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

การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจําปี 2560

วันพฤหัสบดีท ี่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09:00 น.
ณ ห้องประชุมชัน้ 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

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

ที่

ลข.020/2560
วันที่ 13 มีนาคม 2560

เรื่อง

ขอเรี ยนเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้

ด้วยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มีมติให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27
เมษายน 2560 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้า
สมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

1. รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2559
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ รับทราบ
(รายงานประจําปี 2559 – CD-ROM)

2. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและงบกระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น เพื่ออนุ มตั ิงบแสดงฐานะ
การเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการ
รับรองจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (งบการเงินประจําปี 2559 – ส่ วนที่ 2 ของรายงานประจําปี 2559)

3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจ่ าย / งดจ่ ายเงินปันผล ประจําปี 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล : จากผลการดําเนิ นงานประจําปี 2559 มีกาํ ไรสุ ทธิ 69,503,868 บาท ตั้งสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 5%
เป็ นเงิน 3,500,000 บาท คงเหลือกําไรสุ ทธิ ที่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ 66,003,869 บาท ซึ่ งนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ คือ
จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้นในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะและหลังหัก
สํารองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริ ษทั ฯ กําหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กบั ฐานะ
การเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ เห็นสมควร
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็ นว่าควรเสนอที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น เพื่ออนุ มตั ิจดั สรรกําไร
จากผลการดําเนินงานประจําปี 2559 ดังนี้ ให้จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท อัตราเงินปั นผลที่เสนอจ่าย คิดเป็ น 75% ของกําไร
สุ ทธิต่อหุน้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ โดยแบ่งเป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
งวด 6 เดือนแรกของปี 2559 หุ ้นละ 0.08 บาท ซึ่ งจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 และจ่ายเงินปั นผลส่ วนที่เหลือ อัตราหุ ้นละ 0.07
บาท ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ให้แก่ผถืู้ อหุ ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560 (Record Date)
และสิ ทธิรับเงินปั นผล ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 225 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 13
มีนาคม 2560 (เอกสารแนบ 3)
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4. พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจําปี 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายชื่อกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระประจําปี 2560 ได้แก่
1. นายชนะชัย
ชุติมาวรพันธ์
กรรมการบริ หาร
2. นายเอนก
คําชุ่ม
กรรมการอิสระ
3. นายสมชาย
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
4. ดร.สุ ภสั ร
ชโยวรรณ
กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการทั้ง 4 ท่าน จากผลการประเมินความเหมาะสม
ที่ จ ะเป็ นประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ การดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ ตามองค์ป ระกอบของกรรมการ ประกอบกับ คุ ณ สมบัติ ประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญ ความรู้ความสามารถที่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่ง ซึ่ งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
ในกิจการดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อนําเข้าที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาเลือกกรรมการทั้ง 4 ท่าน
กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการประจําปี 2560 ต่ออีกวาระหนึ่ง
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผา่ นกระบวนการกลัน่ กรอง
ของคณะกรรมการบริ ษทั แล้วว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั เป็ นผูม้ ีความรู้ความสามารถ
และมีประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ รวมทั้งมีการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และเป็ นไปตาม พรบ.บริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเสนอวาระการ
ประชุ ม เสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั และส่ งคําถามเป็ นการล่วงหน้าในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2560 ตั้งแต่วนั ที่ 31 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุ ้นท่านใดเสนอวาระ เสนอชื่อบุคคลผูท้ ี่มี
คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายเอนก คําชุ่ม ผูถ้ ูกเสนอชื่อให้เป็ น
กรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการประจําปี 2560 ต่ออีกวาระหนึ่ง (เอกสารแนบ 4)

5. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อย ตลอดจนค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนอื่นที่อยูใ่ นกลุ่มธุรกิจที่ใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แล้ว มีความเห็น
ว่าค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ยังมีความเหมาะสมและอยูใ่ นเกณฑ์ที่สามารถเทียบเคียงได้กบั กลุ่มธุรกิจ
ที่ใกล้เคียงกัน
ความเห็ นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาเห็นว่าควรเสนอที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทน
กรรมการประจําปี 2560 โดยกําหนดเป็ นวงเงิ นรวมสําหรั บค่าตอบแทนและโบนัสคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบ สู งสุ ดไม่เกิ น 13,902,000 บาทต่อปี (สิ บสามล้านเก้าแสนสองพันบาทถ้วน) และเบี้ยประชุ มคณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนื อจากคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ อีกครั้งละ 5,000 บาท (ห้าพันบาท) เท่ากับปี ที่ผ่านมา
(เอกสารแนบ 5)
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6. พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีประจําปี 2560
จากบริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด โดยมี นายอําพล จํานงค์วฒั น์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรื อ นางสาวประภาศรี ลีลาสุ ภา
ผูสอบบั
้
ญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4664 หรื อ นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขที่ 5369 คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูสอบบั
้
ญชี
ประจําปี 2560 เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของ
ผูส้ อบบัญชี ประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน และเป็ นผูท้ ี่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. พร้อมทั้งพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบ
บัญชีสาํ หรับปี 2560 โดยเสนอค่าตอบแทน จํานวน 740,000 บาท เป็ นค่าบริ การตรวจสอบจํานวน 680,000 บาท และค่าแปลงบการเงิน
เป็ นภาษาอังกฤษ 15,000 บาท/ไตรมาส
ความเห็นของคณะกรรมการ : โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
แต่งตั้งบริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด โดยมี นายอําพล จํานงค์วฒั น์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรื อ นางสาวประภาศรี ลีลาสุ ภา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 หรื อ นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล ผูสอบบั
้
ญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 คนใดคนหนึ่งเป็ นผูสอบบั
้
ญชีของ
บริ ษทั ฯ ประจําปี 2560 ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี เดี ยวกันกับบริ ษทั ในเครื อ โดยกําหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ เป็ นค่าบริ การตรวจสอบ จํานวน 680,000 บาท และค่าแปลงบการเงินเป็ นภาษาอังกฤษ 15,000 บาท/
ไตรมาส เท่ากับปี ที่ผา่ นมา (เอกสารแนบ 6)

