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

หนังสื อเชิญประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้น
ประจาปี 2561
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้ าสมิงพราย
ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทร. 02-017-9999 โทรสาร. 02-017-9999
เพือ่ ความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถอื หุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะทีม่ าร่ วมประชุม
โปรดนาหนังสื อนัดประชุม ใบลงทะเบียน หรื อหนังสื อมอบฉันทะ
และบัตรประจาตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ มาแสดง
เพือ่ ยืนยันตนในการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย

หมายเหตุ : บริษทั ฯ งดแจกของชาร่ วยในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
“เรา คือ ผูผ้ ลิตแป้ งสาลีช้ นั นา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็ นมืออาชีพ”

ที่

ลข.019/2561
วันที่ 22 มีนาคม 2561

เรื่อง
เรียน

ขอเรี ยนเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มีมติให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26
เมษายน 2561 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน) เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล
ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบี ยบวาระ
ดังต่อไปนี้
1. รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2560

วัตถุประสงค์ และเหตุผล : รายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2560 และข้อมูลสาคัญที่ปรากฎในรายงานประจาปี
2560
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นรับทราบผลการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ในรอบปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจาปี 2560 (CD-ROM) ที่ได้ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุม
นี้
การลงมติ : ระเบียบวาระนี้ไม่ตอ้ งได้รับการลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุน้ เนื่องจากเป็ นระเบียบวาระเพื่อทราบ
2. พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุ ประสงค์ และเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงิ น งบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จและงบกระแสเงิ นสด สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 ตามที่ ปรากฏในรายงานประจาปี 2560 ซึ่ งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบแสดง
ฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจาปี 2560 (CD-ROM) ที่ได้ส่งให้ผถู ้ ือหุ ้น
พร้อมหนังสื อเชิญประชุมนี้
สรุปสาระสาคัญงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกาไรขาดทุน)
สิ นทรัพย์รวม
1,773,131,328
บาท
หนี้สินรวม
939,525,396
บาท
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
833,605,932
บาท
รายได้รวม
1,306,144,705
บาท
ค่าใช้จ่ายรวม
1,157,447,707
บาท
ต้นทุนทางการเงิน
15,255,079
บาท
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
27,952,577
บาท
กาไรสาหรับปี
105,489,342
บาท
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
0.31
บาท/หุน้
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
“เรา คือ ผูผ้ ลิตแป้ งสาลีช้ นั นา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็ นมืออาชีพ”

งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ
ใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
(125,714,617)
บาท
ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
(21,967,971)
บาท
ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
118,194,642
บาท
เงินสดลดลง
(29,487,946)
บาท
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
3. พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไร และงดจ่ ายเงินปันผลสาหรับงวดครึ่งปี หลัง

วัตถุประสงค์ และเหตุผล : ในปี 2560
105,489,342 บาท คณะ
บริ ษทั ฯ
ณ
ะ 0.18 บาท
61,606,683.54
คิดเป็ นร้อยละ 61.49 ของกาไรสุทธิหลังหักสารองตามกฎหมาย
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้อนุ มตั ิ การจ่ ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลจากการดาเนิ นงานงวดวันที่ 1 มกราคม-30
มิถุนายน 2560 ในอัตราหุ ้นละ 0.18 บาท เป็ นเงินจานวน 61,606,683.54
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 และให้งดจ่ายเงินปั น
ผลสาหรับงวดครึ่ งปี หลัง (1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2560) เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีนโยบายการขยายธุรกิจในอนาคต
ทั้งนี้ ให้จดั สรรกาไรสุ ทธิ จากผลการดาเนิ นงานประจาปี 2560
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า
5,300,000
โดยบริ ษทั ฯ ได้ต้ งั สารองตามกฎหมายในครึ่ งปี แรกเป็ นจานวน 3,400,000 บาท คงเหลื อ
ตั้งสารองตามกฎหมายสาหรับครึ่ งปี หลังจานวน 1,900,000 บาท
ตารางเปรียบเทียบการจ่ ายเงินปันผลในปี ทีผ่ ่านมา
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
1. กาไรสุทธิจากงบการเงิน (บาท)
2. สารองตามกฎหมาย (บาท)
3. กาไรสุทธิหลังหักสารองตามกฎหมาย (บาท)
2. จานวนหุน้
2.1 จานวนหุน้ ที่จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล (หุน้ )
2.2
ะ (หุน้ )
3. กาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
4. รวมเงินปั นผลจ่ายต่อหุน้ (บาท )
4.1
ะ
)
4.2
ะ (บาท/หุน้ )
5. รวมเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุ ทธิ หลังหักสารอง
ตามกฎหมายแต่ละปี (ร้อยละ)
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ปี 2560
105,489,342
5,300,000
100,189,342

ปี 2559
69,503,869
3,500,000
66,003,869

ปี 2558
56,862,794
2,900,000
53,962,794

342,259,533
342,706,426
0.31
0.18
0.18
61,606,683
61.49

342,046,706
342,245,956
0.20
0.15
0.08
0.07
51,320,953
77.75

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

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
“เรา คือ ผูผ้ ลิตแป้ งสาลีช้ นั นา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็ นมืออาชีพ”

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิจดั สรรกาไร
ประจาปี 2560 ดังนี้
(1) จ่ายเงินปั นผล
ะ 0.18 บาท
61,606,683.54
โดยเมื่อ
วันที่ 29 กันยายน 2560 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลการดาเนิ นงานงวดวันที่ 1 มกราคม-30 มิถุนายน 2560
ในอัตราหุ ้นละ 0.18 บาท เป็ นเงินจานวน 61,606,683.54
และมีมติงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับงวดครึ่ งปี หลัง (1 กรกฎาคม
2560 - 31 ธันวาคม 2560) เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีนโยบายการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปั นผลนี้เป็ นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ
(2) จัดสรรกาไรสุ ทธิ จากผลการดาเนิ นงานประจาปี 2560
ไม่น้อยกว่าร้ อยละห้า
5,300,000
โดยบริ ษทั ฯ ได้ต้ งั สารองตามกฎหมายในครึ่ งปี แรกเป็ นจานวน 3,400,000 บาท คงเหลือตั้งสารอง
ตามกฎหมายสาหรับครึ่ งปี หลังจานวน 1,900,000 บาท ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้ต้ งั สารองตามกฎหมายสะสมไว้แล้วจานวน 31,100,000
บาท เมื่อรวมสารองตามกฎหมายสาหรับครึ่ งปี หลังแล้ว บริ ษทั ฯ จะมีสารองตามกฎหมายสะสมทั้งสิ้นจานวน 33,000,000 บาท
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
4. พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ ประจาปี 2561

