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

หนังสื อเชิญประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2563
ครั้งที่ 1/2563
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 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 วยในการเข้ าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และงดจัดรถตู้ รับ-ส่ ง ผู้ถือหุ้นเนื่องจากวิกฤต COVID-19

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
“เรำ คือ ผูผ้ ลิตแป้ งสำลีช้ นั นำ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำสู่ ควำมเป็ นเลิศ ทั้งในด้ำนพำณิชย์และคุณภำพผลิตภัณฑ์อย่ำงเป็ นมืออำชีพ”

ที่

ลข.019/2563
วันที่ 25 มีนำคม 2563

เรื่อง

ขอเรี ยนเชิญประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

เรียน

ท่ำนผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. วิธีกำรใช้รหัสคิวอำร์ (QR Code) สำหรับดำวน์โหลดรำยงำนประจำปี 2562 (Annual Report)
2. รำยชื่อและประวัติกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่งตำมวำระและได้รับกำรเสนอชื่ อกลับเข้ำดำรงตำแหน่งใหม่ ประจำปี 2563
3. ข้อมูลประวัติและประสบกำรณ์กำรทำงำนของผูส้ อบบัญชี
4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมกำรอิสระกรณี ผถู้ ือหุ้นมอบหมำยให้กรรมกำรอิสระเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
5. วิธีกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะ และกำรออกเสี ยงลงคะแนน
-หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก.
-หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
6. ข้อบังคับของบริ ษทั หมวดที่ 4 เรื่ อง กำรประชุมผูถ้ ือหุ้น
7. แนวทำงในกำรประชุมภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของ COVID-19
8. แผนที่ต้ งั ของสถำนที่จดั ประชุม
ด้วยคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯ มีมติให้เรี ยกประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา
09:00 น. ณ ห้องประชุ มชั้น 4 บริ ษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยำมไซโล ถนนปู่ เจ้ำสมิงพรำย ตำบลสำโรงกลำง
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร เพื่อพิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดาเนินงาน ประจาปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล : รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2562 และข้อมูลสำคัญที่ปรำกฏในรำยงำนประจำปี 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ว เห็ นสมควรเสนอที่ ประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ้น เพื่อรับทรำบผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั
ในรอบปี 2562 โดยมีรำยละเอียดตำมรำยงำนประจำปี 2562 (ในรู ปแบบ QR Code-ดูวธิ ีการใช้ รหัส QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
การลงมติ : วำระนี้ไม่ตอ้ งลงมติ เนื่องจำกเป็ นกำรรำยงำนให้ผถู้ ือหุ้นรับทรำบ
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จและงบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ตำมที่ปรำกฏ
ในรำยงำนประจำปี 2562 ซึ่งได้ผำ่ นกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชี รับอนุญำตแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบ
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่ งผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญำตแล้ว โดยมีรำยละเอียดตำมรำยงำนประจำปี 2562 (ในรู ปแบบ QR Code)
สรุปสาระสาคัญงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกาไรรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกาไรรขาดทุน)
สิ นทรัพย์รวม
1,339,229,505 บำท
หนี้สินรวม
342,157,372 บำท
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
997,072,133 บำท
รำยได้รวม
1,476,449,459 บำท
ค่ำใช้จ่ำยรวม
1,351,713,802 บำท
ต้นทุนทำงกำรเงิน
7,141,379 บำท
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
25,690,965 บำท

สำนักงำน : 90/9 หมู่ 1 ซอยสยำมไซโล ถ.ปู่ เจ้ำสมิงพรำย ต.สำโรงกลำง อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130 โทรศัพท์ : 0-2017-9999 โทรสำร : 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 จากัด (มหาชน)
“เรำ คือ ผูผ้ ลิตแป้ งสำลีช้ นั นำ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำสู่ ควำมเป็ นเลิศ ทั้งในด้ำนพำณิชย์และคุณภำพผลิตภัณฑ์อย่ำงเป็ นมืออำชีพ”

กำไรสำหรับปี
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำน

101,280,868 บำท
0.25 บำท/หุ้น

งบกระแสเงินสดของบริษทั ฯ
ได้มำจำกกิจกรรมดำเนิ นงำน
275,296,833 บำท
ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
(12,251,007) บำท
ใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
(270,778,947)บำท
เงินสดลดลง
7,733,121 บำท
การลงมติ : วำระนี้ตอ้ งผ่ำนมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเข้ำร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรรและการจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ในปี 2562
ผล
ของบริ ษทั
ว 101,280,868 บำท คณะ
บริ ษทั
ณำ
ไม่จดั สรรกำไรเป็ นเงินสำรองตำมกฎหมำย เนื่ องจำกได้ต้ งั สำรองตำมกฎหมำยครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้วเป็ นเงิน 39,900,000 บำท ดังนั้นจึง
ขออนุมตั ิไม่ต้งั สำรองตำมกฎหมำยเพิ่มเติมในปี 2562 และ อกำร
ประจำปี 2562 ในอัตรำหุ้นละ 0.19 บำท โดยคณะกรรมกำรบริ ษทั
ได้อนุมตั ิจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกกำไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 ในอัตรำหุ้นละ 0.08 บำท เป็ นเงินจำนวน 31,893,124.88 บำท เมื่อวันที่
29 พฤศจิกำยน 2562 และจ่ำยจำกกำไรสุทธิประจำปี 2562 อ
ะ 0.11 บำท จำนวน 398,664,061 หุ้น
จำนวน 43,853,046.71
คิด
เป็ นร้อยละ 74.79 ของกำไรสุทธิ ซึ่ งเป็ นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ*
ตารางเปรียบเทียบการจ่ ายเงินปันผลในปี ที่ผ่านมา
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

1. กำไรสุ ทธิจำกงบกำรเงิน (บำท)
2. สำรองตำมกฎหมำย (บำท)
3. กำไรสุ ทธิหลังหักสำรองตำมกฎหมำย (บำท)

101,280,868
0
101,280,868

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

4. จำนวนหุ้น
4.1 จำนวนหุ้นที่จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล (หุ้น)
4.2 จำนวนหุ้นที่จ่ำยเงินปันผลประจำปี (หุ้น)
5. กำไรต่อหุ้น (บำท/หุ้น)

