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

ที่

ลข. 093/2560
25 ตุลำคม 2560

เรื่อง

เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้ง

เรียน

กรรมกำรและผูจ้ ดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) ขอเรี ยนว่ำ เพื่อให้เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ ดี
เกี่ ยวกับกำรดูแลสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยสำมำรถเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเข้ำเป็ นวำระกำร
ประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำคัดเลือกเป็ นกรรมกำรของบริ ษทั ฯ เป็ นกำรล่วงหน้ำ สำหรับกำรประชุมสำมัญ
ผูถ้ ือหุ ้น ประจำปี 2561 ได้ ต้ังแต่ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตำมหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กำหนดและ
เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ http://www.tmill.co.th ภำยใต้หมวด นักลงทุนสัมพันธ์ / กำรประชุมผูถ้ ือหุ ้น / หนังสื อเชิญ
เสนอวำระ
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำงแววตำ เนตร์พนั ธ์)
เลขำนุกำรบริ ษทั

สำนักงำน : 90/9 หมู่ 1 ถ.ปู่ เจ้ำสมิงพรำย ต.สำโรงกลำง อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130 โทรศัพท์ : 0-2017-9999 (4 สำยอัตโนมัติ) โทรสำร : 0-2017-9999 ต่อ 111, 222
Office: 90/9 Moo 1 Poochaosamingphrai Rd., Samrongklang, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130 Tel: 0-2017-9999 (Hunting Lines) Fax: 0-2017-9999 Ext. 111, 222
Website http://www.tmill.co.th

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

หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิแก่ ผ้ถู ือหุ้นเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเป็ นวาระการประชุมเป็ นการล่ วงหน้ า
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
(ตั้งแต่ วนั ที่ 31 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560)
เพื่อเป็ นกำรส่งเสริ มกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเรื่ องสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นและกำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน ดังนั้น
ก่อนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) จึงเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ ้นสำมำรถเสนอวำระกำรประชุม
ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ เป็ นกำรล่วงหน้ำทุกปี ตำมหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กำหนด ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ที่ประสงค์จะเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุในวำระกำรประชุม ต้องถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละห้ำของจำนวนหุน้
ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ โดยอำจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยเดียวหรื อหลำยรำยรวมกันก็ได้
2. หลักเกณฑ์
2.1 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ พิจำรณำเฉพำะเรื่ องเสนอจำกผูถ้ ือหุ ้นที่ระบุชื่อ -สกุล และจำนวนหุ ้นที่ถือ ตลอดจนข้อมูลที่
ระบุในแบบฟอร์มครบถ้วน ซึ่งบริ ษทั ฯ สำมำรถตรวจสอบได้วำ่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ จริ ง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะทำกำรตรวจสอบ
กำรถือหุน้ ภำยในเวลำไม่เกิน 7 วัน นับจำกวันปิ ดรับเรื่ อง
2.2 คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจำรณำกำรบรรจุเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอเป็ นวำระกำรประชุมของที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
2.3 คณะกรรมกำรบริ ษทั สงวนสิ ทธิที่จะไม่บรรจุเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอเป็ นวำระกำรประชุมของที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น
หำกเรื่ องดังกล่ำวมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
2.3.1 เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจปกติของบริ ษทั และข้อกล่ำวอ้ำงของผูถ้ ือหุน้ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอนั
ควรสงสัยเกี่ยวกับควำมไม่ปกติของเรื่ องดังกล่ำว
2.3.2 เป็ นเรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออำนำจที่บริ ษทั จะดำเนินกำรได้
2.3.3 เป็ นเรื่ องที่ ผูถ้ ือหุ ้นได้เคยเสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจำรณำในรอบ 12 (สิ บสอง) เดื อนที่ ผ่ำนมำ และ
ได้รับมติสนับสนุนด้วยเสี ยงที่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 (สิ บ) ของจำนวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมด โดยมีขอ้ เท็จจริ งยัง
ไม่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญ
2.3.4 เป็ นเรื่ อ งที่ ค ณะกรรมกำรบริ ษ ัท พิ จ ำรณำแล้ว เห็ น ว่ำ ไม่ มี ค วำมจ ำเป็ นที่ จ ะต้อ งบรรจุ เ ป็ นวำระ ซึ่ ง
คณะกรรมกำรบริ ษทั ต้องมีเหตุผลที่สมควรและสำมำรถอธิบำยให้ผถู ้ ือหุน้ เข้ำใจได้
3. วิธีการ
ผูถ้ ื อหุ ้นใช้แบบเสนอวำระกำรประชุ มซึ่ งแนบไว้พร้ อมนี้ ส่ งได้ต้ งั แต่ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หำกส่งทำงไปรษณี ย ์ บริ ษทั ฯ จะยึดจำกวันประทับตรำ ณ ที่ทำกำรไปรษณี ยป์ ลำยทำงเป็ นหลัก)
ทั้งนี้ผถู ้ ือหุน้ สำมำรถส่งคำเสนอแนะด้วยวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่ง ดังนี้
(1) ส่งไปรษณี ยล์ งทะเบียนไปยังเลขำนุกำรบริ ษทั
บริ ษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยำมไซโล ถนนปู่ เจ้ำสมิงพรำย ตำบลสำโรงกลำง
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10130
(2) ไปรษณี ยอ์ ีเล็กทรอนิกส์ของสำยงำนเลขำนุกำรบริ ษทั ฯ ที่ E-mail : waewta@tmill.co.th
(3) โทรสำรส่ง : เลขำนุกำรบริ ษทั หมำยเลข 0-2017-9999 ต่อ 222
สำนักงำน : 90/9 หมู่ 1 ถ.ปู่ เจ้ำสมิงพรำย ต.สำโรงกลำง อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130 โทรศัพท์ : 02-017-9999 โทรสำร : 02-017-9999 ต่อ 111 หรื อ 222
Office: 90/9 Moo 1 Poochaosamingphrai Rd., Samrongklang, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130 Tel: 02-017-9999 Fax: 02-017-9999 Ext. 111 or 222
Website: http://www.tmill.co.th