วัตถุประสงค์ และเหตุผล : ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 มีกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ ดังนี้
1. นายประภาส
ชุติมาวรพันธ์
กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
2. ดร.ชาญกฤช
เดชวิทกั ษ์
กรรมการ และรองประธานกรรมการบริ หาร
3. นายเฉลิมชัย
ว่องไววิทย์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายธนดล
สุจิภิญโญ
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
ความเห็ น คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่า ตอบแทน ได้พิ จารณารายชื่ อบุ ค คลที่ เหมาะสม โดยได้พิ จ ารณา
คุณสมบัติ ความหลากหลาย ความรู ้ความชานาญ ภาวะผูน้ า มีคุณธรรมและจริ ยธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดาเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดยมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้เสนอที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณากรรมการรายเดิ ม 4 ท่านให้ดารง
ตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ ง ได้แก่ นายประภาส ชุติมาวรพันธ์ ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์ นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ และนายธนดล
สุ จิภิญโญ เนื่ องจากเห็นว่าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ มีความเชี่ ยวชาญ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีภาวะผูน้ า มีคุณธรรมจริ ยธรรม
มีประวัติการทางานที่โปร่ งใส และได้ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็ นอย่างดีตลอด
มา
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื่ อบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ น
กรรมการ โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิ กส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผา่ นมานั้น ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดแจ้งความจานงในเรื่ อง
ดังกล่าว
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการ
กลัน่ กรองจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั
เป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถ และมีประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุรกิ จของบริ ษทั ฯ รวมทั้งมีการปฏิบตั ิหน้าที่
ด้วยความระมัด ระวังรอบคอบภายใต้ข ้อ บัง คับ ของบริ ษ ัทฯ และเป็ นไปตาม พรบ.บริ ษ ัท มหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และ
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ ผูถ้ ูกเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่าง
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
“เรา คือ ผูผ้ ลิตแป้ งสาลีช้ นั นา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็ นมืออาชีพ”

เป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้อง จึ งเห็ นสมควรเสนอที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ ประจาปี 2561 ต่ออีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระ 4) (หน้า 9-14)
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
5. พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั และ
กรรมการชุดย่อย ประจาปี 2561 โดยคานึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
และแนวปฏิบตั ิของอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุ รกิจของกิจการแล้ว เสนอให้
ก าหนดค่ า ตอบแทนเป็ นวงเงิ น รวมสู ง สุ ด ไม่ เ กิ น 16,944,250 บาทต่ อ ปี และค่ า เบี้ ยประชุ ม คณะกรรมการชุ ด ย่อ ยอื่ น ๆ
นอกเหนือจากคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ อีกครั้งละ 5,000 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้
ตารางเปรียบเทียบค่ าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2560-2561
ตาแหน่ ง
ค่ าตอบแทนรายเดือนปี 2560 ค่ าตอบแทนรายเดือนปี 2561 (ปี ทีเ่ สนอ)
คณะกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการบริ ษทั
35,000
35,000
กรรมการบริ ษทั
25,000
25,000
คณะกรรมการชุดย่อย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
10,000
10,000
กรรมการตรวจสอบ
5,000
5,000
กรรมการบริ หาร
20,000
20,000
ค่าเบี้ยประชุม
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
5,000 บาท/คน/ครั้ง
5,000 บาท/คน/ครั้ง
ค่าตอบแทน
หมายเหตุ : 1. ค่าตอบแทนการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน กาหนดให้จ่ายค่าตอบแทนเป็ นค่าเบี้ยประชุม
ครั้งละ 5,000 บาท / คน
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทน
กรรมการ ประจาปี 2561 โดยคานึ งถึ งความเหมาะสมในด้านต่ างๆ อย่า งครบถ้วนแล้ว และเปรี ยบเที ยบอ้างอิ ง จากบริ ษ ัท
ในอุตสาหกรรมที่ ใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุ รกิจของกิจการแล้ว โดยกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2561 เป็ นวงเงิ นรวมสู งสุ ดไม่เกิ น 16,944,250 บาทต่อปี และค่าเบี้ ยประชุ มคณะกรรมการชุ ดย่อยอื่ นๆ
นอกเหนื อจากคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ อี กครั้งละ 5,000 บาท ตามที่ คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนเสนอ
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
“เรา คือ ผูผ้ ลิตแป้ งสาลีช้ นั นา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็ นมืออาชีพ”

6. พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561
วัตถุ ประสงค์ และเหตุผล : เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2561 จากบริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด โดยกาหนดให้นางสาวประภาศรี ลีลาสุ ภา ผูส้ อบบัญชี รับ
อนุญาตเลขที่ 4664 หรื อ นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 หรื อ นายอาพล จานงค์วฒั น์ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุ ญาต เลขที่ 4663 คนใดคนหนึ่ ง หรื อผูส้ อบบัญชี ท่านอื่นที่ สานักงาน ก.ล.ต.ให้ความเห็ นชอบ ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี จาก
บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2561 เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริ ษทั ฯ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ คุ ณวุฒิ คุ ณภาพของผูส้ อบบัญชี ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน และเป็ นผูท้ ี่ ได้รับความ
เห็นชอบจาก ก.ล.ต. โดยกาหนดค่าสอบบัญชี เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 770,000 บาท
รายชื่อ
1. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา
2. นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล
3. นายอาพล จานงค์วฒั น์

เลขทะเบียนใบอนุญาต
4664
5369
4663

จานวนปี ทีเ่ ป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทย้ อนหลัง 5 ปี
ปี 2560 และ ปี 2555-2557
2 ปี (2558-2559)
-