398,664,061
398,664,061
0.25

398,663,861
398,664,061
0.30

342,259,533
342,706,426
0.31

342,046,706
342,245,956
0.20

6. รวมเงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น (บำท/หุ้น)
0.19
6.1 เงินปั นผลระหว่ำงกำล (บำท/หุ้น)
0.08
6.2 เงินปันผลประจำปี (บำท/หุ้น)
0.11
7. รวมเงินปันผลจ่ำยทั้งสิ้ น (บำท)
75,746,172
8. สัดส่วนกำรจ่ำยเงินปันผลเทียบกับกำไรสุ ทธิ
74.79
หลังหักสำรองตำมกฎหมำยแต่ละปี (ร้อยละ)
หมำยเหตุ : ปี 2562 จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกกำไรสะสม ณ 30 มิถุนำยน 2562

0.30
0.15
0.15
119,599,188
118.19

0.18
0.18
61,606,683
61.49

0.15
0.08
0.07
51,320,953
77.75

*นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้นในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 50 ของกำไรสุ ทธิ หลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคลของงบกำรเงิน
เฉพำะ และหลังหักสำรองตำมกฎหมำย และเงินสะสมอื่นๆ ตำมที่บริ ษทั ฯ กำหนด ทั้งนี้ กำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ ยนแปลง ขึ้นอยูก่ บั
ฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน แผนกำรลงทุน ควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคต ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ และ / หรื อผูถ้ ือหุ้นของ
บริ ษทั ฯ เห็นสมควร
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิจดั สรรกำไรประจำปี 2562 ดังนี้
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
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1.) กำรจัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2562
 กำไรสุ ทธิ ปี 2562
101,280,868 บำท
 ขออนุมต
ั ิไม่ต้ งั สำรองตำมกฎหมำยเนื่องจำกครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว
2.) กำรจ่ำยเงินปันผลสำหรับปี 2562
 กำไรสุ ทธิ ปี 2562
101,280,868 บำท
 หัก สำรองตำมกฎหมำย 5%
0 บำท
 กำไรหลังหักสำรองฯ
101,280,868 บำท
 ขออนุมต
ั ิจ่ำยเงินปันผล ประจำปี 2562 ในอัตรำหุ้นละ 0.19 บำท โดยมีรำยละเอียดดังนี้
 จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล จำกกำไรสะสม ณ 30 มิถุนำยน 2562 โดยจ่ำยไปเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562
 จำนวน 398,664,061 หุ ้น หุ ้นละ 0.08 บำท เป็ นเงิน
31,893,124.88 บำท
 และเสนอจ่ำยเงินปั นผลจำกกำไรสุ ทธิ ประจำปี 2562 หุ ้นละ
0.11 บำท
 จำนวน 398,664,061 หุ ้น เป็ นเงิน
43,853,046.71 บำท
 รวมเงินปั นผลที่จ่ำยทั้ง 2 ครั้ง เท่ำกับ 0.19 บำทต่อหุ ้น เป็ นเงิน 75,746,171.59 บำท คิดเป็ น 74.79%
ของกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตำมกฎหมำย ซึ่งเป็ นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ*
การลงมติ : วำระนี้ตอ้ งผ่ำนมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุ้นซึ่ งเข้ำร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ประจำปี 2563 มีกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่งตำมวำระ ดังนี้
1. นำยชนะชัย
ชุติมำวรพันธ์
รองประธำนกรรมกำรบริ หำร
2. นำยเอนก
คำชุ่ม
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ
3. นำยสมชำย
ชินธรรมมิตร์
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
4. ดร.สุภสร
ชโยวรรณ
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน (โดยไม่รวมผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยแต่ ละท่ำน)ได้พิจำรณำรำยชื่ อบุคคลที่ เหมำะสม โดยได้
พิจำรณำคุณสมบัติ ควำมหลำกหลำย ควำมรู้ ควำมชำนำญ ภำวะผูน้ ำ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์กำรดำเนิ นธุ รกิ จของ
บริ ษทั ฯ โดยมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำกรรมกำรรำยเดิม 4 ท่ำน ได้แก่ นำยชนะชัย ชุติมำวรพันธ์ นำยเอนก
คำชุ่ม นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์ และดร.สุ ภสร ชโยวรรณ กลับเข้ำมำดำรงตำแหน่ งเป็ นกรรมกำร ประจำปี 2563 ต่ออีกวำระหนึ่ ง เนื่ องจำกเห็ นว่ำ
กรรมกำรทั้ง 4 ท่ำน เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติเหมำะสม มีควำมเชี่ยวชำญ มีประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำงๆ มีภำวะผูน้ ำ มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีประวัติกำรทำงำนที่
โปร่ งใส และได้ปฏิบตั ิงำนในตำแหน่งหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยได้เป็ นอย่ำงดีตลอดมำ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ื อหุ ้นเสนอชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั เป็ นกำรล่วงหน้ำ
โดยได้ประกำศในเว็บไซต์ http://www.tmill.co.th ของบริ ษทั รวมทั้งแจ้งผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิ กส์ของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ระหว่ำง
วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ที่ผำ่ นมำแล้วนั้น ปรำกฏว่ำไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่ำนใดแจ้งควำมจำนงในเรื่ องดังกล่ำว
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ว เห็ นว่ำบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่ อทั้ง 4 ท่ำนในครั้งนี้ ได้ผ่ำนกระบวนกำรกลัน่ กรองจำก
คณะกรรมกำรสรรหำแล้วว่ำ กรรมกำรทั้ง 4 ท่ำน มี คุณสมบัติที่เหมำะสมกับกำรประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั เป็ นผูม้ ีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมี
ประสบกำรณ์อนั เป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ รวมทั้งมีกำรปฏิ บตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมระมัดระวังรอบคอบภำยใต้ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ
และเป็ นไปตำม พ.ร.บ. บริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และคณะกรรมกำรได้พิจำรณำแล้วว่ำ นำยอเนก คำชุ่ม ผูถ้ ูกเสนอชื่อให้เป็ นกรรมกำรอิสระ จะ
สำมำรถให้ควำมเห็ นได้อย่ำงเป็ นอิสระและเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้อง จึงเห็ นสมควรเสนอที่ประชุ ม สำมัญผูถ้ ื อหุ้นเพื่อพิจำรณำเลื อกตั้ง
กรรมกำรทั้ง 4 ท่ำน กลับเข้ำมำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำร ประจำปี 2563 ต่ออีกวำระหนึ่ ง ทั้งนี้ กรรมกำรที่มีส่วนได้เสี ย ในวำระนี้ ไม่ได้ออกเสี ยง
ลงคะแนน (รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกตามวาระประจาปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
การลงมติ : วำระนี้ตอ้ งผ่ำนมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมำเข้ำร่ วมประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
“เรำ คือ ผูผ้ ลิตแป้ งสำลีช้ นั นำ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำสู่ ควำมเป็ นเลิศ ทั้งในด้ำนพำณิชย์และคุณภำพผลิตภัณฑ์อย่ำงเป็ นมืออำชีพ”