7. ความเห็นเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรี ยงกัน

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติของคณะกรรมการ

(นางแววตา เนตร์พนั ธ์)
เลขานุการบริ ษทั

หมายเหตุ : บริ ษทั ฯ งดแจกของชําร่ วยในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560

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

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3
เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกําไรและการจ่ าย / งดจ่ ายเงินปันผล ประจําปี 2559
ตามที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้เสนอต่อที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและการจ่าย/งดจ่ายเงินปั นผล จากผลการดําเนินงานประจําปี 2559 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ดังนี้
- จัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย 5% ของกําไรสุ ทธิ 69.5 ล้านบาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 3.5 ล้านบาท ซึ่ งรวมกับที่ต้ งั สํารองไว้แล้ว
จนถึงปี 2558 จํานวน 24.2 ล้านบาท เป็ น 27.7 ล้านบาท
- พิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิจดั สรรกําไรจากผลการดําเนินงานประจําปี 2559 ดังนี้ ให้จ่ายเงิน
ปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.15 บาท อัตราเงินปั นผลที่เสนอจ่าย คิดเป็ น75% ของกําไรสุ ทธิ ต่อหุ ้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวเป็ นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั โดยแบ่งเป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 หุน้ ละ 0.08 บาท ซึ่ งจ่ายไปแล้ว
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 และจ่ายเงินปั นผลส่ วนที่เหลือ อัตราหุน้ ละ 0.07 บาท ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ให้แก่ผถืู้ อหุน้ ที่มีรายชื่อปรากฏ
อยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560 (Record Date) และสิ ทธิรับเงินปั นผล ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาตรา 225 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 13 มีนาคม 2560
ข้ อมูลเปรียบเทียบการจ่ ายเงินปันผล
กําไรสะสม (บาท)
กําไรสุ ทธิ (บาท)
กําไรต่อหุน้ (บาท)
จํานวนหุน้ ทั้งหมด
เงินปั นผลจ่ายระหว่างกาล (บาท : หุน้ )
จํานวนเงินปั นผลจ่าย (บาท)
จํานวนหุน้ ทั้งหมด
เงินปั นผลจ่าย (บาท : หุน้ )
จํานวนเงินปั นผลจ่าย (บาท)

ปี 2559
184,947,044
69,503,869
0.20
342,050,906
0.08
27,364,072.48
342,246,156
0.07
23,957,230.92

ปี 2558
170,166,895
56,862,794
0.19
342,000,000
0.08
27,360,000

ปี 2557
136,125,733
50,467,806
0.18
285,000,000
0.08
22,800,000

ปี 2556
117,072,972
62,183,033
0.22
285,000,000
0.10
28,500,000

ปี 2555
94,939,520
90,010,270
0.43
200,000,000
0.50
100,000,000
285,000,000
0.15
42,750,000

หมายเหตุ : -ปี 2555 บริ ษทั ฯ มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ในอัตรา 0.50 บาท/หุน้ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ จํานวน 200,000,000 หุน้
ก่อนเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน
-ปี 2559 บริ ษทั ฯ มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ในอัตรา 0.08 บาท/หุน้ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ จํานวน 342,050,906 หุน้

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้นในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบ
การเงิ น เฉพาะ และหลัง หัก สํา รองตามกฏหมาย และเงิ น สะสมอื่ น ๆ ตามที่ บ ริ ษ ทั ฯ กํา หนด ทั้ง นี้ การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลดัง กล่ า วอาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูก่ บั ฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ และ / หรื อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ เห็นสมควร

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

รายชื่อและประวัตกิ รรมการทีอ่ อกตามวาระ
ประจําปี พ.ศ. 2560
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

เอกสารแนบ 4

ตําแหน่งปัจจุบนั
การถือหุน้ ในบริ ษทั

กรรมการบริ หาร
นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
45 ปี
ไทย
ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทนเนสซี่ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาโท สาขาอุตสาหการ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาโท ศิลปะศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรหลักสู ตร
Director Accreditation Program (DAP รุ่ นที่ 37/2005)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
: กรรมการบริ หาร / กรรมการ บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
: 165,120 หุน้ (0.00%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

: เป็ นบุตรชายของคุณประภาส ชุติมาวรพันธ์

การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
(ก) จํานวนกิจการที่ดาํ รงตําแหน่งบริ ษทั ไม่จดทะเบียน (อื่น)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (งานบัญชีและการเงิน)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (งานบัญชีและการเงิน)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (งานบัญชีและการเงิน)
กรรมการ

บริ ษทั เค.เอส.แอล เรี ยลเอสเทค จํากัด
บริ ษทั นํ้าตาลเกาะกง จํากัด
บริ ษทั นํ้าตาลสะหวันนะเขต จํากัด
บริ ษทั เคเอสแอล แมททีเรี ยล ซัพพลายส์ จํากัด
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด
บริ ษทั ที เอส จีแอสเซ็ท จํากัด
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ้ามัน จํากัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จํากัด
บริ ษทั นํ้าตาลท่ามะกา จํากัด
บริ ษทั โรงงานนํ้าตาลนิวกรุ งไทย จํากัด
บริ ษทั นํ้าตาลนิวกว้างสุ ้นหลี จํากัด
บริ ษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จํากัด