ตารางเปรียบเทียบค่ าสอบบัญชีของบริษัท สาหรับปี 2557-2559
รอบปี บัญชี
ผูส้ อบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
ค่าบริ การอื่น ๆ
2559
บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
680,000 บาท
60,000
2560
บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
680,000 บาท
60,000
2561
บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
710,000 บาท
60,000
หมายเหตุ : ค่าบริ การอื่นๆ หมายถึง ค่าบริ การงานแปลเอกสารงบการเงินเป็ นภาษาอังกฤษไตรมาสละ 15,000 บาท
อนึ่งบริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด และผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เป็ นผูส้ อบบัญชีให้กบั บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน) เป็ นเวลา 15 ปี นับตั้งแต่ปี 2545 ถึงปี 2560 (ยกเว้นในปี 2552
เปลี่ยนผูส้ อบบัญชีเป็ นบริ ษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด) และไม่เป็ นบุคคลหรื อมีรายการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ มีความเป็ นอิสระ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยใดๆ กับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ ล
จากัด (มหาชน) และมิได้เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน) จึงมีความเป็ นอิสระ
ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็ นสมควรเสนอที่ ประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้น แต่งตั้งบริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด โดยมี
นางสาวประภาศรี ลีลาสุ ภา ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขที่ 4664 หรื อ นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่
5369 หรื อ นายอาพล จานงค์วฒั น์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2561
ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีเดียวกันกับบริ ษทั ในเครื อ ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน) โดยกาหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
ของบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ เป็ นค่าบริ การตรวจสอบบัญชี จานวน 710,000 บาท และค่าแปลเอกสารงบ
การเงินจานวน 60,000 บาท รวมเป็ นเงิน 770,000 บาท โดยบุคคลดังกล่าวมีความเป็ นอิสระและไม่มีส่วนได้เสี ยใดๆ กับบริ ษทั ฯ
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
“เรา คือ ผูผ้ ลิตแป้ งสาลีช้ นั นา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็ นมืออาชีพ”

7. พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขข้ อบังคับบริษัทฯ ข้ อ 35
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : การเสนอขอแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 35 ในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 21/2560 เรื่ อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็ นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ การ
แก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 35 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขตามคาสัง่
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่ องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
จากเดิม
“ข้อ 35. ให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมดังกล่าวให้จดั
ขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นๆ ให้เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ย
กว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจานวนหุน้ ที่มีจาหน่ายทั้งหมด หรื อจานวนผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิ บ (1/10) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดเข้าชื่อกันทาหนังสื อในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการ
เรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ก็ได้ โดยในหนังสื อร้องขอนั้นจะต้องระบุวา่ ให้เรี ยกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชดั เจน คณะกรรมการต้องจัด
ประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้ ”
แก้ ไขใหม่
“ข้อ 35. ให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ ให้เรี ยกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุม
สามัญดังกล่าวให้จดั ให้มีข้ ึนภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นๆ ให้เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งหรื อหลายคนซึ่ งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดจะเข้าชื่อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุม
ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะต้องระบุเรื่ อง และเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนั งสื อ
ดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ ือหุ ้นทั้งหลายซึ่ งเข้าชื่อกัน
หรื อผูถ้ ือหุน้ คนอื่นๆ รวมกันได้หุน้ ตามที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลา
ตามวรรคสาม ในกรณี เช่นนี้ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษทั ฯ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
อันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีกาประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ ป รากฏว่าการประชุ มผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ เ ป็ นการเรี ย กประชุ มเพราะผูถ้ ื อหุ ้น ตามวรรคสี่ ค รั้ งใดจานวนผูถ้ ื อ หุ ้น
ซึ่งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 37 ผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสี่ ตอ้ งร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายจาก
การจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั ”
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม และ
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
“เรา คือ ผูผ้ ลิตแป้ งสาลีช้ นั นา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็ นมืออาชีพ”

8. ความเห็นเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ หนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม
และแบบฟอร์มหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไว้ในเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ ที่ www.tmill.co.th
ผูถ้ ือหุ ้นที่มาร่ วมประชุมด้วยตนเอง กรุ ณาถือบัตรประจาตัวประชาชนมาแสดง ส่ วนผูถ้ ือหุ ้นท่านใดไม่สามารถเข้า
ประชุมด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่ นเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุม ครั้งนี้
โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสื อมอบฉันทะ ก และแบบ ข. เท่านั้น ตามแบบฟอร์ มหนังสื อมอบฉันทะที่แนบมา
นี้ พร้อมแนบเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุม และนามามอบให้ที่
ประชุมก่อนเริ่ มการประชุม
ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดี ยน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้น
สามารถใช้หนังสื อมอบฉันทะได้ท้ งั แบบ ก. หรื อแบบ ข. หรื อแบบ ค. แบบหนึ่ งแบบใดก็ได้ (หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
สามารถติดต่อขอรับได้ที่เลขานุการบริ ษทั หรื อดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ ได้ที่ www.tmill.co.th)
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอแนะนาให้ใช้หนังสื อมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่ งเป็ นแบบที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่
ละเอียด ชัดเจน ตายตัว
ผูถ้ ือหุ ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ งของบริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะเข้า
ร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในนามผูถ้ ือหุน้ ได้ โดยบริ ษทั ฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่าน ได้ดงั นี้
(1) นายปรี ชา อรรถวิภชั น์ ดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
(2) นายสมชัย วนาวิทย
ดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
(3) นายเอนก คาชุ่ม
ดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ หน้าที่ 19)
บริ ษทั ฯ ใคร่ ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ได้โปรดทราบและปฏิบตั ิตามเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น
การมอบฉันทะ และการออกเสี ยงลงคะแนนดังที่ กาหนดในเอกสาร (หน้าที่ 20-21) และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการ
ลงทะเบียน โปรดนาหนังสื อนัดประชุม แบบฟอร์ มการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมมาแสดงเพื่อยืนยันตนในการเข้าร่ วมประชุม
ด้วย
เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นที่ จะเข้าร่ วมประชุม บริ ษทั ฯ ได้จดั บริ การรถรับ-ส่ ง ผูถ้ ือหุ ้นท่านใด
ประสงค์จะใช้บริ การ กรุ ณากรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 (รายละเอียด หน้า 27) พร้อมกันนี้ ได้
จัดทาแผนที่ต้ งั ของสถานที่จดั การประชุมไว้สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่จะเดินทางด้วยตนเอง (หน้าที่ 28)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรี ยงกัน
ขอแสดงความนับถือ
โดยมติของคณะกรรมการ