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

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
วันที่ ………………………………………...
ข้ำพเจ้ำ นำย / นำง / นำงสำว………………………………………………………………………………………….........................
เลขที่ประจำตัวบัตรประชำชน ………………………...………….......………………………………………………………...........
ที่อยูท่ ี่สำมำรถติดต่อได้ …………………………..………………………………………………………….………….....................
…………………………………………………………………………………………………………….………………..................
………………………………………………………………………………..………………………….………………....................
โทรศัพท์……………………………..............................................โทรสำร………………………………….....................................
E-mail address ………………………………..จำนวนหุน้ ที่ถือ……………………..หุน้ ณ วันที่ …………………………………
(โปรดแสดงหลักฐำนกำรถือหุน้ ได้แก่ จดหมำยยืนยันจำกบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อ หลักฐำนซึ่งนำยทะเบียนหลักทรัพย์
โดยบริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกให้)
วำระที่ขอเสนอ
…………………………………………………………………………………………………………...............................................
…………………………………………………………………………………………………………….………………..................
………………………………………………………………………………..………………………….………………....................
วัตถุประสงค์ /
เหตุผล……………….…………………………………………………………………………………...............................................
…………………………………………………………………………………………………………….………………..................
………………………………………………………………………………..………………………….………………....................
…………………………………………………………………………………………………………….………………..................
………………………………………………………………………………..………………………….………………....................
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ (ถ้ำมี)…………………….……………………………………………………………….....................
1. ………………………………………….……………………………………………………………………………...................
2. ………………………………………………………………………………………………………………………...................
3. ……………………………………………….………………………………………………………………………..................
4. …………………………………………………..……………………………………………………………………..................
5. …………………………………………………………..……………………………………………………………..................

ลงชื่อ ……………………………………………………… (ผูถ้ ือหุน้ )
(
)

สำนักงำน : 90/9 หมู่ 1 ถ.ปู่ เจ้ำสมิงพรำย ต.สำโรงกลำง อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130 โทรศัพท์ : 02-017-9999 โทรสำร : 02-017-9999 ต่อ 111 หรื อ 222
Office: 90/9 Moo 1 Poochaosamingphrai Rd., Samrongklang, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130 Tel: 02-017-9999 Fax: 02-017-9999 Ext. 111 or 222
Website: http://www.tmill.co.th

