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

หนังสื อเชิญประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
ครั้งที่ 1/2565
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09:00 น.
ณ ห้ องประชุ มชั้น 4
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้ าสมิงพราย
ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทร. 02-017-9999 โทรสาร. 02-017-9999 ต่ อ 222
เพือ่ ความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถอื หุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะทีม่ าร่ วมประชุม
โปรดนาหนังสื อนัดประชุม ใบลงทะเบียน หรื อหนังสื อมอบฉันทะ
และบัตรประจาตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ มาแสดง
เพือ่ ยืนยันตนในการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย

ที่

ลข. 018/2565

เรื่ อง

ขอเรี ยนเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

วันที่ 25 มีนาคม 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. วิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สาหรับดาวน์โหลดแบบแสดงข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
2. รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่ อกลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่ ประจาปี 2565
3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทางานของผูส้ อบบัญชี
4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระกรณี ผูถ้ ือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
5. วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสี ยงลงคะแนน
-หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก.
-หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
6. ข้อบังคับของบริ ษทั หมวดที่ 4 เรื่ อง การประชุมผูถ้ ือหุ้น
7. คาชี้ แจงการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุลคล (Privacy Notice)
8. แบบฟอร์มลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอใช้บริ การรถตูร้ ับ-ส่ง
9. แผนที่ต้ งั ของสถานที่จดั การประชุม
ด้วยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มีมติให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา
09:00 น. ณ ห้องประชุ มชั้น 4 บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตาบลสาโรงกลาง
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดาเนินงาน ประจาปี 2564
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2564 และข้อมูลสาคัญที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2564
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็ นสมควรเสนอที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้น เพื่อรับทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั
ในรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจาปี 2564 (ในรู ปแบบ QR Code-ดูวธิ ีการใช้ รหัส QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
การลงมติ : วาระนี้ ไม่ตอ้ งลงมติ เนื่ องจากเป็ นการรายงานให้ผถู้ ือหุ้นรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและงบกระแสเงินสด สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ปรากฏ
ในรายงานประจาปี 2564 ซึ่ งได้ผา่ นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่ งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจาปี 2564 (ในรู ปแบบ QR Code)
สรุปสาระสาคัญงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกาไรขาดทุน) ของบริษทั ฯ
สิ นทรัพย์รวม
1,824,311,345
บาท
หนี้สินรวม
764,546,215
บาท
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
1,059,765,130
บาท
รายได้รวม
1,485,612,287
บาท
ค่าใช้จ่ายรวม
1,341,304,547
บาท
ต้นทุนทางการเงิน
9,447,548
บาท
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
28,981,126
บาท

กาไรสาหรับปี
112,681,608
บาท
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
0.28
บาท/หุ้น
งบกระแสเงินสดของบริษทั ฯ
ใช้ไปในจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
(271,166,463)
บาท
ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
(18,757,983)
บาท
ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
300,667,577
บาท
เงินสดเพิ่มขึ้น
10,743,131
บาท
การลงมติ : วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2564
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : ในปี 2564 บริ ษทั ฯ มีกำไรสุ ทธิ จำกผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั จำนวน 112,681,608 บาท คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณา
ไม่จดั สรรกาไรเป็ นเงินสารองตามกฎหมาย เนื่ องจากได้ต้ งั สารองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้วเป็ นเงิน 39,900,000 บาท ดังนั้นจึง
ขออนุมตั ิไม่ต้งั สารองตามกฎหมายเพิม่ เติมในปี 2565 และเสนอการจ่ำยเงินปันผล ประจาปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท โดยคณะกรรมการบริ ษทั
ได้อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไรสุทธิเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็ นเงินจานวน 31,893,124.88 บาท เมื่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 และจ่ายจากกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2564 ในอัตรำหุ้นละ 0.13 บาท จานวน 398,664,061 หุ้น เป็ นเงินจานวน 51,826,327.93
บำท คิดเป็ นร้อยละ 74.30 ของกาไรสุ ทธิ ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ฯ*
ตารางเปรียบเทียบการจ่ ายเงินปันผลในปี ที่ผ่านมา
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

1. กาไรสุ ทธิจากงบการเงิน (บาท)

112,681,608

105,519,521

101,280,868

2. สารองตามกฎหมาย (บาท)
3. กาไรสุ ทธิหลังหักสารองตามกฎหมาย (บาท)
4. จานวนหุ้น
4.1 จานวนหุ้นที่จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล (หุ ้น)
4.2 จานวนหุ้นที่จ่ายเงินปั นผลประจาปี (หุ ้น)
5. กาไรต่อหุ้น (บาท/หุ ้น)
6. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุ้น)
6.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)
6.2 เงินปันผลประจาปี (บาท/หุ้น)
7. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)
8. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุ ทธิ
หลังหักสารองตามกฎหมายแต่ละปี (ร้อยละ)

0
112,681,608

0
105,519,521

0
101,280,868

398,664,061
398,664,061
0.28
0.21
0.08
0.13
83,719,452.81

398,664,061
398,664,061
0.26
0.20
0.08
0.12
79,732,812.20

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

74.30

75.56

74.79

*นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ้นในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงิน
เฉพาะ และหลังหักสารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่ นๆ ตามที่บริ ษทั ฯ กาหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ ยนแปลง ขึ้นอยูก่ บั
ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน แผนการลงทุน ความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ / หรื อผูถ้ ือหุ้นของ
บริ ษทั ฯ เห็นสมควร
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิจดั สรรกาไรประจาปี 2564 ดังนี้
1.) การจัดสรรเงินกาไรสาหรับปี 2564
 กาไรสุ ทธิ ปี 2564
112,681,608 บาท
 ขออนุมต
ั ิไม่ต้งั สารองตามกฎหมายเนื่ องจากครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว

2.) การจ่ายเงินปั นผลสาหรับปี 2564
 กาไรสุ ทธิ ปี 2564
112,681,608 บาท
 หัก สารองตามกฎหมาย 5%
0 บาท
 กาไรหลังหักสารองฯ
112,681,608 บาท
 ขออนุมต
ั ิจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล จากกาไรสุ ทธิ เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2564 โดยจ่ายไปเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
จานวน 398,664,061 หุ้น หุ้นละ 0.08 บาท เป็ นเงิน
31,893,124.88 บาท
 และเสนอจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2564 หุ ้นละ
0.13 บาท
จานวน 398,664,061 หุ้น เป็ นเงิน
51,826,327.93 บาท
 รวมเงินปั นผลที่จ่ายทั้ง 2 ครั้ง เท่ากับ 0.21 บาทต่อหุ ้น เป็ นเงิน 83,719,452.81 บาท คิดเป็ น 74.30%
ของกาไรสุ ทธิ หลังหักสารองตามกฎหมาย ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ฯ*
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2565
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2565 มีกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ ดังนี้
1. นายปรี ชา
อรรถวิภชั น์
ประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการอิสระ
2. นายสมชัย
วนาวิทย
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายณรงค์
เจนลาภวัฒนกุล
กรรมการบริ หาร
4. นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริ หาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยไม่รวมผูม้ ี ส่วนได้เสี ยแต่ ละท่าน)ได้พิจารณารายชื่ อบุคคลที่ เหมาะสม โดยได้
พิจารณาคุณสมบัติ ความหลากหลาย ความรู้ ความชานาญ ภาวะผูน้ า มีคุณธรรมและจริ ยธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดาเนิ นธุ รกิ จของ
บริ ษทั ฯ โดยมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณากรรมการรายเดิม 4 ท่าน ได้แก่ นายปรี ชา อรรถวิภชั น์,
นายสมชัย วนาวิทย, นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล และนายชลัช ชิ นธรรมมิ ตร์ กลับเข้ามาดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ ต่ออี กวาระหนึ่ ง เนื่ องจากเห็ นว่า
กรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสม มีความเชี่ ยวชาญ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีภาวะผูน้ า มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีประวัติการทางานที่
โปร่ งใส และได้ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็ 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 1 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผา่ นมาแล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุ้นท่านใดแจ้งความจานงในเรื่ องดังกล่าว
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็ นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อทั้ง 4 ท่านในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองจาก
คณะกรรมการสรรหาแล้วว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มี คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ รวมทั้งมีการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ
และเป็ นไปตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายปรี ชา อรรถวิภชั น์ และ นายสมชัย วนาวิทย ผูถ้ ูก
เสนอชื่ อให้เป็ นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสี ย ในวาระนี้ ไม่ได้
ออกเสี ยงลงคะแนน (รายชื่ อและประวัติกรรมการที่ออกตามวาระประจาปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
การลงมติ : วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่งมาเข้าร่ วมประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุ ดย่ อย ประจาปี 2565
วัตถุประสงค์ และเหตุ ผล : คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุ ดย่อย
ประจาปี 2565 โดยคานึ งถึ งความรั บผิดชอบและการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของกรรมการ หลัก การกากับดู แลกิ จการที่ดีและแนวปฏิ บตั ิ ของอุตสาหกรรม
ที่ใ กล้เ คี ยงกัน รวมทั้งพิ จารณาจากผลประกอบการและขนาดธุ รกิ จของกิ จการแล้ว เสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนเป็ นวงเงิ นรวมสู งสุ ดไม่เ กิ น
15,044,250 บาทต่อปี และค่าเบี้ยประชุ มคณะกรรมการชุ ดย่อยอื่ นๆ นอกเหนื อจากคณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการตรวจสอบ อีกครั้ งละ
5,000 บาทเท่ากับปี ที่ผา่ นมา ตามรายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2564-2565
ตาแหน่ ง
ค่าตอบแทนรายเดือนปี 2564
ค่าตอบแทนรายเดือนปี 2565 (ปี ที่เสนอ)
คณะกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการบริ ษทั
35,000
35,000
25,000
25,000
กรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการชุดย่อย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
10,000
10,000
กรรมการตรวจสอบ
5,000
5,000
กรรมการบริ หาร
20,000
20,000
ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5,000 บาท/คน/ครั้ง
5,000 บาท/คน/ครั้ง
หมายเหตุ : 1.ค่าตอบแทนการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กาหนดให้จ่ายค่าตอบแทนเป็ นค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาท / คน
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี
ความเห็น ของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็ นสมควรเสนอที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้น เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิค่ าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2565 โดยคานึ งถึ งความเหมาะสมในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว ตลอดจนเปรี ยบเทียบอ้างอิงจากบริ ษทั ในอุตสาหกรรมที่ ใกล้เคียงกัน
รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของกิจการแล้ว โดยกาหนดเป็ นวงเงินรวมสู งสุ ดไม่เกิน 15,044,250 บาทต่อปี และค่าเบี้ยประชุ ม
คณะกรรมการชุ ดย่อยอื่ นๆ นอกเหนื อจากคณะกรรมการบริ ห าร และคณะกรรมการตรวจสอบ อี ก ครั้ งละ 5,000 บาท เท่ากับปี ที่ ผ่านมา ตามที่
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ
การลงมติ : วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาเข้าร่ วมประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2565
วัตถุ ประสงค์ และเหตุผล : เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2565 จากบริ ษทั สานักงาน
เอ เอ็ม ซี จากัด โดยกาหนดให้นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต เลขที่ 5369 หรื อ นายอาพล จานงค์วฒั น์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลข
4663 คนใดคนหนึ่ง หรื อผูส้ อบบัญชี ท่านอื่นที่สานักงาน ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชี ประจาปี 2565 เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ คุ ณวุฒิ คุ ณภาพของผูส้ อบ
บัญชี ประสิ ทธิภาพในการทางาน และเป็ นผูท้ ี่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. โดยกาหนดค่าสอบบัญชี เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 850,000 บาท
รายชื่ อ