(นางแววตา เนตร์พนั ธ์)
เลขานุการบริ ษทั
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เอกสารแนบวาระ 4
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561

รายชื่อและประวัติกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งใหม่
ประจาปี พ.ศ. 2561
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:
:
:
:
:
:

กรรมการ และ ประธาน
บริ หาร
นายประภาส ชุติมาวรพันธ์
80 ปี
ไทย
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านบึงอุตสาหกรรม
ะ
พื้นฐานของผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ น
กรรมการบริ ษทั ไทย (DAP รุ่ นที่ 17/2004) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

ตาแหน่งปัจจุบนั

: ประธาน

บริ หาร บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริ ษทั (ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561)

:

1,191,788 หุ้น (0.35%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่

:

เป็ นบิดาของนายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง ในการไปดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
(ก) จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งบริ ษทั ไม่จดทะเบียน (อื่น) จานวน 11 แห่ ง ดังนี้
1) ปี 2547 – ปัจจุบนั
กรรมการ บริ ษทั บางกอกบูติก โฮเต็ล (ประเทศไทย) จากัด
2) ปี 2546 – ปี 2560
กรรมการ บริ ษทั โรงไฟฟ้ าน้ าตาลขอนแก่น จากัด
3) ปี 2543 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
4) ปี 2543 – ปี 2560
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด
5) ปี 2543 – ปี 2560
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
6) ปี 2543 – ปี 2560
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
7) ปี 2543 – ปี 2560
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส บริ ษทั น้ าตาลท่ามะกา จากัด
8) ปี 2532 – ปัจจุบนั
กรรมการ บริ ษทั พาราไฮเทค จากัด
9) ปี 2519 – ปี 2560
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส บริ ษทั โรงงานน้ าตาลนิ วกรุ งไทย จากัด
10) ปี 2519 – ปี 2560
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส บริ ษทั น้ าตาลนิ วกว้างสุ ้นหลี จากัด
11) ปี 2512 – ปี 2560
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จากัด
(ข)

จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งบริ ษทั จดทะเบียน (อื่น)
จานวน 2 แห่ ง ดังนี้
1) ปี 2543 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
2) ปี 2547 – ปี 2560
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส บริ ษทั น้ าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)

(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณี ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการดังกล่าว

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง

: ปี 2555 – ปัจจุบนั (6 ปี นับจากปี ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

การเข้าร่ วมประชุมในปี 2560

: ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 12 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็ น 100%)
: ประชุมคณะกรรมการบริ หาร 12 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็ น 100%)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้พิ จารณาตามความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ า ตอบแทนแล้ว เห็ น ว่า นายประภาส
ชุติมาวรพันธ์ มีคุณสมบัติการเป็ นกรรมการ และ ประธานกรรมการบริ หาร ตามที่กาหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริ ษทั และกฎบัตร
คณะกรรมการบริ ษทั
(ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อนี้ ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ)
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561

รายชื่อและประวัติกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่ อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งใหม่
ประจาปี พ.ศ. 2561
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

:
:
:
:
:

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

ตาแหน่งปัจจุบนั

: รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริ ษทั (ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561)

: 2,200 หุ้น (0.00%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่

กรรมการ และ รองประธาน
บริ หาร
ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์
44 ปี
ไทย
ปริ ญญาตรี คณะศิลปะศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
: ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุ รกิจ สาขาการจัดการ
รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริ กา
: ปริ ญญาโท คณะภาวะความเป็ นผูน้ า และจรรยาบรรณที่ดีในองค์กร
รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริ กา
: ปริ ญญาเอก คณะบริ หารธุรกิจ สาขาการบริ หารการเปลี่ยนแปลง
รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ะ
พื้นฐานของผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ไทย
(DAP รุ่ นที่ 79/2009) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

:

เป็ นบุตรเขยของนายประภาส ชุติมาวรพันธ์ ประธานกรรมการบริ หาร

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง ในการไปดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
(ก) จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งบริ ษทั ไม่จดทะเบียน (อื่น), สมาคม, องค์กรภาครัฐและเอกชน จานวน 19 แห่ ง ดังนี้
1) ปี 2561 – ปี 2562
ที่ปรึ กษาหลักสูตรวิทยาการการจัดการสาหรับนักบริ หารระดับสูง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
2) ปี 2560 – ปัจจุบนั
นายกสมาคมบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
3) ปี 2559 – ปัจจุบนั
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
4) ปี 2559 – ปัจจุบนั
รองประธานสภาอุตสาหกรรมตะวันออก
5) ปี 2559 – ปัจจุบนั
รองเลขาธิการสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน
6) ปี 2559 – ปัจจุบนั
กรรมการสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน
7) ปี 2559 – ปี 2560
ที่ปรึ กษาคณะการสร้างเจ้าของธุ รกิจและการบริ หารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
8) ปี 2558 – ปี 2560
เลขาธิการสมาคมบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
9) ปี 2557 – ปี 2560
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
10) ปี 2557 – ปี 2560
รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ฝ่ ายอุตสาหกรรมอาหาร
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

11) ปี 2555 – ปัจจุบนั
12) ปี 2555 – ปัจจุบนั
13) ปี 2556 – ปี 2558
14) ปี 2555 – ปี 2557
15) ปี 2555 – ปี 2557
16) ปี 2552 – ปี 2558
17) ปี 2552 – ปี 2558
18) ปี 2552 – ปี 2558
19) ปี 2552 – ปี 2558

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561

ประธานฝ่ ายเลขานุการสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่ นที่ 15 (วตท.15)
กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
กรรมการบริ หารสมาคมบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
เลขานุการประจาคณะกรรมาธิ การ คณะกรรมาธิ การเศรษฐกิจการพาณิ ชย์
และอุตสาหกรรม รัฐสภา
กรรมการที่ปรึ กษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
กรรมการบริ หาร บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด
กรรมการบริ หาร บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
กรรมการบริ หาร บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
กรรมการบริ หาร บริ ษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด