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

หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิแก่ ผ้ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัทเป็ นการล่ วงหน้ า
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
(ระหว่ างวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560)
บริ ษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด(มหำชน) ได้คำนึ งถึงควำมสำคัญของผูถ้ ือหุ ้นและเพื่อเป็ นกำรส่ งเสริ มกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดีในเรื่ องสิ ทธิและกำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่ำงเท่ำเทียมกัน ดังนั้น ก่อนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ฯจึงเปิ ดโอกำสให้
ผูถ้ ือหุน้ สำมำรถเสนอชื่อบุคคลเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั เพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ในกำรประชุม
สำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ เป็ นกำรล่วงหน้ำทุกปี ตำมหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯกำหนด ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั เป็ นกำรล่วงหน้ำต้องถือหุน้
รวมกันไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละห้ำของจำนวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ โดยอำจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยเดียวหรื อหลำยรำยรวมกันก็ได้
2. หลักเกณฑ์
2.1 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ พิจำรณำเฉพำะเรื่ องเสนอจำกผูถ้ ือหุ ้นที่ ระบุชื่อ -สกุล และจำนวนหุ ้นที่ถือตลอดจนข้อมูลที่
ระบุในแบบฟอร์มครบถ้วน ซึ่งบริ ษทั ฯสำมำรถตรวจสอบได้วำ่ เป็ นผูถ้ ือหุ ้นจริ ง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯจะทำกำรตรวจสอบ
กำรถือหุน้ ภำยในเวลำไม่เกิน 7 วัน นับจำกวันปิ ดรับเรื่ อง
2.2 คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจำรณำคัดสรรผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อเสนอให้ที่ประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้นพิจำรณำ
คัดเลือกเป็ นกรรมกำรบริ ษทั
2.3 คณะกรรมกำรบริ ษทั สงวนสิ ทธิ ที่จะไม่นำชื่อบุคคลที่เสนอจำกผูถ้ ือหุ ้น เสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นพิจำรณำ
เลือกเป็ นกรรมกำรของบริ ษทั ถ้ำหำกบุคคลที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อมำนั้นมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
2.3.1 ขำดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ำมที่จะเป็ นกรรมกำรของบริ ษทั จดทะเบียนตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำ
ด้วยบริ ษทั มหำชนจำกัด ประกำศของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อกฎหมำยอื่นๆ
2.3.2 ถ้ำได้รับเลื อกให้เป็ นกรรมกำรบริ ษทั บุคคลนั้นอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในกำรปฏิ บตั ิ หน้ำที่
กรรมกำร เช่น บุคคลดังกล่ำวเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรหรื อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในบริ ษทั ที่เป็ นคู่แข่งทำงธุรกิจของ
บริ ษทั ฯ หรื อเป็ นลูกค้ำหรื อคู่คำ้ ของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น
2.3.3 เป็ นผูท้ ี่คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ไม่เหมำะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมกำร ซึ่ งคณะกรรมกำร
บริ ษทั ต้องมีเหตุผลที่สมควร และสำมำรถอธิบำยให้ผถู ้ ือหุน้ เข้ำใจได้
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3. วิธีการ
ผูถ้ ือหุน้ ใช้เอกสำรตำมแนบอันประกอบด้วย (1) แบบกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร และ
(2) ข้อมูลบุคคลผูไ้ ด้รับกำรเสนอชื่อเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร โดยเจ้ำของข้อมูลลงนำมยินยอมและรับรองส่ งไปรษณี ย ์
ลงทะเบียนถึงบริ ษทั ฯ ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2560 (หำกส่ งทำงไปรษณี ยบ์ ริ ษทั ฯ จะยึดจำกวันประทับรับ ณ ที่ทำกำร
ไปรษณี ยป์ ลำยทำงเป็ นหลัก) ทั้งนี้ผถู ้ ือหุน้ สำมำรถ ส่งเอกสำรมำด้วยวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่ง ดังนี้
(1) ไปรษณี ยล์ งทะเบียนไปยังเลขำนุกำรบริ ษทั
บริ ษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยำมไซโล ถนนปู่ เจ้ำสมิงพรำย
ตำบลสำโรงกลำง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10130
(2) ไปรษณี ยอ์ ีเล็กทรอนิกส์ของสำยงำนเลขำนุกำรบริ ษทั ฯ ที่ E-mail Address : waewta@tmill.co.th
(3) โทรสำรถึง เลขำนุกำรบริ ษทั หมำยเลข 0-2017-9999 ต่อ 222

สำนักงำน : 90/9 หมู่ 1 ถ.ปู่ เจ้ำสมิงพรำย ต.สำโรงกลำง อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130 โทรศัพท์ : 02-017-9999 โทรสำร : 02-017-9999 ต่อ 111 หรื อ 222
Office: 90/9 Moo 1 Poochaosamingphrai Rd., Samrongklang, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130 Tel: 02-017-9999 Fax: 02-017-9999 Ext. 111 or 222
Website: http://www.tmill.co.th