เลขทะเบียนใบอนุญาต

จานวนปี ที่เป็ นผู้สอบบัญชี

1. นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล
5369
5 ปี (2558-2559, และปี 2562-2564)
2. นายอาพล จานงค์วฒั น์
4663
*ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทางานของผูส้ อบบัญชี : สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษทั สาหรับปี 2563-2565
รอบปี บัญชี
ผูส้ อบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
2563
บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
750,000 บาท
2564
บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
750,000 บาท
2565
บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
790,000 บาท
หมายเหตุ : ค่าบริ การอื่นๆ หมายถึง ค่าบริ การงานแปลเอกสารงบการเงินเป็ นภาษาอังกฤษไตรมาสละ 15,000 บาท

ค่าบริ การอื่น ๆ
60,000 บาท
60,000 บาท
60,000 บาท

อนึ่ งบริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด และผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เป็ นผูส้ อบบัญชี ให้กบั บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ในเครื อไทยชู การ์ เทอร์ มิเนิ้ ล จากัด (มหาชน) เป็ นเวลา 19 ปี นับตั้งแต่ปี 2545 ถึ งปี 2564 (ยกเว้นในปี 2552 เปลี่ยนผูส้ อบบัญชี เป็ นบริ ษทั
เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิ เอทส์ จากัด) และไม่เป็ นบุคคลหรื อมี รายการที่อาจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ มี ความเป็ นอิสระ
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยใดๆ กับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน) และมิได้เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน) จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็ นสมควรเสนอที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้น แต่งตั้งบริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด โดยมีนายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขที่ 5369 หรื อ นายอาพล จานงค์วฒั น์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขที่ 4663 คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ
ประจาปี 2565 ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชี เดียวกันกับบริ ษทั ในเครื อบริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ ล จากัด (มหาชน) โดยกาหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
ของบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ เป็ นค่าบริ การตรวจสอบบัญชี จานวน 790,000 บาท และค่าแปลเอกสารงบการเงินจานวน 60,000
บาท รวมเป็ นเงิน 850,000 บาท โดยบุคคลดังกล่าวมีความเป็ นอิสระและไม่มีส่วนได้เสี ยใดๆ กับบริ ษทั ฯ
การลงมติ : วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาเข้าร่ วมประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรี ยงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอภิญญ จันทราภา)
เลขานุการบริ ษทั

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1

วิธีการใช้ รหัสคิวอาร์ (QR Code) สาหรับดาวน์ โหลด
รายงานประจาปี 2564 (Annual Report)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์
ได้พฒั นาระบบเพื่อให้บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ส่งเอกสารการประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานประจาปี ในรู ปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์
โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่ งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 1 ดังนี้
สาหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ ไป)
1. เปิ ดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรู ปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีขอ้ ความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ขอ้ ความนั้นเพื่อดูขอ้ มูลประกอบการประชุม
หมายเหตุ: กรณี ที่ไม่มีขอ้ ความ (Notification) บนมือถือ ผูถ้ ือหุน้ สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ
เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็ นต้น
สาหรับระบบ Android
1. เปิ ดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรื อ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
1. เข้าไปใน Line แล้ว
เลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
2. สแกน QR Code เพื่อดูขอ้ มูลประกอบการประชุม

เลือก QR Code

สแกน QR Code

หมายเหตุ : หากไม่สามารถดาวน์โหลดคิวอาร์ (QR Code) ผ่านมือถือ ผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดแบบแสดงข้อมูลประจาปี /
รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ได้จากทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ http://www.tmill.co.th โดยเข้าไปที่หมวดนัก
ลงทุนสัมพันธ์ / แบบ 56-1

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2

รายชื่ อและประวัติกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระ
และได้ รับการเสนอชื่ อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งใหม่ ประจาปี 2565

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตั้ง : ประธานกรรมการบริ ษทั , กรรมการอิสระ
ชื่ อ : นายปรี ชา อรรถวิภชั น์
อายุ : 84 ปี
สัญชาติ : ไทย
วุฒิการศึกษา :
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท วิศวกรรมอุสาหการและการจัดการ มหาวิทยาลัยรัฐโอคลาโฮมา ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประวัติการอบรม :
- ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตรพื้นฐานของผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ไทย (DAP รุ่ นที่ 107/2017) สมาคมส่ง เสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
- ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตรสาหรับกรรมการบริ ษทั ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (DCP รุ่ นที่ 39/2004) สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- Finance for Non – Finance Directors (FND รุ่ นที่ 8/2004)
- Audit Committee Program (ACP รุ่ นที่ 11/2006)
- ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตรวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่ น 32)
ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลังในการไปดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :
(ก) จานวนกิ จการที่ดารงตาแหน่งบริ ษทั ไม่จดทะเบียน (อื่น), สมาคม, องค์กรภาครัฐและเอกชน
จานวน 18 แห่ ง ดังนี้
ประธานกรรมการ
บริ ษทั เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริ ษทั เอส ไอ พรอพเพอร์ ต้ ี จากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ที เอส จี เทรดดิ้ง จากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั น้ าตาลไทยเอกลักษณ์ จากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั เอกรัฐพัฒนา จากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั สยาม พี.พี. อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั เอ็นไวรอนเม็นท์พลั ท์ แอนด์เปเปอร์ จากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั แพน–เปเปอร์ (1992) จากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ร่ วมกิจอ่างทองคลังสิ นค้า จากัด
ประธานกรรมการ
มูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่ นสิ ริ
ประธานกรรมการ
มูลนิธิอาจารย์ลยั อาจ ภมราภา
กรรมการ
บริ ษทั เอช.ซี .สตาร์ ค จากัด
นายกสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
กรรมการวิชาการ
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์(ระบบการจัดการอาชี วอนามัย
และความปลอดภัย)
กรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาร่ างกฎหมาย กระทรวงแรงงาน

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
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(ข) ชื่อบริ ษทั จดทะเบียน (อื่น) จานวน 2 แห่ ง ดังนี้
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริ ษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่ แนล ชูการ์ คอร์ เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการที่อาจจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ ง
: ปี 2555 - ปัจจุบนั ( 10 ปี นับจากปี ที่บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2564
: ประชุมกรรมการบริ ษทั 11 ครั้ง (คิดเป็ น 100 %)
การถือหุ้นบริษทั ฯ ของกรรมการ
: 0.04%
หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็ นว่านายปรี ชา อรรถวิภชั น์
เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติการเป็ นประธานกรรมการบริ ษทั , กรรมการอิสระ ครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนดมีความรู้ ความสามารถอันจะเป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษทั จึงเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายปรี ชา อรรถวิภชั น์ กลับเข้ามาดารงตาแหน่ง ประธาน
กรรมการบริ ษทั , กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ ง
(ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ)