(ข) จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งบริ ษทั จดทะเบียน (อื่น)
จานวน 1 แห่ ง ดังนี้
1) ปี 2552 – ปี 2558
กรรมการบริ หาร บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
(ค)

ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณี ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการดังกล่าว

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง

: ปี 2555 – ปัจจุบนั (6 ปี นับจากปี ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

การเข้าร่ วมประชุมในปี 2560

: ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 12 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็ น 100%)
: ประชุมคณะกรรมการบริ หาร 12 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็ น 100%)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาตามความเห็ นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็ นว่า ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์
มี คุ ณ สมบัติ ก ารเป็ น กรรมการ และ รองประธานกรรมการบริ ห าร ตามที่ ก าหนดไว้ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ ง ข้อ บัง คับ บริ ษ ัท และกฎบัต ร
คณะกรรมการบริ ษทั
(ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อนี้ ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ)
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561

รายชื่อและประวัติกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งใหม่
ประจาปี พ.ศ. 2561
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

:

ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

:
:
:
:
:

นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์
61 ปี
ไทย
ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิ จ
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่ งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

ะ
พื้นฐานของผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ไทย
(DAP รุ่ นที่ 84/2010) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

ตาแหน่งปัจจุบนั

:

การถือหุ้นในบริ ษทั (ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561)

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่

อิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

:

ไม่มี

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง ในการไปดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
(ก)
จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งบริ ษทั ไม่จดทะเบียน (อื่น)
: ไม่มี
(ข)

จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งบริ ษทั จดทะเบียน (อื่น)
จานวน 2 แห่ ง ดังนี้
1) ปี 2539 – ปี 2557
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ฟิ งเคิลไทย จากัด (มหาชน)
2) ปี 2538 – ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เมโทรโพลิส พรอพเพอร์ ต้ ี จากัด (มหาชน)

(ค)

ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณี ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการดังกล่าว

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง

: ปี 2555 – ปัจจุบนั (6 ปี นับจากปี ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

การเข้าร่ วมประชุมในปี 2560

: ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 12 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 9 ครั้ง (คิดเป็ น 75.00%)
: ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็ น 100%)
: ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 1 ครั้ง
(คิดเป็ น 100%)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาตามความเห็ นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็ นว่า นายเฉลิ มชัย ว่องไววิทย์
มีคุณสมบัติการเป็ นกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ตามที่กาหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง ข้อบังคับบริ ษทั และกฎบัตรคณะกรรมการ
บริ ษทั
(ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่ อนี้ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ)
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561

รายชื่อและประวัติกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งใหม่
ประจาปี พ.ศ. 2561
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

:
:
:
:

กรรมการ และ
บริ หาร
นายธนดล สุจิภิญโญ
51 ปี
ไทย
การตลาด (MBA)
มหาวิทยาลัยแคลสเตท ซานเบอร์นาดิโน รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริ กา
: ปริ ญญาโท การตลาดและการจัดการ (MBA)
มหาวิทยาลัยเมอร์ เซ่อย์ แอทแลนต้า รัฐจอเจีย ประเทศสหรัฐอเมริ กา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ะ
พื้นฐานของผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ไทย
(DAP รุ่ นที่ 76/2008) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

ตาแหน่งปัจจุบนั

:

การถือหุ้นในบริ ษทั (ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561)

: 10,601 หุ้น (0.00%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่

บริ หาร บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

:

เป็ นบุตรเขยของนายประภาส ชุติมาวรพันธ์ ประธานกรรมการบริ หาร

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง ในการไปดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
(ก) จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งบริ ษทั ไม่จดทะเบียน (อื่น) จานวน 5 แห่ ง ดังนี้
1) ปี 2551 – ปัจจุบนั
กรรมการ บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด
2) ปี 2551 – ปัจจุบนั
กรรมการ บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
3) ปี 2551 – ปัจจุบนั
กรรมการ บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
4) ปี 2551 – ปัจจุบนั
กรรมการ บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จากัด
5) ปี 2541 – ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ โรงแรมจอมเทียนการ์เด้นรี สอร์ท พัทยา
(ข)

จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งบริ ษทั จดทะเบียน (อื่น)
จานวน 1 แห่ ง ดังนี้
1) ปี 2551 – ปัจจุบนั
กรรมการ บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

(ค)

ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณี ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการดังกล่าว

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง

: ปี 2555 – ปัจจุบนั (6 ปี นับจากปี ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

การเข้าร่ วมประชุมในปี 2560

: ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 12 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 10 ครั้ง (คิดเป็ น 83.33%)
: ประชุมคณะกรรมการบริ หาร 12 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม10 ครั้ง (คิดเป็ น 83.33%)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายธนดล สุ จิภิญโญ
มีคุณสมบัติการเป็ นกรรมการ และ กรรมการบริ หาร ตามที่กาหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริ ษทั และกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั
(ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อนี้ ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั )
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561

นิยามกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่หรื 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 ย่อยลาดับเดี ยวกัน ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึ งกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่
ปรึ กษา ของส่วนราชการซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ 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 ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และ
ไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ 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 การเกิ น
กว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ื อ
หุ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อย
กว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับ
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิ จการของบริ ษทั หรื อ บริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่มีนยั
ในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดื อนประจา หรื อถื อหุ ้นเกิ น 1% ของ
จานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่ น ซึ่ งประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่าง เดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มีนัยกับกิ จการของ
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ นกิ จการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยบริ ษทั เดี ยวกัน ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ห รื อผูม้ ี อานาจควบคุ มของบริ ษทั โดยมี การตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ
(collective decision) ได้
ในกรณี ที่บุคคลที่บริ ษทั แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิ จหรื 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
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ข้ อมูลประวัตแิ ละประสบการณ์ การทางานของผู้สอบบัญชี : บริษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
ชื่อ - นามสกุล
การศึกษาและประกาศนียบัตรอืน่ ๆ