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

(ข)

จํานวนกิจการที่ดาํ รงตําแหน่งบริ ษทั จดทะเบียน (อื่น)
กรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (งานบัญชีและการเงิน)
ผูช้ ่วยรองกรรมการผูก้ ารใหญ่ (งานบัญชีและการเงิน)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เคเอสแอล กรี น อินโนเวชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั นํ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั นํ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณี ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการดังกล่าว
จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ง
: ปี 2555 – ปั จจุบนั (5 ปี นับจากปี ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
การเข้าร่ วมประชุมในปี 2559
: ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 12 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็ น 100%)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

รายชื่อและประวัตกิ รรมการทีอ่ อกตามวาระ
ประจําปี พ.ศ. 2560
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

:
:
:
:
:
:
:

กรรมการอิสระ
นายอเนก คําชุ่ม
58 ปี
ไทย
ปริ ญญาตรี สาขานิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เนติบณ
ั ฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตสภา
ปริ ญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Directors Accreditation Program (DAP รุ่ นที่ 85/2010)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

ตําแหน่งปั จจุบนั

: ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

การถือหุน้ ในบริ ษทั

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ : ไม่มี
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
(ก) จํานวนกิจการที่ดาํ รงตําแหน่งบริ ษทั ไม่จดทะเบียน (อื่น) : ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการดังกล่าว
(ข)

จํานวนกิจการที่ดาํ รงตําแหน่งบริ ษทั จดทะเบียน (อื่น)

: ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการดังกล่าว

(ค)

ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณี ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการดังกล่าว

จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ง

: ปี 2555 – ปั จจุบนั (5 ปี นับจากปี ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

การเข้าร่ วมประชุมในปี 2559

: ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 12 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 10 ครั้ง (คิดเป็ น 83.33%)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

รายชื่อและประวัตกิ รรมการทีอ่ อกตามวาระ
ประจําปี พ.ศ. 2560
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

:
:
:
:
:
:
:

กรรมการ
นายสมชาย ชินธรรม์มิตร
64 ปี
ไทย
อนุปริ ญญา คอมพิวเตอร์ (Computer Collage, Germany)
Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Directors Accreditation Program (DAP รุ่ นที่ 17/2004)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ตําแหน่งปั จจุบนั
: กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
การถือหุน้ ในบริ ษทั
: 64,366 (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ : ไม่มี
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
(ก) จํานวนกิจการที่ดาํ รงตําแหน่งบริ ษทั ไม่จดทะเบียน (อื่น)
กรรมการและผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการและผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการและผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(ข)

(ค)

จํานวนกิจการที่ดาํ รงตําแหน่งบริ ษทั จดทะเบียน (อื่น)
กรรมการ
กรรมการและผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

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 แชมเปี้ ยน เฟอร์เมนเตชัน่ จํากัด
บริ ษทั ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จํากัด
บริ ษทั โรงไฟฟ้ านํ้าตาลขอนแก่น จํากัด
บริ ษทั ราชาชูรส จํากัด
บริ ษทั นํ้าตาลท่ามะกา จํากัด
บริ ษทั นํ้าตาลนิวกว้างสุ ้นหลี จํากัด
บริ ษทั โรงงานนํ้าตาลนิวกรุ งไทย จํากัด
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั นํ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณี ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการดังกล่าว

จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ง
การเข้าร่ วมประชุมในปี 2559

: ปี 2555 – ปั จจุบนั (5 ปี นับจากปี ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
: ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 12 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 10 ครั้ง (คิดเป็ น 83.33%)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

รายชื่อและประวัตกิ รรมการทีอ่ อกตามวาระ
ประจําปี พ.ศ. 2560
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

:
:
:
:
:

การถือหุน้ ในบริ ษทั
:
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ :

กรรมการ
ดร.สุ ภสั สร ชโยวรรณ
79 ปี
ไทย
ปริ ญญาตรี สาขากสิ กรรมและสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริ ญญาโท สาขา Food Sci & Nutrition Brigham Young University, U.S.A.
ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Directors Accreditation Program (DAP รุ่ นที่ 77/2009)
Directors Certification Program (UAP รุ่ นที่ 112/2009)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
กรรมการ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ไม่มี
ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

ตําแหน่งปั จจุบนั

:

การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
(ก) จํานวนกิจการที่ดาํ รงตําแหน่งบริ ษทั ไม่จดทะเบียน (อื่น)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

(ข)

(ค)

จํานวนกิจการที่ดาํ รงตําแหน่งบริ ษทั จดทะเบียน (อื่น)
กรรมการ
กรรมการบริ หาร

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณี ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการดังกล่าว

จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ง
การเข้าร่ วมประชุมในปี 2559

: ปี 2555 – ปั จจุบนั (5 ปี นับจากปี ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
: ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 12 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 11 ครั้ง (คิดเป็ น 91.66%)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5
เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
จากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ได้ใช้หลักเกณฑ์พิจารณา
เปรี ยบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตลอดจนค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนอื่นที่อยูใ่ นกลุ่มธุรกิจที่
ใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แล้ว จึงมีความเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ยังมีความเหมาะสมและ
อยูใ่ นเกณฑ์ที่สามารถเทียบเคียงได้กบั กลุ่มธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน ยังเป็ นอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
ผลการสํ ารวจค่าตอบแทนคณะกรรมการ จําแนกตามกลุ่มธุรกิจ
ประเภทค่าตอบแทน
ค่ าเฉลีย่
ค่ ามัธยฐาน
จําแนกตามกลุ่ม
(บาท/ปี )
(บาท/ปี )
ธุรกิจการเกษตร
กรรมการ
7,175,875
6,155,000