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
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รายชื่ อและประวัติกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระ
และได้ รับการเสนอชื่ อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งใหม่ ประจาปี 2565
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตั้ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ, กรรมการอิสระ
ชื่ อ : นายสมชัย วนาวิทย
อายุ : 73 ปี
สัญชาติ : ไทย
วุฒิการศึกษา :
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซ๊าท์อิสเทิน หลุยเซี ยน่า ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปรัญญาโท บริ หารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซ๊าท์อิสเทิน หลุยเซียน่า ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประวัติการอบรม :
- ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตรพื้นฐานของผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ไทย (DAP รุ่ นที่ 8/2004) สมาคมส่ ง เสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD)
- ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตรสาหรับกรรมการบริ ษทั ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (DCP รุ่ นที่ 49/2004) สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลังในการไปดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :
(ก) จานวนกิ จการที่ดารงตาแหน่งบริ ษทั ไม่จดทะเบียน (อื่น), สมาคม, องค์กรภาครัฐและเอกชน
จานวน 0 แห่ง ดังนี้
(ข) ชื่อบริ ษทั จดทะเบียน (อื่น) จานวน 1 แห่ง ดังนี้
กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ซาบีน่า จากัด (มหาชน)
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการที่อาจจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ ง
: ปี 2557 - ปัจจุบนั ( 8 ปี นับจากปี ที่บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2564
: ประชุมกรรมการบริ ษทั 9 ครั้ง (คิดเป็ น 81.81%)
การถือหุ้นบริษทั ฯ ของกรรมการ
: ไม่มี
หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาตามความเห็ นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายสมชัย วนาวิทย เป็ นผูม้ ี
คุณสมบัติการเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ, กรรมการอิสระ ครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนดมีความรู้ ความสามารถอันจะเป็ นประโยชน์ต่อ
การดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั จึ งเห็ นสมควรนาเสนอที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิจารณาเลื อกตั้ง นายสมชัย วนาวิทย กลับเข้ามาดารงตาแหน่ง ประธาน
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการ, กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง
(ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ)

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
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รายชื่ อและประวัติกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระ
และได้ รับการเสนอชื่ อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งใหม่ ประจาปี 2565

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตั้ง : กรรมการ, กรรมการบริ หาร
ชื่ อ : นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล
อายุ : 55 ปี
สัญชาติ : ไทย
วุฒิการศึกษา :
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม :
- ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตรพื้นฐานของผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ไทย (DAP รุ่ นที่ 62/2007) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD)
ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลังในการไปดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :
(ก) จานวนกิ จการที่ดารงตาแหน่งบริ ษทั ไม่จดทะเบียน (อื่น), สมาคม, องค์กรภาครัฐและเอกชน
จานวน 5 แห่ ง ดังนี้
กรรมการ
บริ ษทั มิตรเกษตร อุทยั ธานี จากัด
กรรมการ
บริ ษทั อุทยั ธานี ไอโอ เอเนอยี จากัด
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด
กรรมการ
บริ ษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จากัด
กรรมการ
บริ ษทั วัฒนกุลอ็อกซิ เย่น จากัด
(ข) ชื่อบริ ษทั จดทะเบียน (อื่น) จานวน 0 แห่ง ดังนี้
- ไม่มี (ค) ระบุชื่อประเภทกิจการที่อาจจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ ง
: ปี 2555 - ปัจจุบนั ( 10 ปี นับจากปี ที่บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
การเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2564
: ประชุมกรรมการบริ ษทั 11 ครั้ง (คิดเป็ น 100 %)
การถือหุ้นบริษทั ฯ ของกรรมการ
: ไม่มี
หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาตามความเห็ นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็ นว่านายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล
เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติการเป็ นกรรมการ, กรรมการบริ หาร ครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนดมีความรู้ ความสามารถอันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุ รกิจของ
บริ ษทั จึงเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล กลับเข้ามาดารงตาแหน่ง กรรมการ, กรรมการบริ หาร
ต่ออีกวาระหนึ่ง
(ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ)

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

รายชื่ อและประวัติกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระ
และได้ รับการเสนอชื่ อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งใหม่ ประจาปี 2565

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตั้ง : กรรมการ, กรรมการบริ หาร
ชื่ อ : นายชลัช ชินธรรมมิตร์
อายุ : 53 ปี
สัญชาติ : ไทย
วุฒิการศึกษา :
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ ด้านการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปรัญญาโท บริ หารธุรกิจ ด้านการเงินและการธนคาร Mercer University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประวัติการอบรม :
- ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตรพื้นฐานของผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ไทย (DAP รุ่ นที่ 17/2004) สมาคมส่ ง เสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD)
- ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่ นที่ 10)
- สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่ นที่ 6)
- สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ. รุ่ นที่ 3)
- หลักสู ตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครื อข่ายนวัตกรรม รุ่ นที่ 3
ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้ อนหลังในการไปดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :
(ก) จานวนกิ จการที่ดารงตาแหน่งบริ ษทั ไม่จดทะเบียน (อื่น), สมาคม, องค์กรภาครัฐและเอกชน
จานวน 30 แห่ ง ดังนี้
กรรมการ
บริ ษทั เคเอสแอล กรี นอินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั เคเอสแอล เรี ยลเอสเตท จากัด
กรรมการ
บริ ษทั บีบีจีไอ จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั บางจากไบโอฟูเอล จากัด
กรรมการ
บริ ษทั บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิ งเทรา) จากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ดีเอดี เอสพีวี จากัด
กรรมการ
บริ ษทั ดับบลิวเอส พี โลจิสติกส์ จากัด
กรรมการ
บริ ษทั เซ็งเพรส จากัด
กรรมการและประธาน
บริ ษทั ธนารักษ์พฒั นาสิ นทรัพย์ จากัด
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
บริ ษทั ชิ นกิจ จากัด
กรรมการ
บริ ษทั ราชาโซลาร์ แมททีเรี ยล จากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั โคลอสซอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
นายกสมาคม
สมาคมการค้าผูผ้ ลิตน้ าตาลและชี วพลังงานไทย
กรรมการ
บริ ษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จากัด
กรรมการ
บริ ษทั ราชาปอร์ ซเลน จากัด
กรรมการ
บริ ษทั ชนารัตน์ จากัด
กรรมการ
บริ ษทั น้ าตาลสะหวันนะเขต จากัด
กรรมการ
บริ ษทั เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จากัด
กรรมการ
บริ ษทั พารารวมโชค จากัด
กรรมการ
บริ ษทั เกาะกงแพลนเตชัน่ จากัด