ประสบการณ์ การทางาน

ชื่อ - นามสกุล
การศึกษาและประกาศนียบัตรอืน่ ๆ

ประสบการณ์ การทางาน

ชื่อ - นามสกุล
การศึกษาและประกาศนียบัตรอืน่ ๆ

ประสบการณ์ การทางาน

คุณประภาศรี ลีลาสุภา
บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริ หารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี ), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
2535-ปั จจุบนั บริ ษทั สานักงาน เอเอ็มซี จากัด
 ผูช้ ่วยที่ปรึ กษาด้านการปรับโครงสร้างหนี้
 ผูต้ รวจสอบพิเศษด้านการตรวจสอบวิเคราะห์กิจกาและการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและผลการดาเนิ นงาน
 ผูต้ รวจสอบทัว่ ไปด้านการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและผลการดาเนิ นงานของกิจการต่างๆ
 ประสบการณ์อื่น ๆ : วิทยากรบรรรยายในงานอบรมสัมมนาทางวิชาการต่างๆ , การจัดสัมมนาอบรมภายในองค์กรต่างๆ
คุณนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล
บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริ หารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี ), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
2558-ปั จจุบนั บริ ษทั สานักงาน เอเอ็มซี จากัด
2555-2558 บริ ษทั บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด
2545-2555 บริ ษทั เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จากัด
2542-2545 บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด
2537-2542 บริ ษทั สานักงาน เอเอ็มซี จากัด
 ผูช้ ่วยที่ปรึ กษาด้านการปรับโครงสร้างหนี้
 ผูต้ รวจสอบพิเศษด้านการตรวจสอบวิเคราะห์กิจกาและการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
 ผูต้ รวจสอบทัว่ ไปด้านการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและผลการดาเนิ นงานของกิจการต่างๆ
 ประสบการณ์อื่น ๆ : วิทยากรบรรยายในงานอบรมสัมมนาทางวิชาการต่างๆ , การจัดสัมมนาอบรมภายในองค์กรต่างๆ
คุณอาพล จานงค์รัตน์
บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัญชีบณั ฑิต, มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
2555-ปั จจุบนั บริ ษทั สานักงาน เอเอ็มซี จากัด
2546-2555 บริ ษทั เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จากัด
2534-2546 บริ ษทั สานักงาน เอเอ็มซี จากัด
 ที่ปรึ กษาด้านการปรับโครงสร้ างหนี้
 ผูต้ รวจสอบพิเศษด้านการตรวจสอบวิเคราะห์กิจกาและการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและผลการดาเนิ นงาน
 ผูต้ รวจสอบทัว่ ไปด้านการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและผลการดาเนิ นงานของกิจการต่างๆ
ประสบการณ์อื่น ๆ : วิทยากรบรรยายในงานอบรมสัมมนาทางวิชาการต่างๆ , การจัดสัมมนาอบรมภายในองค์กรต่างๆ
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ข้ อบังคับของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้อ 17.

ข้อ 18.

ข้อ 19.

ข้อ 23.

ข้อ 33.

ข้อ 35.

ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1) ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งมีคะแนนเสี ยงเท่าจานวนหุ ้นที่ตนถือ
2) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูเ่ ลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ในกรณี ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคน
เป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการ เท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ ขาด
ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่ งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการ
จะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี ที่ สองภายหลังจดทะเบี ยนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้
กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตาแหน่งเมื่อ
1) ตาย
2) ลาออก
3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นลงมติให้ออก
5) ศาลมีคาสัง่ ให้ออก
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจานวนผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ ง (1/2) ของจานวนหุ้นที่ถือโดย
ผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
บาเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะกาหนด
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุ ม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น
ตามข้อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา ซึ่ งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆ
ไป หรื อจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ ยงและสวัสดิ การต่างๆ ตามระเบี ยบของ
บริ ษทั
ความในวรรคก่ อนไม่ก ระทบกระเทื อนสิ ทธิ ข องพนัก งานและลู ก จ้างของบริ ษทั ซึ่ งได้รับ เลื อกตั้งเป็ นกรรมการ ในอัน ที่ จะได้รั บ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงาน หรื อลูกจ้างของบริ ษทั
การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสองจะต้องไม่ขดั หรื อแย้งกับการดารงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็ นอิสระตามที่กฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกาหนด
ให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นอย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง การประชุมเช่ นว่านี้ ให้เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุ มสามัญดังกล่าว ให้จดั ให้มีข้ ึน
ภายในสี่ (4) เดือน ภายหลังวันสิ้นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็ นสมควร หรื อเมื่อผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในห้า (1/5)
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด หรื อจานวนผูถ้ ื อหุ ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่ งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสิ บ (1/10) ของ
จานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดเข้าชื่ อกันทาหนังสื อในฉบับเดี ยวกันร้ องขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นก็ได้ โดยในหนังสื อ
ร้องขอนั้น จะต้องระบุว่าให้เรี ยกประชุ มเพื่อการใดไว้ให้ชดั เจน คณะกรรมการต้องจัดประชุ มภายในหนึ่ ง (1) เดื อน นับแต่วนั ที่ได้รับ
หนังสื อจากผูถ้ ือหุ้น
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ข้อ 36.

ข้อ 37.

ข้อ 38.

ข้อ 39.

ข้อ 40.

