Director
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Disapprove
Abstain

ชื่อกรรมการ นายสมชัย
วนาวิทย
Name of Director Mr.Somchai Vanavit
เห็นด้วย
Approve

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ / กรรมการอิสระ
Chairman of Audit Committee / Director / Independent Director
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Disapprove
Abstain

ชื่อกรรมการ นายณรงค์
Name of Director Mr.Narong
เห็นด้วย
Approve

เจนลาภวัฒนกุล
กรรมการ / กรรมการบริหาร
Chenlapwatanakul
Director / Executive Director
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Disapprove
Abstain

ชื่อกรรมการ นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ / กรรมการบริหาร
Director / Executive Director
Name of Director: Mr.Chalush Chinthummit
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2562
Agenda 5 To consider Remuneration of Directors for the year 2019.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2562
Agenda 6 To consider and approve the appointment of the auditor and fixing the Auditing fees for the year of 2019.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้อง
Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein.
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
Will be regarded as incorrect voting and will not be regarded as a vote of shareholder.
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such instruction is ambiguous,
หรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด
or in cases this meeting has to consider or approve any other matter other than the items stated herein, as well as there is
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
any change of any fact, the Proxy shall be entitled to freely vote at his/her own discretion.
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ
All acts undertaken by the Proxy at this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein,
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.

ลงชื่อ...................................................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signed (................................................................................................................) Shareholder
ลงชื่อ....................................................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signed (.................................................................................................................) Proxy

หมายเหตุ:
Remarks:

ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ น้
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right can not be divided and separately assigned to more than one Proxy.

แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
Proxy Form C
(For Foreign Shareholder Appointing Custodian in Thailand)
เขียนที่
Written at
วันที่
Date
(1) ข้าพเจ้า
I/We
อยูบ่ า้ นเลขที่
Address

เดือน
Month

อากร
แสตมป์
20 บาท

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
Nationality

ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ น้ (Custodian)ให้กบั /Acting as custodian of
ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) / being a shareholder of G Capital Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุ น้ จํานวนทั้งสิ้ นรวม
Holding shares at the total amount of
หุน้ สามัญ
ordinary Share
หุน้ บุริมสิ ทธิ
preference

หุน้
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง ดังนี้
Shares and having the right to vote equal to
votes as follows:
เสี ยง
หุน้
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
Shares and having the right to vote equal to
votes
หุน้
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
Shares and having the right to vote equal to
votes

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
Age
ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

ปี
years

อยูบ่ า้ นเลขที่
residing at
อําเภอ/เขต
Amphone/Khet
หรือ
Or

(1) นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ อายุ 62 ปี 36 ถนนสุ ขาภิบาล 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร
Mr. Chalermchai Wongwaiwit Age 62 years, Residing at No. 36 Sukhaphiban 2 Road, Soi 1, Prawet Sub-area, Prawet District, Bangkok
(2) นายเอนก คําชุ่ม อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 144/44 หมู่ 3 ถนนรามอินทรา ซอยคูบ้ อน 27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
Mr.Anek Khamchum Age 60 years, Residing at No.144/44 Moo.3 Ramintra Road, Soi koobon 27, Tharang, Bangken, Bangkok
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday, April 25,
2019 at 09:00 a.m., at The Meeting Room 4 floor of T S Flour Mill Public Company Limited 90/9 Moo 1, Soi Siamsilo Poochaosamingphrai Road, Samrongklang,
Phrapradaeng, Samutprakarn 10130 or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my / our behalf in this meeting as follows :ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดําเนิ นงาน ประจําปี 2561
Agenda 1 To acknowledge the Board of Director’s report on the year 2018 operation.
ไม่มีการลงมติในวาระนี้ เนื่ องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน ประจําปี 2561

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
Agenda 2 To consider and approve the appropriation of profit and dividend payment for the Company's operating results for the year 2018.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานของบริ ษทั ประจําปี 2561
Agenda 3 To consider the allocation of profit distribution and omission of dividend from operation for half past year ended 2018.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจําปี 2562
Agenda 4 To consider the election of directors to replace those retiring by rotation for the year 2019.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
การแต่ งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
Appointment of the certain directors as follows:
ชื่อกรรมการ นายปรีชา
อรรถวิภัชน์
Name of Director Mr.Pricha
Attavipach
เห็นด้วย
Approve

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
Chairman of the Board / Independent Committee
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Disapprove
Abstain

ชื่อกรรมการ นายสมชัย
Name of Director Mr.Somchai
เห็นด้วย
Approve

วนาวิทย
Vanavit

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ / กรรมการอิสระ
Chairman of Audit Committee / Director / Independent Committee
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Disapprove
Abstain