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุ ดย่อย ประจาปี 2563
วัตถุประสงค์ และเหตุ ผล : คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้พิ จำรณำค่ ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริ ษทั และกรรมกำรชุ ดย่อย
ประจำปี 2563 โดยคำนึ งถึ งควำมรับผิดชอบและกำรปฏิ บตั ิหน้ำที่ของกรรมกำร หลักกำรกำกับดู แลกิ จกำรที่ ดีและแนวปฏิ บตั ิของอุตสำหกรรม
ที่ใ กล้เ คี ยงกัน รวมทั้งพิจำรณำจำกผลประกอบกำรและขนำดธุ รกิ จของกิ จกำรแล้ว เสนอให้ก ำหนดค่ำตอบแทนเป็ นวงเงิ น รวมสู งสุ ด ไม่เ กิ น
15,044,250 บำทต่อปี และค่ำเบี้ยประชุ มคณะกรรมกำรชุ ดย่อยอื่ นๆ นอกเหนื อจำกคณะกรรมกำรบริ หำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบ อีกครั้ งละ
5,000 บำท ตำมรำยละเอียดดังนี้
ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2562-2563
ตาแหน่ ง
ค่าตอบแทนรายเดือนปี 2562
ค่าตอบแทนรายเดือนปี 2563 (ปี ที่เสนอ)
คณะกรรมกำรบริ ษทั
ประธำนกรรมกำรบริ ษทั
35,000
35,000
กรรมกำรบริ ษทั
25,000
25,000
คณะกรรมกำรชุดย่อย
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
10,000
10,000
กรรมกำรตรวจสอบ
5,000
5,000
กรรมกำรบริ หำร
20,000
20,000
ค่ำเบี้ยประชุม
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
5,000 บำท/คน/ครั้ง
5,000 บำท/คน/ครั้ง
หมายเหตุ : 1.ค่ำตอบแทนกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน กำหนดให้จ่ำยค่ำตอบแทนเป็ นค่ำเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บำท / คน
2. ค่ำตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี
ความเห็น ของคณะกรรมการ : คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ว เห็ นสมควรเสนอที่ประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ้น เพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิค่ ำตอบแทนกรรมกำร
ประจำปี 2563 โดยคำนึ งถึงควำมเหมำะสมในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงครบถ้วนแล้ว ตลอดจนเปรี ยบเทียบอ้ำงอิ งจำกบริ ษทั ในอุตสำหกรรมที่ ใกล้เคียงกัน
รวมทั้งพิจำรณำจำกผลประกอบกำรและขนำดธุรกิจของกิจกำรแล้ว โดยกำหนดเป็ นวงเงินรวมสู งสุ ดไม่เกิน 15,044,250 บำทต่อปี และค่ำเบี้ยประชุ ม
คณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนื อจำกคณะกรรมกำรบริ หำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบ อีกครั้ งละ 5,000 บำท ตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอ
การลงมติ : วำระนี้ ตอ้ งผ่ำนมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสองในสำม (2/3) ของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำเข้ำร่ วมประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2563
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : เพื่อให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้พิจำรณำเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ประจำปี 2562 จำกบริ ษทั สำนักงำน
เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยกำหนดให้นำยนริ ศ เสำวลักษณ์สกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 5369 หรื อ นำยอำพล จำนงค์วฒั น์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลข
4663 คนใดคนหนึ่ง หรื อผูส้ อบบัญชีท่ำนอื่นที่สำนักงำน ก.ล.ต.ให้ควำมเห็นชอบ ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีจำกบริ ษทั สำนักงำน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชี ประจำปี 2563 เพื่อทำหน้ำที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงควำมเห็ นต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯ โดยพิจำรณำจำกเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภำพของผูส้ อบ
บัญชี ประสิ ทธิภำพในกำรทำงำน และเป็ นผูท้ ี่ได้รับควำมเห็นชอบจำก ก.ล.ต. โดยกำหนดค่ำสอบบัญชี เป็ นจำนวนเงินไม่เกิน 810,000 บำท
รายชื่อ

เลขทะเบียนใบอนุญาต

จานวนปี ที่เป็ นผู้สอบบัญชี

1. นำยนริ ศ เสำวลักษณ์สกุล
5369
3 ปี (2558-2559, และปี 2562)
2. นำยอำพล จำนงค์วฒั น์
4663
*ข้อมูลประวัติและประสบกำรณ์กำรทำงำนของผูส้ อบบัญชี : สำนักงำน เอ เอ็ม ซี จำกัด (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
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ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษทั สาหรับปี 2561-2563
รอบปี บัญชี
ผูส้ อบบัญชี
ค่ำสอบบัญชี
2561
บริ ษทั สำนักงำน เอ เอ็ม ซี จำกัด
710,000 บำท
2562
บริ ษทั สำนักงำน เอ เอ็ม ซี จำกัด
710,000 บำท
2563
บริ ษทั สำนักงำน เอ เอ็ม ซี จำกัด
750,000 บำท
หมายเหตุ : ค่ำบริ กำรอื่นๆ หมำยถึง ค่ำบริ กำรงำนแปลเอกสำรงบกำรเงินเป็ นภำษำอังกฤษไตรมำสละ 15,000 บำท