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษทั โรงไฟฟ้าน้ าตาลขอนแก่น จากัด
บริ ษทั เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ ตเทรดดิ้ง จากัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จากัด
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด
บริ ษทั ที เอส จี เทรดดิ้ง จากัด
บริ ษทั ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จากัด
บริ ษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จากัด
คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายภายใต้คณะกรรมการตาม พ.ร.บ. อ้อยและน้ าตาลปี 2527
บริ ษทั ราชาเซรามิค จากัด
บริ ษทั เอ็มเอ็มพี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(ข) ชื่อบริ ษทั จดทะเบียน (อื่น) จานวน 5 แห่ ง ดังนี้
กรรมการ
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริ ษทั น้ าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ กรรมการ
บริ ษทั มาสเตอร์ แอค จากัด (มหาชน)
ตรวจสอบ และกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
และกรรมการบริ ษทั
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการที่อาจจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ ง
: ปี 2555 - ปัจจุบนั ( 10 ปี นับจากปี ที่บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2564
: ประชุมกรรมการบริ ษทั 11 ครั้ง (คิดเป็ น 100 %)
การถือหุ้นบริษทั ฯ ของกรรมการ
: ไม่มี
หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็ นว่านายชลัช ชิ นธรรมมิตร์
เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติการเป็ นกรรมการ, กรรมกาบริ หาร ครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนดมีความรู ้ ความสามารถอันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุ รกิ จ
ของบริ ษทั จึงเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิจารณาเลื อกตั้ง นายชลัช ชิ นธรรมมิตร์ กลับเข้ามาดารงตาแหน่ง กรรมการ, กรรมกา
บริ หาร ต่ออีกวาระหนึ่ ง
(ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ)

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3

ข้ อมูลประวัติและประสบการณ์ การทางานของผู้สอบบัญชี : บริษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
ชื่ อ - นามสกุล
การศึกษาและประกาศนียบัตรอื่นๆ

ประสบการณ์การทางาน

คุณนริ ศ เสาวลักษณ์ สกุล
มหาบัณฑิต (สาขาบัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริ หารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
2558-ปั จจุบนั บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
2555-2558 บริ ษทั บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด
2545-2555 บริ ษทั เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วสิ เซส จากัด
2542-2545 บริ ษทั แกรนด์ ธอนตัน (ประเทศไทย) จากัด
2537-2542 บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
-ผูช้ ่วยที่ปรึ กษาด้านการปรับโครงสร้างหนี้
-ผูต้ รวจสอบพิเศษด้านการตรวจสอบวิเคราะห์กิจการและการวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของกิจการต่างๆ
-ประสบการณ์อื่นๆ : วิทยากรบรรยายในงานอบรมสัมมนาทางวิชาการต่างๆ
การจัดสัมมนาอบรมภายในองค์กรต่างๆ

ชื่ อ - นามสกุล

คุณอาพล จานงค์ รัตน์

การศึกษาและประกาศนียบัตรอื่นๆ

มหาบัณฑิต (สาขาบัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัญชีบณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.

ประสบการณ์การทางาน

2555-ปั จจุบนั บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
2546-2555 บริ ษทั เอส.เค.แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วสิ เซส จากัด
2534-2546 บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
-ที่ปรึ กษาด้านการปรับโครงสร้างหนี้
-ผูต้ รวจสอบพิเศษด้านการตรวจสอบวิเคราะห์กิจการและการวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของกิจการต่างๆ
-ประสบการณ์อื่นๆ : วิทยากรบรรยายในงานอบรมสัมมนาทางวิชาการต่างๆ
การจัดสัมมนาอบรมภายในองค์กรต่างๆ

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 4
ประวัติโดยสั งเขปของกรรมการอิสระ
กรณีผ้ ูถือหุ้นมอบหมายให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้รับมอบฉั นทะ
ชื่ อ – นามสกุล

นายเอนก

คาชุ่ ม

ตาแหน่ง

กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ

63 ปี

ที่อยู่

144/44 ซอย คูบ้ อน 27 แยก 13 ถนนคูบ้ อน แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา

- ปริ ญญาตรี สาขานิติศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- เนติบณั ฑิต สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ งเนติบณั ฑิตยสภา
- ปริ ญญาโท สาขานิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร

- ไม่มี –

การถือหุ้นในบริ ษทั

- ไม่มี –

การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุม - ไม่มี หรื อ
ชื่ อ – นามสกุล