ชื่อกรรมการ นายณรงค์
Name of Director Mr.Narong
เห็นด้วย
Approve

เจนลาภวัฒนกุล
กรรมการ / กรรมการบริหาร
Chenlapwatanakul
Director / Executive Director
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Disapprove
Abstain

ชื่อกรรมการ นายชลัช
Name of Director: Mr.Chalush
เห็นด้วย
Approve

ชินธรรมมิตร์
Chinthummit

กรรมการ / กรรมการบริหาร
Director / Executive Director
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Disapprove
Abstain

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2562
Agenda 5 To consider Remuneration of Directors for the year 2019.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2562
Agenda 6 To consider and approve the appointment of the auditor and audit fees for the year of 2019.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
(4) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการ
ลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
The voting of the proxy holder in respect of any agenda in contrary to the manner set forth above shall be considered incorrect and shall not my/our vote.
(5) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใด
นอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติ มข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก
ประการตามที่เห็นสมควร
In the case where my/our designation for the proxy holder to vote in respect of any agenda is not specified or not clearly specified or if their agenda considered in the
meeting other than those specified above, including any amendment or additional thereof, the proxy holder shall be authorized to consider the matters and vote on my/our
behalf as the proxy holder deems appropriate in all respects.
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทํา
เองทุกประการ
Any act or thing carried out by the proxy holder in the meeting except the case that the proxy holder not vote according to my/our intention as in the proxy form shall
be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.
ลงชื่อ/Signed

ผูม้ อบฉันทะ/Proxy Grantor
(

)

ลงชื่อ/Signed

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(

)

(

)

ลงชื่อ/Signed

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy Holder

ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy Holder
)

หมายเหตุ/Remark
1. ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ ้นให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการ
ลงคะแนนเสี ยงได้
The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of shares may not be divided to more than one proxy holder in order to divide
the vote.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
With respect to the agenda on the election of the Company’s board of directors, either complete set of the board of directors or individual director may be appointed.
3. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะตามแบบ ค. ตามแบบ
In case there is any other agendas to be considered in addition to those in the above mentioned, the proxy grantor may specify such agenda on the continued list of proxy form C attached
hereto.

ใบประจําต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะ ค.
The Continued list of proxy form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

ที เอส ฟลาวมิลล์

จํากัด (มหาชน)

The proxy on behalf of the shareholder of G Capital Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริ ษทั ที เอส ฟลาว
มิลล์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หรื อที่จะพึงเลื่อน
ไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday, April 25, 2019 at 09:00 a.m., at The Meeting Room 4 floor at T S Flour Mill
Public Company Limited 90/9 Moo 1, Soi Siamsilo Poochaosamingphrai Road, Samrongklang, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130 or at any adjournment
thereof to any other day, time and venue.
วาระที่
เรื่อง
Agenda No.
Subject:
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:เห็นด้วย........เสี ยง
ไม่เห็นด้วย…….เสี ยง
งดออกเสี ยง.........เสี ยง
Agree ……...votes
Disagree ……...votes
Abstrain ……….votes
วาระที่
เรื่อง
Agenda No.
Subject:
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:เห็นด้วย........เสี ยง
ไม่เห็นด้วย…….เสี ยง
งดออกเสี ยง.........เสี ยง
Agree ……...votes
Disagree ……...votes
Abstrain ……….votes
วาระที่
เรื่อง
Agenda No.
Subject:
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:เห็นด้วย........เสี ยง
ไม่เห็นด้วย…….เสี ยง
งดออกเสี ยง.........เสี ยง
Agree ……...votes
Disagree ……...votes
Abstrain ……….votes

วาระที่
เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda No.
Subject:
ชื่อกรรมการ/ Name of director
เห็นด้วย........เสี ยง
ไม่เห็นด้วย…….เสี ยง
Agree ……...votes
Disagree ……...votes

งดออกเสี ยง.........เสี ยง
Abstrain ……….votes

ชื่อกรรมการ/ Name of director
เห็นด้วย........เสี ยง
Agree ……...votes

ไม่เห็นด้วย…….เสี ยง
Disagree ……...votes

งดออกเสี ยง.........เสี ยง
Abstrain ……….votes

ชื่อกรรมการ/ Name of director
เห็นด้วย........เสี ยง
Agree ……...votes

ไม่เห็นด้วย…….เสี ยง
Disagree ……...votes

งดออกเสี ยง.........เสี ยง
Abstrain ……….votes

ชื่อกรรมการ/ Name of director
เห็นด้วย........เสี ยง
Agree ……...votes

ไม่เห็นด้วย…….เสี ยง
Disagree ……...votes

งดออกเสี ยง.........เสี ยง
Abstrain ……….votes

วาระที่
เรื่อง
Agenda No.
Subject:
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:เห็นด้วย........เสี ยง
ไม่เห็นด้วย…….เสี ยง
งดออกเสี ยง.........เสี ยง
Agree ……...votes
Disagree ……...votes
Abstrain ……….votes
วาระที่
เรื่อง
Agenda No.
Subject:
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:เห็นด้วย........เสี ยง
ไม่เห็นด้วย…….เสี ยง
งดออกเสี ยง.........เสี ยง
Agree ……...votes
Disagree ……...votes
Abstrain ……….votes