ค่ าตํา่ สุ ด
(บาท/ปี )

ค่ าสู งสุ ด
(บาท/ปี )

TMILL

2,000,000

15,000,000

13,902,000

ประเภทค่าตอบแทน
จําแนกตามกลุ่ม
ธุรกิจการเกษตร
ประธานกรรมการ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ค่ าเฉลีย่
(บาท/คน/เดือน)

ค่ ามัธยฐาน
(บาท/คน/เดือน)

ค่ าตํา่ สุ ด
(บาท/คน/เดือน)

ค่ าสู งสุ ด
(บาท/คน/เดือน)

TMILL

38,426
23,083
24,717
24,545
24,545

33,333
25,000
25,000
20,833
20,833

20,000
10,000
10,000
10,000
10,000

80,000
45,000
45,000
50,000
50,000

35,000
20,000
25,000
10,000
5,000

ประเภทค่าเบีย้ ประชุม
จําแนกตามกลุ่ม
ธุรกิจการเกษตร
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

ค่ าเฉลีย่
(บาท/คน/ครั้ง)

ค่ ามัธยฐาน
(บาท/คน/ครั้ง)

ค่ าตํา่ สุ ด
(บาท/คน/ครั้ง)

ค่ าสู งสุ ด
(บาท/คน/ครั้ง)

TMILL
(บาท/คน/ครั้ง)

15,818

15,000

5,000

45,000

5,000

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 โดยกําหนดเป็ นวงเงินรวมสําหรับค่าตอบแทนและโบนัสคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการ
บริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ สู งสุ ดไม่ เ กิ น 13,902,000 บาทต่ อ ปี (สิ บ สามล้า นเก้าแสนสองพันบาทถ้วน) และเบี้ ยประชุ ม
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ อีกครั้งละ 5,000 บาท (ห้าพันบาท) เท่ากับปี
ที่ผา่ นมา
ตารางแจกแจงค่ าตอบแทนกรรมการรายเดือน ระหว่างปี 2560 กับปี 2559
ปี 2560
ตําแหน่ ง
จํานวน
ค่ าตอบแทน
รวมค่ าตอบแทน
(ท่ าน)
รายเดือน
ทั้งปี
(บาท/เดือน/ท่ าน)
(บาท/ปี )
ประธานกรรมการบริ ษทั
1
35,000
420,000
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
6
20,000
1,440,000
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
5
25,000
1,500,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ
1
10,000
120,000
กรรมการตรวจสอบ
2
5,000
120,000
ประธานกรรมการ / กรรมการ
ค่าเบี้ยประชุม
30,000
3
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5,000 บาท/ครั้ง

ปี 2559
ค่ าตอบแทน
รวมค่ าตอบแทน
รายเดือน
ทั้งปี
(บาท/เดือน/ท่ าน)
(บาท/ปี )
35,000
420,000
20,000
1,440,000
25,000
1,500,000
10,000
120,000
5,000
120,000
ค่าเบี้ยประชุม
15,000
5,000 บาท/ครั้ง