นายเฉลิมชัย

ตาแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

อายุ

64 ปี

ที่อยู่

36 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา

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

ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร

- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริ ษทั

- ไม่มี -

การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุม

- ไม่มี -

ว่องไววิทย์

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

นิยามกรรมการอิสระ
1. ถือหุ ้นไม่เกิน 1% ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดื อนประจา 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 จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึ งกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่
ปรึ กษา ของส่ วนราชการซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของ ผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และ
ไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกิน
กว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้น
ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า
2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ้นซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ ผู้
ถือหุ ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อ บริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่มีนยั ใน
ห้างหุ ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถื อหุ ้นเกิ น 1% ของจานวน
หุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึ งข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ นกิ จการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษ ทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยบริ ษทั เดี ยวกัน ผูถ้ ื อหุ ้น รายใหญ่หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ ม ของบริ ษทั โดยมีก ารตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ
(collective decision) ได้
ในกรณี ที่บุคคลที่บริ ษทั แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจหรื อการให้บริ การทางวิชาชี พ
เกินมูลค่าที่กาหนดตามข้อ 4. หรื อข้อ 6. คณะกรรมการบริ ษทั อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็ นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ และบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้
ในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว
(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 อกาหนดขั้นต่าของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 5
วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ครั้งที่ 1/2565
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09:00 - 11:00 น.
----------------------------------------1. การลงทะเบียน
- ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยืน่ เอกสาร หรื อหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม
ได้ต้ งั แต่เวลา 07:00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
2. การเข้ าประชุ มด้วยตนเอง
- ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการ (ฉบับจริ ง)
หรื อหนังสื อเดินทางฉบับจริ ง (กรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
- ในกรณี ที่มีการแก้ไขชื่อ - สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
3. การมอบฉันทะ
- ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ั บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ตามแบบหนังสื อ
มอบฉันทะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมนี้
- กรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั กรรมการบริ ษทั ฯ สามารถมอบฉันทะให้
1. นายเอนก

คําชุ่ม

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ 63 ปี
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อยูบ่ า้ นเลขที่ 144/44 ซอย คูบ้ อน 27 แยก 13 ถนนคูบ้ อน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 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 64 ปี

กรรมการดังรายนามข้างต้นไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยในวาระการประชุม ทั้งนี้ ได้จดั ส่ งรายละเอียดเกี่ยวกับผูร้ ับมอบฉันทะ แนบท้ายเอกสาร
ขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผูท้ ี่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่ วมประชุม ออกเสี ยงลงคะแนนแทน และลงนาม ผู ้
มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสี ยงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออก
เสี ยง ไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ เพื่อให้ผรู ้ ับมอบฉันทะของท่านออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ หากมีการแก้ไข หรื อ
ขีดลบข้อความที่สาํ คัญ ผูม้ อบฉันทะต้องลงนามกํากับไว้ทุกแห่ง
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

เอกสารที่ต้องใช้ ประกอบการมอบฉันทะ
(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา ผูม้ อบฉันทะจะต้องจัดส่ งเอกสาร ดังต่อไปนี้
 หนังสื อมอบฉันทะ ซึ่ งลงนามโดยผูม
้ อบฉันทะ
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อสําเนาหนังสื อเดิ นทาง (ในกรณี ผู ม
้ อบฉันทะเป็ น
ชาวต่างประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะ พร้ อมลงนามรั บรองสําเนาถูก ต้อง โดยผูม้ อบฉันทะ
 ผู ร
้ ั บ มอบฉัน 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 ผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็ นนิติบุคคล ผูม้ อบฉันทะจะต้องจัดส่ งเอกสาร ดังต่อไปนี้
 หนังสื อมอบฉันทะซึ่ งลงนามโดยผูม
้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคลตามหนังสื อรับรองนิ ติบุคคลพร้อมประทับตราสําคัญ
ของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 กรณี ผม
ู ้ อบฉันทะเป็ นนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสําเนาหนังสื อรับรองนิ ติบุคคล ซึ่ งรับรองสําเนาถูกต้อง
โดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 สําหรั บนิ ติบุคคลต่ างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีตน
้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทําคําแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อม
กันด้วย และให้ผมู ้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคําแปล
 ผูร้ ับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัว ข้าราชการฉบับจริ ง หรื อหนังสื อเดินทางฉบับจริ ง
(ในกรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก.
( แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ ซับซ้ อน )

อากรแสตมป์
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ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ เรื่ องกาหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที5่ ) พ.ศ.2550

เขียนที่ ..................................................................
วันที่ .............เดือน ................................... พ.ศ. ................. .
(1) ข้าพเจ้า ..................................................................................สัญชาติ...................................อยูบ่ า้ นเลขที่ ...........................
ถนน ..........................................................ตําบล/แขวง ................................................... อํา เภอ/เขต.........................................................จังหวัด
...............................................................................................รหัสไปรษณี ย.์ ....................................................................................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ...................................ที เอส ฟลาวมิลล์.............................................................จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้ นรวม.......................................หุ ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................เสี ยง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....................................................หุ ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ....................................................เสี ยง
หุ้นบุริมสิ ทธิ.................................................หุ ้น 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 ือหุ้น ประจําปี
2565 ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09:00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.00 น.) ณ ห้ องประชุมชั้น 4 บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด
(มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หรื อจะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ .............................................................ผูม้ อบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ .............................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ .............................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ .............................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่ งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้

แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 จากัด (มหาชน)
As a shareholder of T S Flour Mill Public Company Limited,
โดยถือหุ น้ จํานวนทั้งสิ้นรวม........................................................................หุ น้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................................….…เสี ยง ดังนี้
holding a total number of
shares and having total voting right of
votes as follow:
หุ น้ สามัญ..........................................................................หุ น้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................................เสี ยง
Ordinary share
shares, with the voting right of
votes
หุ น้ บุริมสิ ทธิ ...…..........................................................…หุ น้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................................เสี ยง
Preferred share
shares, with the voting right of
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)........…………..............................…………..…….………….….อายุ……...................ปี
Name
Age
Years
อยูบ่ า้ นเลขที่.……...........………………..……………ถนน.........................................................ตําบล/แขวง..........................................................................................
Residing at No.
Street
Sub- district
อําเภอ/เขต.................………..............จังหวัด..........................………......รหัสไปรษณี ย.์ .........………......… หรื อ
District
Province
Post Code
OR
(1) นายเอนก คาชุ่ ม อายุ 63 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 144/44 ซอย คูบ้ อน 27 แยก 13 ถนนคูบ้ อน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
Mr.Anek Khamchum Age 63 years, Residing at No.144/44 Soi Khu Bon 27 yak 13, Khu Bon Road, Tha Raeng Sub-area, Bang Khen
District, Bangkok