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ครั้ งที่ 1/2562
สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 6

ข้ อบังคับของบริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
หมวดที่ 4 การประชุ มผู้ถือหุ้น

ข้อ 17.

ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่าจํานวนหุน้ ที่ตนถือ
2) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูเ่ ลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณี ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคน
เป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการ เท่าจํานวนกรรมการที่ จะพึงมีหรื อจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด

ข้อ 18.

ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่ งอย่างน้อยจํานวนหนึ่ งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการ
จะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่ จ ะออกจากตํา แหน่ งในปี แรก และปี ที่ สองภายหลัง จดทะเบี ย นบริ ษ ทั นั้น ให้จ บั สลากว่า ผูใ้ ดจะออก ส่ ว นปี หลัง ๆ ต่ อ ไป
ให้กรรมการที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
กรรมการผูอ้ อกจากตําแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 19.

นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตําแหน่งเมื่อ
1) ตาย
2) ลาออก
3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด
4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
5) ศาลมีคาํ สัง่ ให้ออก

ข้อ 23.

ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจํานวนผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน และมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่ น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ ง (1/2) ของจํานวนหุ ้นที่ ถือ
โดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

ข้อ 33.

บําเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะกําหนด
กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น
ตามข้อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา ซึ่ งอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่ นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป็ นคราวๆ
ไป หรื อจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษทั
ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริ ษทั ซึ่ งได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงาน หรื อลูกจ้างของบริ ษทั
การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสองจะต้องไม่ขดั หรื อแย้งกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็ นอิสระตามที่กฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกําหนด

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

ข้อ 35.

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ครั้ งที่ 1/2562

ให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นอย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ ให้เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว ให้จดั ให้มีข้ ึน
ภายในสี่ (4) เดือน ภายหลังวันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นๆ ให้เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในห้า (1/5)
ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ ายได้ท้ งั หมด หรื อจํานวนผูถ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่ งมีหุ้นรวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสิ บ (1/10) ของ
จํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดเข้าชื่อกันทําหนังสื อในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ ก็ได้ โดยในหนังสื อร้อง
ขอนั้นจะต้องระบุวา่ ให้เรี ยกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชดั เจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจาก
ผูถ้ ือหุน้

ข้อ 36.

ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสื อนัดประชุ มระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา
พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้ และนายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจํากัดทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุ มในหนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสาม (3)วันก่อนวันประชุมด้วยโดยจะต้อง
โฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3)วันติดต่อกัน

ข้อ 37.

ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีจาํ นวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) เข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้า (25) คนหรื อไม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดจึงจะ
ครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จํานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาเข้าร่ วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ น้ ร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป
ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ น้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ น้ ไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จาํ เป็ นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38.

ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทําเป็ นหนังสื อ
ลงลายมื อชื่ อผูม้ อบฉันทะ และทําตามแบบที่ นายทะเบี ยนบริ ษทั มหาชนจํากัดกําหนด โดยให้มอบแก่ ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึ่ ง
ประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานที่ประชุม ก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
ก. จํานวนหุน้ ที่ผมู ้ อบฉันทะนั้นถืออยู่
ข. ชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

ข้อ 39.

การประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นให้เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลําดับระเบียบ
วาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาํ หนด
ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด อาจ
ขอให้ที่ประชุมพิจาณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมได้ ในกรณี ที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้
ในหนังสื อนัดประชุม หรื อเรื่ องที่ผถู ้ ือหุ น้ เสนอเพิ่มเติมไม่เสร็ จ และจําเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลา
ที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ งหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหุ น้ ไม่นอ้ ย
กว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุ ม ทั้งนี้ ให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุ มในหนังสื อพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่ อนการประชุ มด้วย โดย
จะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ครั้ งที่ 1/2562

ข้อ 40.

ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการไม่ อ ยู่ใ นที่ ป ระชุ ม หรื อ ไม่ อ าจปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ไ ด้ ถ้า มี
รองประธานกรรมการ ให้ร องประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้า ไม่ มี ร องประธานกรรมการ หรื อ มี แต่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ไ ด้
ให้ผถู้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม

ข้อ 41.

ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่ งเสี ยงต่อหนึ่ งหุ ้น ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ ้นจะ
ไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 42.

การออกเสี ยงลงมติใดๆ หรื อการอนุ มตั ิ กิจการใดๆ ในที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้น
ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรื อกรณี อื่นตามที่กฎหมายจะกําหนดไว้ หรื อ
ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม และมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั มหาชนอื่น หรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
ค. การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไร
ขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
ฉ. การออกหุน้ กู้
ช. การควบบริ ษทั หรื อการเลิกบริ ษทั

ข้อ 47. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของผูถ้ ือหุน้ หรื อมติของคณะกรรมการ กรณี ที่มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
การจ่ายเงินปั นผลให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุ ้น และให้โฆษณาคําบอกกล่าวจากการจ่ายเงินปั นผลนั้นทางหนังสื อพิมพ์เป็ นระยะเวลา
สาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่มีมติเช่นว่านั้น
ข้อ 48. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริ ษทั มีกาํ ไรพอสมควรที่จะกระทํา
เช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวต่อไป
ข้อ 50 บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
“เรา คือ ผูผ้ ลิตแป้ งสาลีช้ นั นํา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศ ทั้งในด้านพาณิ ชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็ นมืออาชีพ”

ลข.022/2562

ที่

วันที่ 20 มีนาคม 2562
เรื่อง

แบบฟอร์มลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอใช้บริ การรถตูร้ ับ-ส่ ง

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

ด้วยบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ได้จดั บริ การรถตูร้ ับ-ส่ ง เพื่ออํานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ที่จะเข้า
ร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2562 ครั้ งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 โดยจุดรั บ -ส่ งอยู่ที่บริ เวณลานจอดรถ
หน้าคอนโด เดอะ เมโทรโพลิส (สถานีรถไฟฟ้ าสําโรง ทางออกประตู 5 มีลิฟต์) ตามกําหนดการดังนี้
เวลา 07:30-08:00 น.

รถตูจ้ อดรอรับผูถ้ ือหุน้ บริ เวณลานจอดรถหน้าคอนโด เดอะ เมโทรโพลิส
(สถานีรถไฟฟ้ าสําโรง ทางออกประตู 5)

เวลา 08:00-08:30 น.

รถออกจากสถานีรถไฟฟ้ าสําโรง เดินทางถึงบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

เวลา 11:10-11:30 น.

รถตูอ้ อกจากบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิ ลล์ จํากัด (มหาชน) เพื่อไปส่ งผูถ้ ื อหุ ้นที่ สถานี
รถไฟฟ้ าสําโรง (คอนโด เดอะ เมโทรโพลิส)

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางแววตา กุลโชตธาดา)
เลขานุการบริ ษทั
กรุ ณาแจ้งความประสงค์ขอใช้บริ การรถตูร้ ับ-ส่ ง ภายในวันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562
โดยวิธีการ Fax : 02-017-9999 ต่อ 111, 222 โทรศัพท์ 02-017-9999 ต่อ 200, 611 หรื อ E:mail cherpreme@tmill.co.th
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
ชื่อ – นามสกุล
เบอร์มือถือที่ติดต่อได้

หมายเหตุ : 1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ สํารองที่นงั่ รถรับ-ส่ ง ให้กบั ผูท้ ี่แจ้งความประสงค์ตามเงื่อนไขข้างต้นเท่านั้น
2. หากมีผลู ้ งทะเบียนใช้บริ การรถรับ-ส่ง น้อยกว่า 8 ท่าน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการใช้บริ การดังกล่าว
โดยจะโทรแจ้งให้ผลู ้ งทะเบียนทราบ ภายในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562
สํานักงาน : 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถ.ปู่ เจ้าสมิงพราย ต.สําโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ : 0-2017-9999 โทรสาร : 0-2017-9999 ต่อ 111 หรื อ 222
Office: 90/9 Moo 1 Soi Siamsilo, Poochaosamingphrai Rd., Samrongklang, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130 Tel: 0-2017-9999 (Hunting Lines) Fax: 0-2017-9999 Ext.111 หรื อ 222
Website: www.tmill.co.th

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ครั้ งที่ 1/2562
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แผนทีต่ ้งั ของสถานทีจ่ ัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
ครั้งที่ 1/2562
ห้องประชุมชั้น 4 บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 90/9 หมู่ที่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย
ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทรสอบถามเส้ นทางได้ ทเี่ บอร์ โทรศัพท์ 02-017-9999