ข้อ 41.
ข้อ 42.
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ในการบอกกล่ าวเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสื อนัดประชุ มระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบี ยบวาระการประชุ ม
และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุ มพร้ อมด้วยรายละเอี ยดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อ
พิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผถู ้ ื อหุ ้นและนายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจากัดทราบล่วงหน้า
ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุ มในหนังสื อพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุ มด้วย
โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ในการประชุมผูถ้ ื อหุ้น ต้องมีจานวนผูถ้ ื อหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ื อหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่ วมประชุ มไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรื อ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ื อหุ้นทั้งหมด และต้องมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่ จาหน่ ายได้
ทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึ งหนึ่ ง (1) ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ื อ
หุ้นซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุ มไม่ครบเป็ นองค์ประชุ มตามที่ กาหนดไว้ หากว่าการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นนั้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ื อหุ ้นร้ องขอ การ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัด
ประชุมไปยังผูถ้ ือหุ้นไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่จาเป็ นต้องครบองค์ประชุม
ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ผูถ้ ื อหุ ้นจะมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่ นเข้าประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทาเป็ น
หนังสื อลงลายมือชื่ อผูม้ อบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจากัดกาหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคล
ซึ่งประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ สถานที่ประชุม ก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
ก. จานวนหุ้นที่ผมู ้ อบฉันทะนั้นถืออยู่
ข. ชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
การประชุ มผูถ้ ื อหุ้นนั้นให้เป็ นไปตามลาดับระเบี ยบวาระที่ กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุ ม เว้นแต่ที่ประชุ มจะมี มติ ให้เปลี่ ยนลาดับ
ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระ
ที่กาหนดไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุมครบถ้วนแล้ว ผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสาม (1/3) ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ ายได้
ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจาณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุ มได้ ในกรณี ที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบ
วาระที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม หรื อเรื่ องที่ผถู ้ ื อหุ ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็ จ และจาเป็ นต้องเลื่ อนการพิจารณา ให้ที่ประชุ มกาหนด
สถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุ มครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ งหนังสื อนัดประชุ มระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบี ยบวาระการ
ประชุมไปยังผูถ้ ือหุ้นไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ก่อนการประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ ประชุ มหรื อไม่อาจปฏิ บตั ิ หน้าที่ ได้ ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมี แต่ไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ื อหุ ้น
ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่ งเสี ยงต่อหนึ่ งหุ ้น ในกรณี ที่ผถู ้ ื อหุ ้นมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ื อหุ ้นจะ
ไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
การออกเสี ยงลงมติใดๆ หรื อการอนุ มตั ิกิจการใดๆ ในที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ต้องได้รับความเห็ นชอบด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรื อกรณี อื่นตามที่กฎหมายจะกาหนดไว้ หรื อ
ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุม และมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั มหาชนอื่น หรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
ค. การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ 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
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ข้อ 47.

ข้อ 48.
ข้อ 50.
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ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปั นผล นอกจากโดยมติของผูถ้ ื อหุ ้น หรื อมติของคณะกรรมการ กรณี ที่มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุ ้น และให้โฆษณาคาบอกกล่าวจากการจ่ายเงินปั นผลนั้นทางหนังสื อพิมพ์เป็ นระยะเวลา
สาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่มีมติเช่นว่านั้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริ ษทั มีกาไรพอสมควรที่จะกระทา
เช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวต่อไป
บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้า (5) ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ (10)
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รายละเอียดกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุ มผู้ถือหุ้น
ชื่อ – นามสกุล
Name – Surname

นายปรีชา อรรถวิภัชน์
Mr.Pricha Attavipach

ตาแหน่ง
(Position)

ประธานกรรมการบริ ษทั / กรรมการอิสระ
Chairman of the Board / Independent Committee

อายุ (Age)

80 ปี (80 years)

ที่อยู่
Address

21 ซอยศูนย์วจิ ยั 1 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา (Education)
-

Residing at No. 21 Soi Soonvijai 1, New Petchburi Road, Bangkapi Subdistrict,
Huaikhwang district, Bangkok
- 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)
- ไม่มี - (None)
การถือหุ ้นในบริ ษทั (% of Shares) 413,527 หุ ้น (0.11%)
การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุม - ไม่มี With / without interests in proposed agenda
- None -

หรือ / or

ชื่อ – นามสกุล
Name – Surname

นายสมชัย วนาวิทย
Mr.Somchai Vanavit

ตาแหน่ง
(Position)

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
Chairman of Audit Committe / Independent Committee

อายุ (Age)

69 ปี (69 years)

ที่อยู่
Address

128 ซอยพัฒนาการ 54 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา (Education)

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

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

ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร (Relationship)
- ไม่มี - (None)
การถือหุ ้นในบริ ษทั (% of Shares) ไม่มี - (None
การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุม - ไม่มี With / without interests in proposed agenda
- None -

หรือ / or

ชื่อ – นามสกุล
Name – Surname
ตาแหน่ง
(Position)

นายอเนก คาชุ่ม
Mr. Anek Khamchum
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
Audit Committe / Independent Committee

อายุ (Age)

61 ปี (61 years)

ที่อยู่
Address

144/44 หมู่ 3 ถนนรามอินทรา ซอยคูบ้ อน 27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
144/44 Moo 3 Ramintra Road, Soi Koobon 27, Tharang, Bangken, Bangkok

วุฒิการศึกษา (Education) -

ปริ ญญาตรี สาขานิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
(Bachelor Degree of Law Ramkamhaeng University)
เนติบณ
ั ฑิต สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ งเนติบณั ฑิตยสภา
(Law of Institute of Legal Education of the Thai Bar)
ปริ ญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
(Master Degree of Law Ramkamhaeng University)
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร (Relationship)
- ไม่มี - (None)
การถือหุ ้นในบริ ษทั (% of Shares) การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุม - ไม่มี With / without interests in proposed agenda
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วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสี ยงลงคะแนน
ในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
----------------------------------------1. การลงทะเบียน
- ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยืน่ เอกสาร หรื อหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม
ได้ต้ งั แต่เวลา 07:00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561
2. การเข้ าประชุ มด้วยตนเอง
- ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ (ฉบับจริ ง)
หรื อหนังสื อเดินทางฉบับจริ ง (กรณี ผถู้ ือหุน้ เป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
- ในกรณี ที่มีการแก้ไขชื่อ - สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
3. การมอบฉันทะ
- ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ตามแบบหนังสื อ
มอบฉันทะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมนี้
- กรณี ที่ผถู้ ือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั กรรมการบริ ษทั ฯ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ดังนี้
1. นายปรี ชา
อรรถวิภชั น์
ประธานคณะกรรมการบริ ษทั และ กรรมการอิสระ
อายุ 80 ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่ 21 ซอยศูนย์วจิ ยั 1 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
ถือหุน้ บริ ษทั จานวน - 413,527 หุน้ (0.11%)
2. นายสมชัย วนาวิทย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
อายุ 69 ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่ 128 ซอยพัฒนาการ 54 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร
ถือหุน้ บริ ษทั จานวน - ไม่มี
3. นายเอนก
คาชุ่ม
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
อายุ 61 ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่ 144/44 หมู่ 3 ถนนรามอินทรา ซอยคูบ้ อน 27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
ถือหุน้ บริ ษทั จานวน - ไม่มี
-