ค่ำบริ กำรอื่น ๆ
60,000
60,000
60,000

อนึ่ งบริ ษทั สำนักงำน เอ เอ็ม ซี จำกัด และผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญำต เป็ นผูส้ อบบัญชี ให้กบั บริ ษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) และ
บริ ษทั ในเครื อไทยชู กำร์ เทอร์ มิเนิ้ ล จำกัด (มหำชน) เป็ นเวลำ 17 ปี นับตั้งแต่ปี 2545 ถึ งปี 2562 (ยกเว้นในปี 2552 เปลี่ยนผูส้ อบบัญชี เป็ นบริ ษทั
เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิ เอทส์ จำกัด) และไม่เป็ นบุคคลหรื อมี รำยกำรที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ มี ควำมเป็ นอิสระ
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยใดๆ กับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อไทยชูกำร์ เทอร์ มิเนิ้ล จำกัด (มหำชน) และมิได้เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ
ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหำชน) จึงมีควำมเป็ นอิสระในกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯ
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้น แต่งตั้งบริ ษทั สำนักงำน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยมีนำยนริ ศ เสำวลักษณ์สกุล
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญำต เลขที่ 5369 หรื อ นำยอำพล จำนงค์วฒั น์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญำต เลขที่ 4663 คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี ข องบริ ษทั ฯ
ประจำปี 2563 ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีเดียวกันกับบริ ษทั ในเครื อบริ ษทั ไทยชูกำร์ เทอร์ มิเนิ้ล จำกัด (มหำชน) โดยกำหนดค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี
ของบริ ษทั ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็น ชอบ เป็ นค่ำบริ กำรตรวจสอบบัญชี จำนวน 750,000 บำท และค่ำแปลเอกสำรงบกำรเงินจำนวน 60,000
บำท รวมเป็ นเงิน 810,000 บำท โดยบุคคลดังกล่ำวมีควำมเป็ นอิสระและไม่มีส่วนได้เสี ยใดๆ กับบริ ษทั ฯ
การลงมติ : วำระนี้ตอ้ งผ่ำนมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมำเข้ำร่ วมประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 7 พิจำรณำอนุมตั ิแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ โดยยกเลิกวัตถุประสงค์ขอ้ (20) ที่วำ่ “โรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสื อ พิมพ์หนังสื อจำหน่ ำย
และออกหนังสื อพิมพ์” และ ข้อ (34) ที่วำ่ “รวมทั้งกิจกำรโฆษณำ”
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็ นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ื อหุ้น เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ ยกเลิกวัตถุประสงค์ขอ้ (20) ที่ว่ำ “โรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสื อ
พิมพ์หนังสื อจำหน่ำย และออกหนังสื อพิมพ์” และ ข้อ (34) ที่ว่ำ “รวมทั้งกิจกำรโฆษณำ” เนื่ องจำกบริ ษทั ไม่ได้ประกอบกิ จกำรใดตำมวัตถุประสงค์
ทั้ง 2 ข้อนี้ และเป็ นประเด็นที่ อำจจะสร้ ำงข้อขัดข้องแก่ ผูถ้ ื อหุ ้ น ของบริ ษทั ที่ ป ระสงค์จะด ำรงตำแหน่ งทำงกำรเมื อง เนื่ องจำกรั ฐธรรมนู ญแห่ ง
รำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2560 บัญญัติไว้วำ่ ผูท้ ี่สมัครรับเลือกตั้งเป็ นสมำชิ กสภำผูแ้ ทนรำษฎร หรื อเป็ นสมำชิ กวุฒิสภำหรื อเป็ นรัฐมนตรี หรื อตำแหน่ง
อื่นๆ จะต้องไม่เป็ นเจ้ำของหรื อผูถ้ ือหุ้นในกิ จกำรหนังสื อพิมพ์หรื อสื่ อมวลชนใดๆ (มำตรำ 98(3), มำตรำ 108 ข.(1), มำตรำ 160) จึงสมควรแก้ไข
หนังสื อบริ คณห์สนธิ โดยยกเลิ กวัตถุประสงค์ขอ้ (20) และ (34) ดังกล่ำว ทั้งนี้ กำรแก้ไขวัตถุ ประสงค์และรำยละเอี ยดขึ้นกับควำมเห็ นชอบของ
กระทรวงพำณิ ชย์
การลงมติ : วำระนี้ ตอ้ งได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ ของผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ลงคะแนน

จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดเข้ำร่ วมประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรี ยงกัน
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำงแววตำ กุลโชตธำดำ)
เลขำนุกำรบริ ษทั

สำนักงำน : 90/9 หมู่ 1 ซอยสยำมไซโล ถ.ปู่ เจ้ำสมิงพรำย ต.สำโรงกลำง อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130 โทรศัพท์ : 0-2017-9999 โทรสำร : 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)
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1

วิธีการใช้ รหัสคิวอาร์ (QR Code) สํ าหรับดาวน์ โหลด
รายงานประจําปี 2562 (Annual Report)
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนาย
ทะเบี ยนหลักทรั พย์ได้พฒ
ั นาระบบเพื่อ ให้บริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ฯ ส่ งเอกสารการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นและ
รายงานประจําปี ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ ว โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่ งที่ส่งมาด้วย ลําดับที่ 1 ดังนี้
สํ าหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ ไป)
1. เปิ ดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล่องถ่ายรู ปบนมือถือส่ องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีขอ้ ความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ขอ้ ความนั้นเพื่อดูขอ้ มูลประกอบการประชุม
หมายเหตุ: กรณี ที่ไม่มีขอ้ ความ (Notification) บนมือถือ ผูถ้ ือหุ น้ สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเค
ชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็ นต้น
สํ าหรับระบบ Android
1. เปิ ดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรื อ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่ าน Line
เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)

เลือก QR Code

สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูขอ้ มูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ : หากไม่สามารถดาวน์โหลดคิวอาร์ (QR Code) ผ่านมือถือ ผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2562
ได้จากทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ http://www.tmill.co.th โดยเข้าไปที่หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลสําหรับผูถ้ ือหุน้ / การ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ / รายงานประจําปี

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
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รายชื่อและประวัตกิ รรมการทีอ่ อกจากตําแหน่ งตามวาระ
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 อ
และได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งใหม่ ประจําปี 2562
ประเภท กรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง : กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
ชื่อ : นายชนะชัย ชุ ติมาวรพันธ์
อายุ : 48
สั ญชาติ : ไทย
วุฒิการศึกษา :
-ปริญญาโท คณะศิลปะศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทนเนสซี่ สหรัฐอเมริกา
-ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทนเนสซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
-ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารอบรม
‐ประกาศนียบัตร หลักสูตรพื ้นฐานของผู้ที่ทําหน้ าที่เป็ นกรรมการบริ ษัทไทย (DAP รุ่ นที่ 37/2005)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
‐ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริ หาร ระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่ นที่ 21

ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ย้ อนหลัง ในการไปดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอืน่
(ก) จํานวนกิจการที่ดาํ รงตําแหน่งบริ ษทั ไม่จดทะเบียน (อื่น),สมาคม,องค์กรภาครัฐและเอกชน จํานวน 9 แห่ง ดังนี้
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

บริ ษทั อุบลไบโอเอทานอล จํากัด
บริ ษทั เคเอสแอล แมททีเรี ยล ซัพพลายส์ จํากัด
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ้ามัน จํากัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จํากัด
บริ ษทั เค.เอส.แอล. เรี ยลเอสเทต จํากัด
บริ ษทั นํ้าตาลเกาะกง จํากัด
บริ ษทั นํ้าตาลสะหวันนะเขต จํากัด

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

(ข) ชื่อบริ ษทั จดทะเบียน (อื่น) จํานวน 6 แห่งดังนี้
ประธานเจา้ หน้าที่บริ ษทั
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
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บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บีบีจีไอ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เคเอสแอล กรี นอินโนเวชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากดั (มหาชน)
บริ ษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จํากัด
บริ ษทั นํ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณี ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ง
การเข้าร่ วมประชุมในปี 2562

: ปี 2555 – ปัจจุบนั (8 ปี นับจากปี ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
: ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 12 ครั้ง (คิดเป็ น 100%)

หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า
นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ เป็ นผูม้ ีคุณสมบติ การเป็ นกรรมการและรองประธานกรรมการบริ หารครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนดมีความรู้
ความสามารถอันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั จึงเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นาย
ชนะชยั ชุติมาวรพนั ธ์ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่ง กรรมการและรองประธานกรรมการบริ หาร ต่ออีกวาระหนึ่ง
(ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื้ ่อนี้ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ)

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

รายชื่อและประวัตกิ รรมการทีอ่ อกจากตําแหน่ งตามวาระ
และได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งใหม่ ประจําปี 2562
ประเภท กรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง

: กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน และกรรมการอิสระ

ชื่อ : นายอเนก คําชุ่ม
อายุ : 61
สั ญชาติ : ไทย
วุฒิการศึกษา :
-ปริ ญญาตรี สาขานิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ั ฑิตยสภา
-เนติบณ
ั ฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
-ปริ ญญาโท สาขานิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประวัติการอบรม :
-ประกาศนียบัตร หลักสู ตรพื้นฐานของผูท้ ี่ทาํ หน้าที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ไทย (DAP รุ่ นที่ 85/2010)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบนั กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ย้อนหลัง ในการไปดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอืน่
(ก) จํานวนกิจการที่ดาํ รงตําแหน่งบริ ษทั ไม่จดทะเบียน (อื่น),สมาคม,องค์กรภาครัฐและเอกชน จํานวน 1 แห่ง ดังนี้
เจ้าของธุรกิจ
สํานักงาน เอนก คําชุ่ม ทนายความ
(ข) ชื่อบริ ษทั จดทะเบียน (อื่น) : ไม่มี
ิ
ิ
(ค) ระบุชื่อประเภทกจการในกรณี
ที่อาจทําให้เกดความขั
ดแย้งทางผลประโยชน์ : ไมมี่
จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ง
การเข้าร่ วมประชุมในปี 2562

: ปี 2555 – ปัจจุบนั (8 ปี นับจากปี ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
: ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 11 ครั้ง (คิดเป็ น 91.7%)

หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า
นายอเนก คําชุ่ม เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ การเป็ นกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการอิสระ ครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนดมีความรู้ ความสามารถอันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั จึงเห็นสมควร
นําเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายอเนก คําชุ่ม กลับเข้ามาดํารงตําแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายอเนก คําชุ่ม เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ การเป็ นกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ต่ออีกวาระหนึ่ง
(ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื้ ่อนี้ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ)

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

รายชื่อและประวัตกิ รรมการทีอ่ อกจากตําแหน่ งตามวาระ
และได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งใหม่ ประจําปี 2562
ประเภท กรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
ชื่อ : นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
อายุ : 67
สั ญชาติ : ไทย
วุฒิการศึกษา :
- Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
‐ อนุปริ ญญา คอมพิวเตอร์

: กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน

ประวัติการอบรม :
ผู้ที่ทําหน้ าที่เป็ นกรรมการบริ ษัทไทย
(DAP รุ่นที่ 17/2004) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)

Computer Collage, Germany

ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ย้ อนหลัง ในการไปดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอนื่
(ก) จํานวนกิจการที่ดาํ รงตําแหน่งบริ ษทั ไม่จดทะเบียน (อื่น),สมาคม,องค์กรภาครัฐและเอกชน จํานวน 12 แห่ง ดังนี้
กรรมการ
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ้ามัน จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั โรงไฟฟ้ านํ้าตาลขอนแก่น จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั ราชาชูรส จํากัด
กรรมการและผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
บริ ษทั แชมเปี้ ยน เฟอร์เมนเตชัน่ จาํ กัด
กรรมการและผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
บริ ษทั นํ้าตาลท่ามะกา จํากัด
กรรมการและผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
บริ ษทั นํ้าตาลนิวกว้างสุ ้นหลี จํากัด
กรรมการและผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
บริ ษทั โรงงานนํ้าตาลนิวกรุ งไทย จํากัด
(ข) ชื่อบริ ษทั จดทะเบียน (อื่น) จํานวน 2 แห่งดังนี้
กรรมการ
บริ ษทั นํ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณี ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ง
การเข้าร่ วมประชุมในปี 2562

: ปี 2555 – ปั จจุบนั (8 ปี นับจากปี ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
: ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 9 ครั้ง (คิดเป็ น 75.0%)

หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายสมชาย ชินธรรมมิตร์ เป็ นผูม้ ี
คุณสมบติ การเป็ นกรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนดมีความรู ้ ความสามารถอันจะเป็ นประโยชน์ต่อการ
ดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั จึงเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายสมชาย ชิ นธรรมมิตร์ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่ ง กรรมการและ
่
่ กวาระหนึ่ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ตออี
(ผทู ้ ี่ได้รับการเสนอชื้ ่อนี้ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ)