1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ครั้งละ 5,000 บาท โดยในปี 2560 กําหนดจัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เพิ่มเป็ น 2 ครั้ง/ปี
2. ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มี
ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนจากวงเงินสู งสุ ดที่ผถู้ ือหุ ้นอนุมตั ิ
เป็ นค่าตอบแทนรายเดือนให้กบั กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และ
นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนต่อไป ส่ วนของเงินโบนัสที่จ่ายปลายปี จะขึ้นอยู่
กับผลการดําเนินงานประจําปี โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
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ขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. มีหน้าที่กาํ หนดเป้ าหมาย นโยบาย แนวทาง แผนงาน งบประมาณและทิศทางการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ตลอดจนควบคุม
และกํากับดูแลการบริ หารการจัดการให้ฝ่ายบริ หารหรื อบุคคลใดๆ ซึ่ งได้รับมอบหมายให้ดาํ เนินการให้เป็ นไปตามนโยบาย
ที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิ ผลเพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ ายบริ หารหรื อบุคคลใดๆ นั้น ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายที่
คณะกรรมการกําหนด เพื่อเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุ ดให้แก่กิจการและกําไรสูงสุ ดให้แก่ผถู้ ือหุน้
2. มีอาํ นาจและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตลอดจนมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้น
โดยสมํ่าเสมอ
3. มีอาํ นาจตรวจสอบและพิจารณาอนุ มตั ินโยบาย แนวทาง และแผนการดําเนิ นงานสําหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของ
บริ ษทั ฯ ตามที่ได้รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรื อฝ่ ายบริ หาร
4. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้นโดยสมํ่าเสมอ และดําเนิ นงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ ้น ตลอดจนมีการ
เปิ ดเผยเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่ งใส
5. มีอาํ นาจติดตามผลการดําเนิ นงานให้เป็ นไปตามแผนการดําเนิ นงานและงบประมาณการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ตลอดจน
ติดตามการดําเนิ นกิจการและการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้การดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ เป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิผล
6. มีอาํ นาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรื อแนะนําให้อนุ กรรมการหรื อคณะทํางาน เพื่อพิจารณาหรื อปฏิบตั ิในเรื่ องหนึ่ งเรื่ องใดที่
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควร
7. ดําเนิ นการให้บริ ษทั ฯมีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งการ
จัดการความเสี่ ยง และความเชื่ อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มีหน่ วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผูต้ ิดตามและ
ดําเนินการร่ วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
8. จัดทํารายงานคณะกรรมการประจําปี และรับผิดชอบต่อการจัดทําและการเปิ ดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
9. จัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
10. มีอาํ นาจพิจารณาและอนุมตั ิเรื่ องใดๆ ที่จาํ เป็ น และเกี่ยวเนื่องกับบริ ษทั ฯ หรื อที่เห็นว่าเหมาะสม และเพื่อผลประโยชน์ของ
บริ ษทั ฯ
เรื่ องดังต่อไปนี้คณะกรรมการบริ ษทั จะกระทําได้กต็ ่อเมื่อได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ คือ
ก) เรื่ องใดๆ ที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รับมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และ
ข) เรื่ องใดๆ ที่ กรรมการมี ส่วนได้ส่วนเสี ย และอยู่ในข่ายที่ กฎหมายหรื อประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุให้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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การตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อดําเนิ นการในเรื่ องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทําได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ฯทั้งหมด หรื อบางส่ วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นมาเป็ นของบริ ษทั ฯ
ค) การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ฯ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั ฯ หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ง) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับบริ ษทั ฯ
จ) การเพิ่มทุน การลดทุน หรื อการออกหุน้ กูข้ องบริ ษทั ฯ
ฉ) การควบกิจการ หรื อเลิกบริ ษทั ฯ
ช) การอื่นใดที่กาํ หนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ด้วยคะแนนเสี ยงดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ เรื่ องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสี ยหรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ยหรื อมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกํากับดูแลให้
บริ ษทั ฯปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทํารายการเกี่ยวโยงกัน การ
ได้ม าหรื อ จํา หน่ า ยไป ซึ่ งทรั พ ย์สิ น ตามกฎเกณฑ์ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย หรื อ ตามประกาศของคณะกรรมการกํา กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ขอบเขตหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชี
ภายนอก และผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะให้ผสู้ อบบัญชีสอบทาน หรื อตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจําเป็ นและเป็ นเรื่ องสําคัญในระหว่างการตรวจสอบ
บัญชีของบริ ษทั ฯ
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล และพิจารณา
ความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว โดยคํานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริ มาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบ
บัญชีน้ นั และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทาํ การตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับ
ผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการที่ อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มน่ั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อ
บริ ษทั ฯ
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6. จัด ทํา รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ใ นรายงานประจํา ปี ของบริ ษ ัท ฯ ซึ่ งรายงานดัง กล่ า ว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษทั
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั ฯมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. มี อ าํ นาจในการดํา เนิ น การตรวจสอบและสอบสวนตามที่ จ าํ เป็ นในเรื่ อ งต่ า งๆ ซึ่ งอาจมี ผ ลกระทบอย่า งมี นัย สํา คัญ
ต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ได้แก่
ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ข) การทุจริ ตหรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ กํา หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ หรื อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีอาํ นาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึ กษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจําเป็ นด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสําเร็ จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รายงาน
ผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เพื่อดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร
ขอบเขตหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1. สรรหาผูท้ ี่ มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
ในกรณี ที่ตาํ แหน่งว่างลง
2. สอบทานเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และให้ขอ้ เสนอแนะในกรณีที่เห็นสมควรให้มี
การเปลี่ยนแปลง
3. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯเป็ นประจําทุกปี เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
4. กําหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม สําหรั บ กรรมการและผูบ้ ริ หารบริ ษ ทั
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบและเปรี ยบเทียบได้กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด โดยเชื่ อมโยงกับผลการดําเนิ นงานของคณะกรรมการแต่ละคน และหาก
พิจารณาแล้วเห็ น ควรให้มีการเปลี่ ยนแปลงไปจากมติ ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น เดิ ม ให้นํา เสนอเรื่ อ งต่ อคณะกรรมการบริ ษ ทั
พิจารณาเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป

5. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ดําเนิ นกิจการและบริ หารกิจการของบริ ษทั ฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั่ง และมติของที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯทุกประการ
2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ กําหนดแผนการเงินงบประมาณ การบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกํากับดูแลให้การ
ดําเนินงานของคณะทํางานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้ าหมาย
3. พิจารณาเรื่ องการจัดสรรงบประมาณประจําปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนําเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและ
อนุมตั ิ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุ มตั ิ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจําปี ในระหว่างที่ไม่มี
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และให้นาํ เสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
4. มี อาํ นาจพิจารณาอนุ มตั ิ การใช้จ่ายเงิ นในการดําเนิ นการตามปกติ ธุรกิ จของบริ ษทั ฯ เช่ น การจัดซื้ อทรั พย์สิน วัตถุ ดิบ
เครื่ องจักร ยานพาหนะ การประมูลงาน ฯลฯ ในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกิน 10,000,000 (สิ บล้าน) บาท และอนุมตั ิ
วงเงินสําหรับการจัดซื้อวัตถุดิบ ได้แก่ ข้าวสาลี สําหรับแต่ละรายการไม่เกิน 250,000,000 (สองร้อยห้าสิ บล้าน) บาท และให้
รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ
5. อนุ ม ัติ ก ารใช้จ่ า ยเงิ น ลงทุ น ที่ สํา คัญ ๆ ที่ ไ ด้ก ํา หนดไว้ใ นงบประมาณรายจ่ า ยประจํา ปี ตามที่ จ ะได้รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการไว้แล้ว
6. มีอาํ นาจพิจารณาอนุ มตั ิการกูย้ ืมเงิน การจัดหาวงเงินสิ นเชื่ อ หรื อการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การคํ้า
ประกันเงินกูห้ รื อสิ นเชื่อ หรื อการขอสิ นเชื่อใดๆ ของบริ ษทั ฯ
7. เป็ นคณะที่ปรึ กษาฝ่ ายจัดการในเรื่ องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริ หารงานบุคคล และด้านการปฏิบตั ิการ
อื่นๆ
8. กําหนดโครงสร้ างองค์กร อํานาจการบริ หารองค์กร รวมถึ งการแต่ งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกําหนดเงิ นค่าจ้าง
ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบ้ ริ หาร และการเลิกจ้าง
9. ให้มีอาํ นาจในการมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่ งหรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่ นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ งอย่างใด โดยอยู่
ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริ หาร หรื ออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอาํ นาจตามที่คณะกรรมการบริ หาร
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร ซึ่ งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง
หรื อแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจ หรื ออํานาจนั้นๆ ได้ตามที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร
10. ดําเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯมอบหมายเป็ นคราวๆ ไป