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

แบบเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
วันที่ ………………………………………...
ข้ำพเจ้ำ นำย / นำง / นำงสำว………………………………………………………………………………………….........................
เลขที่ประจำตัวบัตรประชำชน ………………………...………….......………………………………………………………...........
ที่อยูท่ ี่สำมำรถติดต่อได้ …………………………..………………………………………………………….………….....................
…………………………………………………………………………………………………………….………………..................
………………………………………………………………………………..………………………….………………....................
โทรศัพท์……………………………..............................................โทรสำร………………………………….....................................
E-mail address ………………………………..จำนวนหุน้ ที่ถือ……………………..หุน้ ณ วันที่ …………………………………
(โปรดแสดงหลักฐำนกำรถือหุน้ ได้แก่ จดหมำยยืนยันจำกบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อ หลักฐำนซึ่งนำยทะเบียนหลักทรัพย์
โดยบริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกให้)
บุคคลที่ขอเสนอชื่อเข้ำเป็ นกรรมกำร
…………………………………………………………………………………………………………...............................................
…………………………………………………………………………………………………………….………………..................
………………………………………………………………………………..………………………….………………....................
วัตถุประสงค์ /เหตุผล
……………….…………………………………………………………………………………..........................................................
…………………………………………………………………………………………………………….………………..................
………………………………………………………………………………..………………………….………………....................
…………………………………………………………………………………………………………….………………..................
………………………………………………………………………………..………………………….………………....................
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ (ถ้ำมี)…………………….……………………………………………………………….....................
1. ………………………………………….……………………………………………………………………………...................
2. ………………………………………………………………………………………………………………………...................
3. ……………………………………………….………………………………………………………………………..................
4. …………………………………………………..……………………………………………………………………..................
5. …………………………………………………………..……………………………………………………………..................

ลงชื่อ ……………………………………………………… (ผูถ้ ือหุน้ )
(
)
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ข้ อมูลบุคคลผู้ได้ รับการเสนอชื่อเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
วันที่ ……………………………………..
ส่ วนที่ 1 : คายินยอม
ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว ………….......…………………………………….สัญชำติ…………………………................................
เลขที่ประจำตัวบัตรประชำชน ……………..…………………......ที่อยูท่ ี่สำมำรถติดต่อได้ …………………………………………
………………...…………………..………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
โทรศัพท์………………………………………………………......โทรสำร ……………………………………………....................
E-mail address …………………………………………ยินยอมให้ นำย/นำง/นำงสำว………………………………..……………..
เสนอชื่ อ ข้ำพเจ้ำเข้ำรั บ กำรพิจ ำรณำเลื อกตั้งเป็ นกรรมกำรของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำได้ส่งข้อมูลพร้ อมด้วยเอกสำรหลักฐำน
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน (รับรองสำเนำถูกต้อง)
จำนวน 1 ชุด
(2) สำเนำทะเบียนบ้ำน (รับรองสำเนำถูกต้อง)
จำนวน 1 ชุด
(3) สำเนำหลักฐำนกำรศึกษำสูงสุด (รับรองสำเนำถูกต้อง)
จำนวน 1 ชุด
(4) สำเนำหลักฐำนแสดงกำรชำระภำษีปีล่ำสุด (รับรองสำเนำถูกต้อง)
จำนวน 1 ชุด
(5) รู ปถ่ำย (1 หรื อ 2 นิ้ว)
จำนวน 1 รู ป
ส่ วนที่ 2 : รายละเอียดข้ อมูล
1. ชื่อภำษำอังกฤษ ……………………………..…………………..…………………………………………………….…
2. ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม (กรณี เคยเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล)……………………………………............................................................
3. วัน/เดือน/ปี เกิด ………………………………………………………………………………………………………….
4. ถือหุน้ สำมัญของบริ ษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) จำนวน………………………….หุน้
5. สถำนที่ทำงำนปัจจุบนั
ชื่อองค์กร/หน่วยงำน……………………………………………………………………………………………………..
่ ………………………………………………………………………………...…………………………………
ที่อยู…
…………………………………………………………………………….…………………………….........................
โทรศัพท์……………………………………………...........โทรสำร….…...………………………………...................
E-mail address ………………………………………………………………………………………………………….
6. สถำนภำพครอบครัว
[ ] โสด
[ ] สมรสแล้ว
[ ] หย่ำ [ ] อื่นๆ ….……..…………...
ชื่อคู่สมรส…………………………………………………ชื่อสกุลเดิม…...…………………………….......................
ถือหุน้ สำมัญ TMILL จำนวน …..…………………….. หุน้
อำชีพ………………..………………....................... ชื่อสถำนที่ทำงำน……………………………………………......
จำนวนบุตร……………………….คน คือ
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
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(1) ชื่อ-นำมสกุล…………………………………………….…………….. เกิด พ.ศ …………………..
ถือหุน้ สำมัญ TMILL จำนวน ……………………………… หุน้
(2) ชื่อ-นำมสกุล…………………………………………….…………….. เกิด พ.ศ …………………..
ถือหุน้ สำมัญ TMILL จำนวน ……………………………… หุน้
(3) ชื่อ-นำมสกุล…………………………………………….…………….. เกิด พ.ศ …………………..
ถือหุน้ สำมัญ TMILL จำนวน ……………………………… หุน้
7. คุณวุฒิทำงกำรศึกษำขั้นสูงสุด
ชื่อสถำบัน

ชื่อคุณวุฒิและสำขำวิชำเอก

……………………………………….
……………………………………….