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

รายชื่อและประวัตกิ รรมการทีอ่ อกจากตําแหน่ งตามวาระ
และได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งใหม่ ประจําปี 2562
ประเภท กรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
ชื่อ : ดร.ศุภสร ชโยวรรณ
อายุ : 82
สั ญชาติ : ไทย
วุฒิการศึกษา :

: กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน

‐ ปริ ญญาตรี สาขากสิกรรมและสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
‐ ปริ ญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ และโภชนาการด้ านอาหาร มหาวิทยาลัยบริ คแฮม ยัง

ประเทศสหรัฐอเมริ กา
‐ ปริ ญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านอาหาร
รัฐหลุยเซียน่า มหาวิทยาลัยลุยเซียนาสเตต ประเทศสหรัฐอเมริ กา

ประวัติการอบรม :
‐ ประกาศนียบัตร หลักสูตรพื ้นฐานของผู้ที่ทําหน้ าที่เป็ นกรรมการบริ ษัทไทย (DAP รุ่นที่ 77/2009)

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
‐ ประกาศนียบัตร หลักสูตรสําหรับกรรมการบริ ษัทในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (DCP รุ่นที่ 112/2009)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ย้อนหลัง ในการไปดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอืน่
(ก) จํานวนกิจการที่ดาํ รงตําแหน่งบริ ษทั ไม่จดทะเบียน (อื่น),สมาคม,องค์กรภาครัฐและเอกชน จํานวน 4 แห่ง ดังนี้
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด
กรรมการ
กรรมการ
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ้ามัน จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จํากัด
(ข) ชื่อบริ ษทั จดทะเบียน (อื่น) : ไม่มี
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณี ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
จํานวนปี ที่ดํารงตําแหน่ง
การเข้าร่ วมประชุมในปี 2562

: ปี 2555 – ปั จจุบนั (8 ปี นับจากปี ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
: ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 12 ครั้ง (คิดเป็ น 100.0%)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่าดร.ศุภสร ชโยวรรณ
เป็ นผูม้ ีคุณสมบติ การเป็ นกรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนดมีความรู ้ ความสามารถอันจะเป็ นประโยชน์
ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั จึงเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง ดร.ศุภสร ชโยวรรณ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่ง กรรมการและ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต่ออีกวาระหนึ่ง
(ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื้ ่อนี้ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ)

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2563 ครั้งที่ 1/2563
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ข้ อมูลประวัติและประสบการณ์ การทํางานของผู้สอบบัญชี : บริษัท สํ านักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด
ชื่อ - นามสกุล
คุณนริศ เสาวลักษณ์ สกุล
การศึกษาและประกาศนียบัตรอื่นๆ

มหาบัณฑิต (สาขาบัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริ หารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

ประสบการณ์การทํางาน

2558-ปัจจุบนั บริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด
2555-2558 บริ ษทั บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จํากัด
2545-2555 บริ ษทั เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
2542-2545 บริ ษทั แกรนด์ ธอนตัน (ประเทศไทย) จํากัด
2537-2542 บริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด
-ผูช้ ่วยที่ปรึ กษาด้านการปรับโครงสร้างหนี้
-ผูต้ รวจสอบพิเศษด้านการตรวจสอบวิเคราะห์กิจการและการวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการต่างๆ
-ประสบการณ์อื่นๆ : วิทยากรบรรยายในงานอบรมสัมมนาทางวิชาการ
ต่างๆ การจัดสัมมนาอบรมภายในองค์กรต่างๆ

ชื่อ - นามสกุล

คุณอําพล จํานงค์ รัตน์

การศึกษาและประกาศนียบัตรอื่นๆ

มหาบัณฑิต (สาขาบัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัญชีบณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

ประสบการณ์การทํางาน

2555-ปัจจุบนั บริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด
2546-2555 บริ ษทั เอส.เค.แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
2534-2546 บริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด
-ที่ปรึ กษาด้านการปรับโครงสร้างหนี้
-ผูต้ รวจสอบพิเศษด้านการตรวจสอบวิเคราะห์กิจการและการวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและผลการดําเนิ นงานของกิจการต่างๆ
-ประสบการณ์อื่นๆ : วิทยากรบรรยายในงานอบรมสัมมนาทางวิชาการ
ต่างๆ การจัดสัมมนาอบรมภายในองค์กรต่างๆ

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 ครั้งที1/2563

ประวัติโดยสั งเขปของกรรมการอิสระ
กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบหมายให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
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ชื่อ – นามสกุล

นายสมชัย

ตาแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ

อายุ

71 ปี

ที่อยู่

128 ซอย พัฒนาการ54 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา

- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซ๊าท์อีสเทิน หลุยเซี ยน่า ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซ๊าท์อีสเทิน หลุยเซี ยน่า ประเทศสหรัฐอเมริ กา

ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร

- ไม่มี –

การถือหุ้นในบริ ษทั -

วนาวิทย์

ไม่มี –

การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุม - ไม่มี หรือ
ชื่อ – นามสกุล

นายเฉลิมชัย

ตาแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

อายุ

63 ปี

ที่อยู่

36 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา

- ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาย, สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่ งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร

- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริ ษทั -

ไม่มี -

การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุม

- ไม่มี -

ว่องไววิทย์

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

นิยามกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกิ น 1% ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจ
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

ควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึ งกรณี ที่กรรมการอิ สระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษา ของส่ วน
ราชการซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
ไม่เป็ นบุคคลที่ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมาย ในลักษณะที่ เป็ น บิ ดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ี อานาจควบคุ ม หรื อบุคคลที่ จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ี อานาจ
ควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจควบคุมของบริ ษทั ใน
ลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ ผูท้ ี่
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และ ไม่
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่า 2
ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั ผูม้ ี
อานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ไม่ เ ป็ นกรรมการที่ ได้รับ การแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ื อหุ ้น รายใหญ่ หรื อผูถ้ ื อหุ ้ นซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ เ กี่ ยวข้องกับ
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
ไม่ป ระกอบกิ จการที่ มีส ภาพอย่างเดี ยวกัน และเป็ นการแข่งขัน ที่ มี นัยกับกิ จการของบริ ษทั หรื อ บริ ษทั ย่อย หรื อไม่ เป็ นหุ ้น ส่ วนที่ มีนัย

ในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ ้นเกิน 1% ของจานวนหุ้น
ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ นกิ จการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั
ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยบริ ษทั เดี ยวกัน ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ มของบริ ษทั โดยมี การตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective

decision) ได้
ในกรณี ที่บุคคลที่บริ ษทั แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จหรื อการให้บริ การทางวิชาชี พเกิ น
มูลค่าที่กาหนดตามข้อ 4. หรื อข้อ 6. คณะกรรมการบริ ษทั อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็ นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิ บตั ิ
หน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ และบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้
ในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้บริ การทางวิชาชี พ ที่ทาให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
(ข) เหตุผลและความจาเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริ ษทั ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
หมายเหตุ : บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ได้นิยามกรรมการอิสระไว้ตามหลักเกณฑ์ เท่ ากับ ข้ อกาหนดขั้นต่าของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ครั้งที่1/2563

วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสี ยงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ครั้งที่ 1/2563
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09:00-11:00 น.

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 5กก

----------------------------------------1. การลงทะเบียน
- ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยืน่ เอกสาร หรื อหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม
ได้ตั้งแต่เวลา 07:00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563
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 ้นที่ มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผูรั้ บมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ตามแบบหนังสื อ
มอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมาพรอมนี้
- กรณี ที่ผถู้ ือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการบริ ษทั ฯ สามารถมอบฉันทะให้
1. นายสมชัย วนาวิทย์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 71 ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่ 128 ซอย พัฒนาการ54 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร
ถือหุน้ บริ ษทั จํานวน - ไม่มี
2. นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อยูบ่ า้ นเลขที่ 36 ถนนสุ ขาภิบาล 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร
ถือหุน้ บริ ษทั จํานวน - ไม่มี

อายุ 63 ปี

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 เพื่อให้ผูร้ ับมอบฉันทะของท่านออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ หากมีการ
แก้ไข หรื อ ขีดลบข้อความที่สาํ คัญ ผูมอบฉั
้
นทะต้องลงนามกํากับไว้ทุกแห่ง
- เพื่อความสะดวกโปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. (อย่างใดอย่างหนึ่ง) และเอกสารหรื อหลักฐานตามที่อยูด่ า้ นล่างนี้
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
• กรุ ณานําส่ งก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 วัน
-

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ครั้งที1/2563

เอกสารที่ต้องใช้ 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 ทางฉบับ
จริ ง (ในกรณี ผรัู้ บมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
้
นทะจะต้องจัดส่ งเอกสาร ดังต่อไปนี้
(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็ นนิติบุคคล ผูมอบฉั
• หนังสื อมอบฉันทะซึ่ งลงนามโดยผูมี
้ อาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสื อรับรองนิติบุคคลพร้อมประทับตราสําคัญ ของ
นิติบุคคล (ถ้ามี)
• กรณี ผมอบฉั
ู้
นทะเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสําเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล ซึ่ งรับรองสําเนาถูกต้อง โดย
ผูมี้ อาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
• สําหรับนิ ติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีตน
้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทําคําแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน
ด้วย และให้ผูมี้ อาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคําแปล
• ผูรั้ บมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริ ง หรื อหนังสื อเดินทางฉบับจริ ง (ใน
กรณี ผรัู้ บมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ครั้งที่1/2563
หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก.
( แบบทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบทีง่ ่ ายไม่ ซับซ้ อน )

อากรแสตมป์
Stamp
20 บาท

ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ เรื่องกําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที5่ ) 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
(1) นายสมชัย วนาวิทย อายุ 71 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 128 ซอย พัฒนาการ54 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร
Mr.Chanachai Chutimaworaphan Age 71 years, Residing at No.128 Soi Patanakan 54, Patanakan Road, Suan Luang
Sub-area, Suan Luang District, Bangkok

หรือ
OR
(2) นายเฉลิมชัย ว่ องไววิทย์ อายุ 63 ปี 36 ถนนสุ ขาภิบาล 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร
Mr.Chalermchai Wongwainit Age 60 years, Residing at No.36 Sukhaphiban 2 Road, Prawet Sub-area, P:rawet District, Bangkok

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09:00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.00 น.) ณ ห้ องประชุ มชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) เลขที่
90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หรื อจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย
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

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ครั้งที่1/2563

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.

อากรแสตมป์
Stamp
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Proxy Form B

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
Street
Sub- district
District
Province
Post Code
OR
(2) นายสมชัย วนาวิทย อายุ 71 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 128 ซอย พัฒนาการ54 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร
Mr.Chanachai Chutimaworaphan Age 71 years, Residing at No.128 Soi Patanakan 54, Patanakan Road, Suan Luang Sub-area, Suan Luang District,
Bangkok

หรือ
OR
(3) นายเฉลิมชัย ว่ องไววิทย์ อายุ 63 ปี 36 ถนนสุ ขาภิบาล 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร
Mr.Chalermchai Wongwainit Age 60 years, Residing at No.36 Sukhaphiban 2 Road, Prawet Sub-area, P:rawet District, Bangkok
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี 2563
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 2017
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09:00 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 30, 2020 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 2562
Agenda No.1 To acknowledge the Board of Director’s report on the year 2019 operation.
ไม่มีการลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน ประจําปี 2562

No voting is required since this agenda is for acknowledgment onl

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
Agenda 2 To consider and approve the statement of financial position and the statement of comprehensive income for the year ended
on December 31, 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 3 พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกําไรและการจ่าย / งดจ่ายเงินปั นผล
Agenda 3 To consider the allocation of profit distribution / dividend payment.
(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 2563
Agenda 4 To consider the election of directors to replace those retiring by rotation for the year 2017.
(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 นายชนะชัย
ชุตมิ าวรพันธ์
รองประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ
Name of Director: Mr.Chanachai Chutimaworaphan
Executive Vice President / Director
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ นายเอนก

คําชุ่ม

Name of Director: Mr.Anek

Khamchum

เห็นด้วย
Approve

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการอิสระ/
กรรมการ
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee/
Independent Director /Director
ไม่เห็นด้วย
Disapprove