ทั้ง นี้ อํา นาจของคณะกรรมการบริ ห ารจะไม่ ร วมถึ ง การอนุ ม ัติ ร ายการใดที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง หรื อ รายการใดที่
คณะกรรมการบริ หาร หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับคณะกรรมการบริ หารมีส่วนได้เสี ย หรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ง
กับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งการอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้อง
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาและอนุ มตั ิรายการดังกล่าวตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 6
เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ซึ่งกําหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
แต่ งตั้ง ผูส้ อบบัญชี แ ละกําหนดค่าตอบแทน และเพื่อ ให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดู แลกิ จการที่ ดี โดยการพิจารณาและเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ และที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2560 มีมติเห็นควรนําเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งบริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชี ประจําปี 2560 ของบริ ษทั ฯ โดยมี
นายอําพล จํานงค์วฒั น์
หรื อ
นางสาวประภาศรี ลีลาสุ ภา
หรื อ
นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล

ผูสอบบั
้
ญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369

โดยผูส้ อบบัญชี คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูต้ รวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานสอบบัญชี นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควร
เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจําปี 2560 เป็ นจํานวน 740,000 บาท (เจ็ดแสนสี่ หมื่นบาทถ้วน)
โดยแบ่งเป็ นค่าบริ การตรวจสอบบัญชี 680,000 บาท และค่าแปลงบการเงินเป็ นภาษาอังกฤษ ไตรมาสละ 15,000 บาท เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
ตารางแสดงข้ อมูลค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
รายการ
ค่าบริ การตรวจสอบ
ค่าแปลงบการเงินเป็ นภาษาอังกฤษ
รวม

ปี 2560

ปี 2559
680,000
15,000 / ไตรมาส
740,000

680,000
15,000 / ไตรมาส
740,000

อนึ่ ง บริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด และผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เคยตรวจสอบบัญชี ให้กบั บริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อไทยชูการ์
เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) เป็ นเวลา 14 ปี นับตั้งแต่ปี 2545 ถึงปี 2559 (ยกเว้นในปี 2552 เปลี่ยนผูส้ อบบัญชีเป็ นบริ ษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซ
ซิ เอทส์ จํากัด) และไม่เป็ นบุคคลหรื อมี รายการที่ อาจทําให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ มีความเป็ นอิ สระ ไม่มีส่วนได้
ส่ วนเสี ยใดๆ กับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ และมิได้เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560

วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสี ยงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09:00 น.
----------------------------------------1. การลงทะเบียน
- ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยืน่ เอกสาร หรื อหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม
ได้ตั้งแต่เวลา 07:00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560
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 ือหุน้ ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรัู้ บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ตามแบบหนังสื อมอบ
ฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมาพรอมนี้
- กรณี ที่ผถู้ ือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการบริ ษทั ฯ สามารถมอบฉันทะให้
1. นายปรี ชา
อรรถวิภชั น์
ประธานคณะกรรมการบริ ษทั / กรรมการอิสระ
อายุ 79 ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่ 21 ซอยศูนย์วจิ ยั 1 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
ถือหุน้ บริ ษทั จํานวน - 1,113,527 หุน้ (0.00%)
หรื อ
2. นายสมชัย วนาวิทย์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ 68 ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่ 128 ซอยพัฒนาการ 54 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร
ถือหุน้ บริ ษทั จํานวน - ไม่มี
หรื อ
3. นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อยูบ่ า้ นเลขที่ 36 ถนนสุ ขาภิบาล 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร
ถือหุน้ บริ ษทั จํานวน - ไม่มี

อายุ 60 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 เพื่อให้ผรู้ ับมอบฉันทะของท่านออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ หากมีการ
แก้ไข หรื อ ขีดลบข้อความที่สาํ คัญ ผูมอบฉั
้
นทะต้องลงนามกํากับไว้ทุกแห่ง

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560

-

เพื่อความสะดวกโปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข. และเอกสารหรื อหลักฐานไปตามที่อยูด่ 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