หรื อ
OR
(2) นายเฉลิมชัย ว่ องไววิทย์ อายุ 64 ปี 36 ถนนสุ ขาภิบาล 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร
Mr.Chalermchai Wongwaiwit Age 64 years, Residing at No.36 Sukhaphiban 2 Road, Prawet Sub-area, P:rawet District, Bangkok
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจําปี 2565
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 2022
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิง
พราย ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
On Thursday, April 28, 2022 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 รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2564
Agenda No.1 To acknowledge the Board of Director’s report on the year 2021 operation.
ไม่มีการลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน ประจําปี 2564
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda 2 To consider and approve the statement of financial position and the statement of comprehensive income for the year ended
on December 31, 2021.
(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 / งดจ่ายเงินปันผล
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 2565
Agenda 4 To consider the election of directors to replace those retiring by rotation for the year 2022.
(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
ชื่อกรรมการ นายสมชัย
Name of Director: Mr.Somchai
เห็นด้วย
Approve
ชื่อกรรมการ นายณรงค์
Name of Director: Mr.Narong
เห็นด้วย
Approve
ชื่อกรรมการ นายชลัช
Name of Director: Mr.Chalush
เห็นด้วย
Approve

ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
Chairman and Independent Director
ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
Chairman of Audit Committee and Independent Director

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

วนาวิทย
Wanawithaya

เจนลาภวัฒนกุล
Jenelapwattanakul

กรรมการบริหาร
Executive Director

ไม่เห็นด้วย
Disapprove
ชินธรรมมิตร์
Chinthammit

งดออกเสี ยง
Abstain
กรรมการบริหาร
Executive Director

ไม่เห็นด้วย
Disapprove



ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2565

งดออกเสี ยง
Abstain

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

No voting is required since this agenda is for acknowledgment only

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

Agenda 5 To consider Remuneration of Directors for the year 2022.
(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 2565
Agenda 6 To consider and approve the appointment of the auditor and fixing the Auditing fees for the year of 2022.
(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 ือหุ น้
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: ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้า ร่ วมประชุ มและออกเสี 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 จากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

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

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 6

ข้อ 17.

ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1) ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งมีคะแนนเสี ยงเท่าจานวนหุ ้นที่ตนถือ
2) ผูถ้ ื อหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูเ่ ลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณี ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคน
เป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการ เท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกิ นจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด

ข้อ 18.

ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่ งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการ
จะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่ จะออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไป ให้
กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 19.

นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตาแหน่งเมื่อ
1) ตาย
2) ลาออก
3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นลงมติให้ออก
5) ศาลมีคาสัง่ ให้ออก

ข้อ 23.

ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ งก่อนถึ งคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ ง (1/2) ของจานวนหุ ้นที่ถือ โดย
ผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

ข้อ 33.

บาเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นจะกาหนด
กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น
ตามข้อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆ
ไป หรื อจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษทั
ความในวรรคก่ อ นไม่ ก ระทบกระเทื อ นสิ ท ธิ ข องพนัก งานและลู ก จ้า งของบริ ษทั ซึ่ ง ได้รั บเลื อกตั้งเป็ นกรรมการ ในอันที่ จะได้รั บ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงาน หรื อลูกจ้างของบริ ษทั
การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสองจะต้องไม่ขดั หรื อแย้งกับการดารงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็ นอิสระตามที่กฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกาหนด

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

ข้อ 35.

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

ให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นอย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง การประชุ มเช่ นว่านี้ ให้เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุ มสามัญดังกล่าว ให้จดั ให้มีข้ ึน
ภายในสี่ (4) เดือน ภายหลังวันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวอื่นๆ ให้เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุ มวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็ นสมควร หรื อเมื่อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในห้า (1/5)
ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ ายได้ท้ งั หมด หรื อจานวนผูถ้ ื อหุ ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่ งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสิ บ (1/10) ของ
จานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้งั หมดเข้าชื่ อกันทาหนังสื อในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ื อหุ ้นก็ได้ โดยในหนังสื อร้อง
ขอนั้นจะต้องระบุวา่ ให้เรี ยกประชุ มเพื่อการใดไว้ให้ชดั เจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อ
จากผูถ้ ือหุ้น

ข้อ 36.

ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสื อนัดประชุ มระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุ ม และ
เรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา
พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผถู้ ือหุ้นและนายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจากัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุ ม และให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3)วันก่อนวันประชุ มด้วยโดยจะต้อง
โฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3)วันติดต่อกัน

ข้อ 37.

ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ต้องมีจานวนผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรื อไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสาม (1/3) ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ ายได้ท้ งั หมด
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุ มผูถ้ ือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึ งหนึ่ ง (1) ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมา
เข้าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นนั้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็ นอัน
ระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้ องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุ มไปยังผู้
ถือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่จาเป็ นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38.

ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ผูถ้ ื อหุ ้ นจะมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่ นเข้าประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทาเป็ น
หนังสื อลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจากัดกาหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคล
ซึ่งประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ สถานที่ประชุม ก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
ก. จานวนหุ ้นที่ผมู ้ อบฉันทะนั้นถืออยู่
ข. ชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

ข้อ 39.

การประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบ
วาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาหนด
ไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุ มครบถ้วนแล้ว ผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ท้ งั หมด
อาจขอให้ที่ประชุ มพิจาณาเรื่ องอื่ นนอกจากที่ กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุ มได้ ในกรณี ที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่
กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุ ม หรื อเรื่ องที่ผถู ้ ื อหุ ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็ จ และจาเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุ มกาหนดสถานที่
วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ งหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุ มไปยังผู้
ถือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนการประชุ ม
ด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
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ข้อ 40.

ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุ มหรื อไม่อาจปฏิ บตั ิ หน้าที่ได้ ถ้ามี รอง
ประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ื อหุ ้น
ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม

ข้อ 41.

ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ผูถ้ ือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่ งเสี ยงต่อหนึ่ งหุ ้น ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ื อหุ ้นจะ
ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 42.