ชื่อกรรมการ นายสมชาย
ชินธรรมมิตร์
Name of Director: Mr.Somchai Chinthummit
เห็นด้วย
Approve
ชื่อกรรมการ ดร.สุ ภัสร
Name of Director: Dr.Spasorn
เห็นด้วย
Approve

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน/กรรมการ
Independent Director/ Director
ไม่เห็นด้วย
Disapprove

ชโยวรรณ
Chayowan

งดออกเสี ยง
Abstain

งดออกเสี ยง
Abstain

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน/กรรมการ
Independent Director/ Director
ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ครั้งที่1/2563



บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)



บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ครั้งที่1/2563

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2563
Agenda 5 To consider Remuneration of Directors for the year 2020.
(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 2563
Agenda 6 To consider and approve the appointment of the auditor and fixing the Auditing fees for the year of 2020.
(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 7 พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ โดยยกเลิกวัตถุประสงค์ขอ้ (20) ที่วา่ “โรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสื อ พิมพ์หนังสื อ
จาํ หน่าย
และออกหนังสื อพิมพ์” และ ข้อ (34) ที่วา่ “รวมทั้งกิจการโฆษณา”
Agenda 7 To consider and approve the Amend the memorandum of association by canceling the objective (Article 20) that says "Printing
and Publishing House" and the agreement (34) that "including the advertising business"
(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 8 ความเห็นเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 8 Opinion on other matters (if any)
(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.

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ครั้งที่1/2563

ลงชื่อ...................................................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signed (........................................................................................................) Shareholder

ลงชื่อ....................................................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signed (............................................................................................. .......) Proxy
หมายเหตุ:

ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ น้
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้

Remarks:

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.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

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

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 6

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.

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

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)
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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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แนวทางในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ของ บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
ภายใต้ สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
--------------------------------------1.เนื่องจากการจัดประชุม AGM จะเป็ นการรวมตัวกันของคนหมู่มาก ซึ่ งเป็ นปัจจัยเสี่ ยงต่อการแพร่ ระบาดของ
COVID-19 ดังนั้น เพื่อป้ องกันการแพร่ ระบาดของ COVID-19 บริ ษทั ฯ ขอนาเสนอให้ผถู้ ือหุ ้นพิจารณาถึงแนวทางการ
มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่ วมประชุม AGM ด้วยตนเอง โดยสามารถส่ งคาถามมาพร้อมหนังสื อมอบ
ฉันทะได้
2.บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการเปิ ดรั บคาถามที่ เกี่ ยวข้องกับวาระการประชุ มจากผูถ้ ื อหุ ้น ก่ อนหรื อในระหว่างการ
ประชุม เพื่อลดความเสี่ ยงจากการใช้ไมโครโฟนร่ วมกัน
3.บริ ษทั ฯ มีมาตรการเฝ้ าระวังและป้ องกันโรคโควิด-19 ดังนี้
3.1 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศา
3.2 ให้ขอ้ มูลตามแบบสอบถาม
ถ้า ผูม้ าติ ดต่ อไม่ ผ่า นข้อใดข้อ หนึ่ งในข้อ 1-3 ทางบริ ษ ัท ฯ ขอความร่ วมมื องดการเข้า ร่ ว ม
ประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตาม แนวทางในข้อ 1
ถ้าผูม้ าติดต่อตอบแบบสอบถามผ่านข้อ 1-3 แต่มีบางอาการตามข้อ 4 เช่น มีไข้นิดหน่อยหรื อมี
อาการเจ็บคอ ก็สามารถเข้ามาติดต่อในบริ ษทั ฯได้
3.3 ถ้าผูม้ าติดต่อต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยูภ่ ายในบริ เวณบริ ษทั ฯ

คำถำมทีเ่ กีย่ วกับวำระกำรประชุม
ชื่อผูถ้ ือหุ ้น.................................................นามสกุล...................................................
วาระที่.............คาถาม......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
วาระที่.............คาถาม......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
วาระที่.............คาถาม......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
วาระที่.............คาถาม......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
วาระที่.............คาถาม......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................................

แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงต่ อการติดเชือ้ โควิด-19
ขอความร่วมมือให้ ผ้ มู าติดต่อและผู้รับเหมาตอบแบบถามตามความจริ ง ดังต่อไปนี ้
วันที่มาติดต่อ............../............../..............
อุณหภูมิร่างกายที่วดั ......................C
ชื่อ – นามสกุล....................................................... อายุ............ปี เลขบัตรประชาชน.......................................
ที่ตามทะเบียนบ้ าน บ้ านเลขที่.....................หมู่...........ถนน..............................ตําบล/แขวง..............................
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด........................................ เบอร์ ตดิ ต่อ.......................................
จากบริ ษัท............................................... เข้ ามาติดต่อกับบริ ษัทฯ ในเรื่ อง........................................................
1. ท่านได้ เดินทางหรื ออยูอ่ าศัยในพื ้นที่ที่มีรายงานการแพร่ระบาดต่อเนื่องของโรคโควิด-19 เช่น ประเทศจีน
ฮ่องกง มาเก๊ า ไต้ หวัน สิงคโปร์ เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน ญี่ปนุ่ ฝรั่งเศล สเปน อเมริ กา สวิตเซอร์ แลนด์ นอร์ เวย์
เดนมาร์ ก เนเธอร์ แลนด์ สวีเดน อังกฤษ เยอรมัน หรื อประเทศอื่นๆ ที่ทางรัฐบาลประกาศเพิ่มเฝ้าระวังต่อเนื่อง
ในระยะ 14 วันที่ผา่ นมา หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่
2. เป็ นผู้ประกอบอาชีพที่ “สัมผัสใกล้ ชิด” กับนักท่องเที่ยวที่มาจากพื ้นที่ที่รายงานการระบาดอย่างต่อเนื่อง
ของโรคโควิด-19 หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่
3. มีประวัตใิ กล้ ชิดหรื อสัมผัสผู้ป่วยเข้ าข่ายหรื อยืนยันโรคโควิด-19 หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่
4. กรุณาระบุวา่ มีอาการดังกล่าวข้ างต้ นหรื อไม่
ไข้
ไอ
เจ็บคอ
ไม่มีอาการดังกล่าวข้ างต้ น

มีนํ ้ามูก

หายใจเร็ วหรื อหายใจลําบาก

ขอรั บรองว่ าข้ อมูลดังกล่ าวเป็ นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ................................................ผู้ให้ ข้อมูล
(................................................)