ปี ที่สำเร็ จ

……………………………………..
……………………………………..

…………….……...
…………….……...

8. หลักสูตรกำรฝึ กอบรมหรื อสัมมนำที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมกำร
ชื่อหลักสูตร
ผูจ้ ดั หลักสูตร
……………………………………….
……………………………………..
……………………………………….
……………………………………..
……………………………………….
……………………………………..
……………………………………….
……………………………………..
……………………………………….
……………………………………..

ปี ที่เข้ำร่ วม
…………….……...
…………….……...
………….………...
………….………...
……….…………...

9. ประสบกำรณ์กำรทำงำนจนถึงปั จจุบนั (ย้อนหลัง 5 ปี )
ชื่อสถำนที่ทำงำน
ประเภทธุรกิจ
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..

ตำแหน่ง
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..

ตั้งแต่(เดือน/ปี )
ถึง(เดือน/ปี )
………………
………………
………………
………………
………………
………………
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
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10. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับท่ำน (กำรเป็ นกรรมกำรหรื อที่ปรึ กษำในบริ ษทั อื่น หรื อกำรถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น ไม่วำ่ จะเป็ น
จำนวนเท่ำใดก็ตำม)
ชื่อธุรกิจ

…………………...……..…
…………………...……..…
…………………...……..…
…………………...……..…
…………………...……..…
…………………...……..…
…………………...……..…
…………………...……..…
…………………...……..…
…………………...……..…

จำนวนหุน้ ที่ถือ และ
ร้อยละของหุน้ ที่ออก
ชำระแล้วทั้งหมด
..………………………..
…..……………………..
……..……………..……
………..……………..…
…………..…………..…
……………..………..…
………………..……..…
………………..……..…
………………..……..…
………………..……..…

ตำแหน่ง
(ระบุอำนำจตำมหนังสื อรับรอง)
…………………....……….
…………………....……….
…………………....……….
…………………....……….
…………………....……….
…………………....……….
…………………....……….
…………………....……….
…………………....……….
…………………....……….

ตั้งแต่ (เดือน/ปี )
ถึง (เดือน/ปี )
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

11. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคู่สมรสท่ำน (กำรดำรงตำแหน่งในบริ ษทั อื่น หรื อ กำรถือหุ น้ ในบริ ษทั อื่นเกินกว่ำร้อยละ 0.5 ของหุน้
ที่จำหน่ำยทั้งหมด)
ชื่อธุรกิจ

…………………...……..…
…………………...……..…
…………………...……..…
…………………...……..…
…………………...……..…

จำนวนหุน้ ที่ถือ และ
ร้อยละของหุน้ ที่ออก
ชำระแล้วทั้งหมด
..………………………..
…..……………………..
……..……………..……
………..……………..…
…………..…………..…

ตำแหน่ง

ตั้งแต่ (เดือน/ปี )
ถึง (เดือน/ปี )

…………………....……….
…………………....……….
…………………....……….
…………………....……….
…………………....……….

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

12. ประวัติกำรฟ้ องร้องหรื อถูกฟ้ องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่ควำมผิดลหุโทษ)
ศำล

สถำนะ
(โจทก์/จำเลย/ผูร้ ้อง)

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

……..…………..
………..………..
…………....……
……………....…
………………....

คดี (แพ่ง/อำญำ/
ล้มละลำย)
……………….…
……………….…
……………….…
……………….…
……………….…

ข้อหำหรื อฐำน
ควำมผิด
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

ผลคดี

ทุนทรัพย์
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

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

13. กำรมีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
(โปรดระบุลกั ษณะของกิจกรรมดังกล่ำวและผลตอบแทนเป็ นจำนวนเงิน)
…………………………………………………………………………………………………………..….........................
……………………………………………………………………………………………………….……..........................
…………………………………………………………………………………………………….………..........................
…………………………………………………………………………………………………….………..........................
…………………………………………………………………………………………………….………..........................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในรำยละเอียดข้ำงต้นถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นควำมจริ งทุกประกำร

ลงชื่อ ………………………………………..
(
)
ผูไ้ ด้รับกำรเสนอชื่อเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร
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