การออกเสี ยงลงมติใดๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้น ซึ่ ง
มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรื อกรณี อื่นตามที่กฎหมายจะกาหนดไว้ หรื อใน
กรณี ดงั ต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั มหาชนอื่น หรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
ค. การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิ จการของบริ ษทั หรื อการรวมกิ จการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไร
ขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
ฉ. การออกหุ ้นกู้
ช. การควบบริ ษทั หรื อการเลิกบริ ษทั

ข้อ 47. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปั นผล นอกจากโดยมติของผูถ้ ือหุ ้น หรื อมติของคณะกรรมการ กรณี ที่มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
การจ่ายเงินปั นผลให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ื อหุ้น และให้โฆษณาคาบอกกล่าวจากการจ่ายเงินปั นผลนั้นทางหนังสื อพิมพ์เป็ นระยะเวลา
สาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวภายในหนึ่ ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่มีมติเช่นว่านั้น
ข้อ 48. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริ ษทั มีกาไรพอสมควรที่จะกระทา
เช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวต่อไป
ข้อ 50 บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้ อยละสิ บ
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คาชี้แจงการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และ
เคารพในสิ ทธิความเป็ นส่วนตัวของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล และเพื่อปฎิบตั ิตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 จึงขอชี้แจงแนวปฎิบตั ิในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบ โดยบริ ษทั ฯ จะดาเนินมาตรการรักษาความปลอดภัย
ตลอดจนปกป้ องมิให้มีการนาข้อมูลของท่านไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ไดแจ้งไว้โดยมิได้รับอนุญาต
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม และวัตถุประสงค์ในการประมวลผล
บริ ษทั ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูล
การบันทึกเสี ยง หรื อทั้งเสี ยงและภาพ รวมถึงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดระยะเวลาการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กฎหมายที่กาหนด โดยจะนาไปใช้เพื่อวัตุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
- การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
- การจัดส่งรายงานแบบ 56-1 One Report (แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี ) และ/หรื อเอกสาร
การประชุมฯ ตามที่ผถู ้ ือหุน้ ร้องขอ
- การเปิ ดเผยข้อมูลของท่านในฐานะผูถ้ ือหุน้ ให้แก่หน่วยงานตามที่กฎหมายกาหนด เช่น เพื่อเป็ นหลักฐานประกอบการ
จัดทารายงานการประชุม
รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ปรากฎในสาเนาบัตรประชาชนของท่านที่ได้ให้ไว้กบั บริ ษทั ขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วม
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ซึ่งบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องเก็บรวบรวมเพือ่ การปฏิบตั ิการ หรื อการใช้สิทธิตามกฎหมาย
รวมถึงเพื่อยืนยันตัวตนของท่านในการใช้สิทธิเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามกฎหมาย
2. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาในการเก็บรักษา
บริ ษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่มีความจาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูล เพื่อให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้น รวมถึงความจาเป็ นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบตั ิตามหรื อการใช้สิทธิเรี ยกร้อง
ตามกฎหมาย
3. สิ ทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้แก่ สิ ทธิ
ในการขอเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิ ทธิในการขอให้เปิ ดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม
ไว้ สิ ทธิในการขอปรับปรุ งแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิ ทธิในการโอนข้อมูล สิ ทธิในการระงับการใช้ ลบ ทาลาย หรื อ
คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษทั ฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ และสิ ทธิ ในการ
เพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กบั บริ ษทั ฯ ตลอดระยะเวลาที่บริ ษทั ฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้
ทั้งนี้ การใช้สิทธิดงั กล่าว ต้องเป็ นไปตามกฎหมาย และบริ ษทั ฯ อาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านได้ตามที่กฎหมาย
กาหนด
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ที่

ลข.022/2565

เรื่ อง

แบบฟอร์มลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอใช้บริ การรถตูร้ ับ-ส่ ง

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

วันที่ 25 มีนาคม 2565

ด้วยบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ได้จดั บริ การรถตูร้ ับ-ส่ ง เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นที่จะเข้า
ร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ือ หุ ้น ประจาปี 2565 ครั้ งที่ 1/2565 ในวัน พฤหั สบดีที่ 28 เมษายน 2565 โดยจุ ดรั บ -ส่ งอยู่ที่ บ ริ เวณลานจอดรถ
หน้าคอนโด เดอะ เมโทรโพลิส (สถานีรถไฟฟ้าสาโรง ทางออกประตู 5 มีลิฟต์) ตามกาหนดการดังนี้
เวลา 07:30 น.

รถตูจ้ อดรอรับผูถ้ ือหุน้ บริ เวณลานจอดรถหน้าคอนโด เดอะ เมโทรโพลิส
(สถานีรถไฟฟ้าสาโรง ทางออกประตู 5)

เวลา 08:15 น.

รถออกจากสถานีรถไฟฟ้าสาโรง

เวลา 11:10 น.

รถตู ้อ อกจากบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิล ล์ จากัด (มหาชน) เพื่อ ไปส่ งผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ ส ถานี
รถไฟฟ้าสาโรง (คอนโด เดอะ เมโทรโพลิส)

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(น.ส.อภิญญา จันทราภา)
เลขานุการบริ ษทั
กรุ ณาแจ้งความประสงค์ขอใช้บริ การรถตูร้ ับ-ส่ ง ภายในวันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2565
โดยวิธีการ Fax : 02-017-9999 ต่อ 222 โทรศัพท์ 02-017-9999 ต่อ 611 หรื อ E:mail company_secretary@tmill.co.th
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
ชื่อ – นามสกุล
เบอร์มือถือที่ติดต่อได้

หมายเหตุ : 1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์สารองที่นง่ั รถรับ-ส่ง ให้กบั ผูท้ ี่แจ้งความประสงค์ตามเงื่อนไขข้างต้นเท่านั้น
2. หากมีผลู ้ งทะเบียนใช้บริ การรถรับ-ส่ง น้อยกว่า 8 ท่าน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้บริ การดังกล่าว
โดยจะโทรแจ้งให้ผลู ้ งทะเบียนทราบ ภายในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565
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