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

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

แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B

อากรแสตมป์
Stamp
20 บาท

เขียนที่......................................................................................................
Made at
วันที่....................เดือน........................................พ.ศ...............................
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า.................................................................................…………….……..................................….สัญชาติ………..........................................…...........
I / We
Nationality
อยูบ่ า้ นเลขที่...............…….....................ถนน.……………................................................................................ตําบล/แขวง…….....................…...............................................
Residing at No.
Street
Sub-district
อําเภอ/เขต..............................................................……………...............จังหวัด..…….........................................................................รหัสไปรษณี ย.์ ……….............................
District
Province
Post Code
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
As a shareholder of T S Flour Mill Public Company Limited,
โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้ นรวม...................................................................................หุ น้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................................….…เสี ยง ดังนี้
holding a total number of
shares and having total voting right of
votes as follow:
หุน้ สามัญ..........................................................................หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................................................เสี ยง
Ordinary share
shares, with the voting right of
votes
หุน้ บุริมสิ ทธิ ...…..........................................................…หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................................................เสี ยง
Preferred share
shares, with the voting right of
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)........…………..............................…………..…….………….….อายุ……...................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่.……...........………………..……………
Name
Age
Years Residing at No.
ถนน..................................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต.................………..............จังหวัด..........................………......รหัสไปรษณี ย.์ .........………......… หรือ
OR
Street
Sub- district
District
Province
Post Code
(1) นายปรีชา อรรถวิภัชน์ อายุ 79 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 21 ซอยศูนย์วิจยั 1 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
Mr. Pricha Attavipach Age 79 years, Residing at No. 21 Soi Soonvijai 1, New Petchburi Road, Bangkapi Subdistrict, Huaikhwang district, Bangkok

หรือ
OR
(2) นายสมชัย วนาวิทย์ อายุ 68 ปี 128 ซอยพัฒนาการ 54 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร
Mr.Somchai Vanavit Age 68 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 60 ปี 36 ถนนสุ ขาภิบาล 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร
Mr. Chalermchai Wongwaiwit Age 60 years, Residing at No. 36 Sukhaphiban 2 Road, Soi 1, Prawet Sub-area, Prawet District, Bangkok
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี 2560
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 27 เมษายน 2560 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 27, 2017 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 2559
Agenda 1 To acknowledge the Board of Director’s report on the year 2016 operation.
(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

(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 2560
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
กรรมการบริหาร
Name of Director: Mr.Chanachai Chutimaworaphan
Executive Director
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

ชื่อกรรมการ นายเอนก
Name of Director: Mr.Anek
เห็นด้วย
Approve

คําชุ่ม
Khamchum

งดออกเสี ยง
Abstain

ชื่อกรรมการ นายสมชาย
Name of Director: Dr.Spasorn
เห็นด้วย
Approve

ชินธรรมมิตร์
Chayowan

ชื่อกรรมการ ดร.สุ ภัสร
Name of Director: Mr.Somchai
เห็นด้วย
Approve

ชโยวรรณ
Chinthummit

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

กรรมการอิสระ
Independent Director

กรรมการ
Committee

กรรมการ
Committee

งดออกเสี ยง
Abstain

งดออกเสี ยง
Abstain

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2560
Agenda 5 To consider Remuneration of Directors 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:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

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

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
Agenda 2 To consider and approve the statement of financial position and the statement of comprehensive income for the year ended
on December 31, 2016.

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

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2560
Agenda 6 To consider and approve the appointment of the auditor and fixing the Auditing fees for the year of 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:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวาระที่ 7 ความเห็นเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 7 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.

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)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560

ประวัตโิ ดยสั งเขปของกรรมการอิสระ
กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ชื่อ – นามสกุล
Name – Surname

นายปรีชา อรรถวิภชั น์
Mr.Pricha Attavipach

ตําแหน่ง
(Position)

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
Chairman of Board of Directors / Independent Committee

อายุ (Age)

79 ปี (79 years)

ที่อยู่
Address

21 ซอยศูนย์วิจยั 1 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร

Residing at No. 21 Soi Soonvijai 1, New Petchburi Road, Bangkapi Subdistrict,
Huaikhwang district, Bangkok

วุฒิการศึกษา (Education)

- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(Bachelor Degree of Industrial Engineering Chulalongkorn University)
- ปริ ญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ มหาวิทยาลัยรัฐโอคลาโฮ, สหรัฐอเมริ กา
(Master of Industrial Engineering and Management Oklahoma State University , U.S.A.)

ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร (Relationship)
การถือหุน้ ในบริ ษทั (% of Shares)
การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุม
With / without interests in proposed agenda

- ไม่มี - (None)
- 1,113,527 (0.00%)
- ไม่มี - None -

หรือ / or
ชื่อ – นามสกุล
Name – Surname

นายสมชัย วนาวิทย์
Mr.Somchai Vanavit

ตําแหน่ง
(Position)

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
Chairman of Audit Committe / Independent Committee

อายุ (Age)

68 ปี (68 years)

ที่อยู่
Address

128 ซอยพัฒนาการ 54 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา (Education)

- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต ตะวันออกเฉียงใต้ รัฐลุยเซี ยนา, สหรัฐอเมริ กา
(Bachelor Degree of B.B.A. Southeastern Louisiana University, U.S.A.)
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต ตะวันออกเฉียงใต้ รัฐลุยเซี ยนา, สหรัฐอเมริ กา
(Master Degree of M.B.A. Southeastern Louisiana University, U.S.A.)

ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร (Relationship)
การถือหุน้ ในบริ ษทั (% of Shares)
การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุม
With / without interests in proposed agenda

- ไม่มี - (None)
- ไม่มี - (None
- ไม่มี - None -

Residing at No.128 Soi Patanakan 54, Patanakan Road, Suan Luang Sub-area, Suan Luang District, Bangkok

หรือ / or
ชื่อ – นามสกุล
Name – Surname

นายเฉลิมชัย
ว่องไววิทย์
Mr.Chalermchai Wongwaiwit

ตําแหน่ง
(Position)

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
Chairman of Audit Committe / Independent Committee

อายุ (Age)

60 ปี (60 years)

ที่อยู่
Address

36 ถนนสุ ขาภิบาล 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร
Residing at No. 36 Sukhaphiban 2 Road, Soi 1, Prawet Sub-area, Prawet District, Bangkok

วุฒิการศึกษา (Education)

- ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาย,สหรัฐอเมริ กา
(Bachelor of Science, Electrical Engineering University of Hawaii at Honolulu, Hawaii, U.S.A.)
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์แห่ งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(Master of Business Administration, Marketing and international business (Graduated with Honors)
Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University (Sasin), Bangkok, Thailand
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร (Relationship)
- ไม่มี - (None)
การถือหุน้ ในบริ ษทั (% of Shares)
- ไม่มี - (None)
การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุม - ไม่มี With / without interests in proposed agenda
- None -

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ตามข้อกําหนด ข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

ถือหุ ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดื อนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการ
มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษา
ของส่ วนราชการซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ใน
ลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
ผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และ
ไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า
2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิ จการของบริ ษทั หรื อ บริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่มีนยั
ในห้างหุน้ ส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ น้ เกิน 1% ของจํานวน
หุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สิ นใจในการดําเนิ นกิ จการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อ ย บริ ษทั ร่ ว ม บริ ษทั ย่อ ยบริ ษทั เดี ย วกัน ผูถ้ ื อ หุ ้นรายใหญ่ หรื อ ผูม้ ี อ าํ นาจควบคุ มของบริ ษทั โดยมี การตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์ค ณะ
(collective decision) ได้
ในกรณี ที่บุคคลที่บริ ษทั แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจหรื อการให้บริ การทางวิชาชี พ
เกินมูลค่าที่กาํ หนดตามข้อ 4. หรื อข้อ 6. คณะกรรมการบริ ษทั อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ และบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้
ในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้บริ การทางวิชาชีพ ที่ทาํ ให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด
(ข) เหตุผลและความจําเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริ ษทั ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ

หมายเหตุ : บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ได้ นิยามกรรมการอิสระไว้ ตามหลักเกณฑ์ เท่ ากับ ข้ อกําหนดขั้นตํ่า
ของสํ านักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
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ข้ อบังคับของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
หมวดที่ 4
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 34. การประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ให้จดั ขึ้น ณ ห้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัดใกล้เคียง หรื อ ณ
สถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ 35. ให้มีการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นอย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ ง การประชุ มเช่ นว่านี้ ให้เรี ยกว่า “ประชุ มสามัญ” การประชุ มสามัญ
ดังกล่าว ให้จดั ให้มีข้ ึนภายในสี่ (4) เดือน ภายหลังวันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นๆ ให้เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่ งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด หรื อจํานวนผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่ งมีหุ้นรวมกัน
ไม่ น้อยกว่าหนึ่ งในสิ บ (1/10) ของจํานวนหุ ้นที่ จาํ หน่ ายได้ท้ งั หมดเข้าชื่ อกันทําหนังสื อในฉบับเดี ยวกันร้ องขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นก็ได้ โดยในหนังสื อร้องขอนั้นจะต้องระบุวา่ ให้เรี ยกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชดั เจน
คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั้น ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผถู้ ือหุน้ และ
นายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจํากัดทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสาม (3)วันก่อนวันประชุมด้วยโดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3)วันติดต่อกัน
ข้อ 37. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีจาํ นวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) เข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้า
(25) คนหรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3)
ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ครั้งใด เมื่อล่วง
เวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จํานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ หากว่า
การประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั้นมิใช่เป็ น
การเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ น้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7)
วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จาํ เป็ นต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 38. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นจะมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะ
จะต้องทําเป็ นหนังสื อลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ และทําตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจํากัดกําหนด โดยให้มอบ
แก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึ่ งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานที่ประชุม ก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
ก. จํานวนหุน้ ที่ผมู้ อบฉันทะนั้นถืออยู่
ข. ชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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ข้อ 39. การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นนั้นให้เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติ
ให้เปลี่ยนลําดับระเบี ยบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม เมื่อที่
ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจาณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาํ หนด
ไว้ในหนังสื อนัดประชุมได้ ในกรณี ที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม หรื อ
เรื่ องที่ผถู้ ือหุ ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็ จ และจําเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะ
ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ งหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยัง
ผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสาม (3)
วันก่อนการประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่
ได้ ถ้ามี รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่ มีรองประธานกรรมการ หรื อมี แต่ไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ข้อ 41. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุ น้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุน้ ในกรณี ที่ผถู้ ือหุน้ มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษใน
เรื่ องใด ผูถ้ ือหุน้ จะไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ข้อ 42. การออกเสี ยงลงมติใดๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสี ยงข้าง
มากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรื อกรณี
อื่นตามที่กฎหมายจะกําหนดไว้ หรื อในกรณี ดงั ต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั มหาชนอื่น หรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
ค. การทํา แก้ไ ข หรื อ เลิ ก สั ญ ญา เกี่ ย วกับ การให้เ ช่ า กิ จ การของบริ ษ ัท หรื อ การรวมกิ จ การกับ บุ ค คลอื่ น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
ฉ. การออกหุน้ กู้
ช. การควบบริ ษทั หรื อการเลิกบริ ษทั

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

แผนทีส่ ถานทีจ่ ดั ประชุม

ห้องประชุมชั้น 4 บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 90/9 หมู่ที่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย
ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