กรรมการดังรายนามข้างต้นไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยในวาระการประชุม ทั้งนี้ ได้จดั ส่ งรายละเอียดเกี่ยวกับผูร้ ับมอบฉันทะ
แนบมาให้ทา้ ยเอกสารนี้

-

ขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผูท้ ี่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่ วมประชุม ออกเสี ยงลงคะแนนแทน
และลงนามผูม้ อบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสี ยงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่าเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ เพื่อให้ผรู้ ับมอบฉันทะของท่านออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์
ของท่านก็ได้ หากมีการแก้ไข หรื อ ขีดลบข้อความที่สาคัญ ผูม้ อบฉันทะต้องลงนามกากับไว้ทุกแห่ง
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เพื่อความสะดวกโปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก หรื อ แบบ ข. และเอกสารหรื อหลักฐานไปตามที่อยูด่ า้ นล่างนี้
สานักงานเลขานุการ ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย
ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

- หนังสื อมอบฉันทะ ต้องติดอากรแสตมป์ 20.- บาท
* กรุ ณานาส่ งก่อนวันประชุ มล่วงหน้ า ไม่ น้อยกว่ า 1 วัน
เอกสารที่ต้องใช้ ประกอบการมอบฉันทะ
(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา ผูม้ อบฉันทะจะต้องจัดส่ งเอกสาร ดังต่อไปนี้
 หนังสื อมอบฉันทะ ซึ่ งลงนามโดยผูม
้ อบฉันทะ


สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง
(ในกรณี ผมู้ อบฉันทะเป็ น ชาวต่างประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะ พร้ อมลงนามรั บรองสาเนาถูก ต้อง โดยผูม้ อบฉันทะ



ผูร้ ั บ มอบฉัน ทะต้อ งแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัว ข้า ราชการฉบับ จริ ง
หรื อ หนังสื อ เดิ น ทางฉบับจริ ง (ในกรณี ผรู้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็ นนิติบุคคล ผูม้ อบฉันทะจะต้องจัดส่ งเอกสาร ดังต่อไปนี้
 หนังสื อมอบฉันทะซึ่ งลงนามโดยผูม
้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสื อรับรองนิติบุคคล
พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)


กรณี ผมู้ อบฉันทะเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล
ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)



กรณี ผมู้ อบฉันทะเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสาเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคล
ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคลดังกล่าว
จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารี พบั ลิค (Notary Public) หรื อหน่วยราชการที่มีอานาจไม่เกิน 3 เดือน



สาหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผมู้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคาแปล



ผูร้ ับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการฉบับจริ ง หรื อหนังสื อเดินทางฉบับจริ ง
(ในกรณี ผรู้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
อากรแสตมป์
Stamp
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบทีง่ ่ ายไม่ซับซ้ อน)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่
วันที่
(1) ข้าพเจ้า
อยูบ่ า้ นเลขที่
อาเภอ ข
2)
ข
โดยถือหุ น้ จานวนทั้งสิ้นรวม
หุ น้ สามัญ
หุ น้ บุริมสิ ทธิ
)ข
ะ

เดือน

…….. พ. .

สัญชาติ
ตาบล ข

ถนน
จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์
......................ที เอส ฟลาวมิลล์
หุ น้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุ น้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุ น้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

............. จากัด (มหาชน)
เสี ยง ดังนี้
เสี ยง
เสี ยง
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่

อายุ
ถนน
จังหวัด

ตาบล ข

อาเภอ ข
รหัสไปรษณี ย ์

หรื อ

นายปรี ชา อรรถวิภชั น์ อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 21 ซอยศูนย์วิจยั 1 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
Mr.Pricha Attavipach Age 80 years, Residing at No.21 Soi Soonvijai 1, New Petchburi Rd., Bangkapi Subdistrict, Huaikhwang district,
Bangkok
หรื อ
นายสมชัย วนาวิทย อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 128 ซอยพัฒนาการ 54 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร
Mr.Somchai Vanavit Age 69 years, Residing at No.128 Soi Patanakan 54, Patanakan Rd., Suan Luang Sub-area, Suan Luang
District, Bangkok
หรื อ
นายแอนก คาชุ่ม อายุ 61 ปี บ้านเลขที่ 144/44 หมู่ 3 ถนนรามอินทรา ซอยคูบ้ อน 27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
Mr.Anek Khamchum Age 61 years, Residing at No.144/44 Moo.3 Ramintra Rd., Soi koobon 27, Tharang, Bangken, Bangkok
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุ ม ชั้น 3 บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน) ข 90 ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตาบลสาโรง
กลาง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ หรื อที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ
ฉันทะ
(

ลงชื่อ
ฉันทะ
(

ผูม้ อบฉันทะ

ลงชื่อ

)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ

ลงชื่อ

)

(

ผูร้ ับมอบ

)

ผูร้ ับมอบ

)

หมายเหตุ : ผูถ้ ือหุ น้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ น้
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้ และต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องของผูม้ อบฉันทะ
และผูร้ ับมอบฉันทะมาพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะด้วย
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B

อากรแสตมป์
Stamp
20 บาท

เขียนที่...........................................................................................................
Made at
วันที.่ ........................เดือน........................................พ.ศ...............................
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า.................................................................................………….................................สัญชาติ………..........................................…...................
I / We
Nationality
อยูบ่ า้ นเลขที่...............…….....................ถนน.…………….............................................ตาบล/แขวง…….....................…...................................................................
Residing at No.
Street
Sub-district
อาเภอ/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 จานวนทั้งสิ้นรวม...................................................................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
อยูบ่ า้ นเลขที่.……........................ถนน........................................................
Name
Age Years Residing at No.
Street
ตาบล/แขวง...............................อาเภอ/เขต.................………..............จังหวัด..........................………......รหัสไปรษณี ย.์ .........………......….
Sub- district
District
Province
Post Code

หรือ (OR)
(2) นายปรีชา อรรถวิภัชน์ อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 21 ซอยศูนย์วิจยั 1 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
Mr.Pricha Attavipach Age 80 years, Residing at No.21 Soi Soonvijai 1, New Petchburi Rd., Bangkapi Subdistrict, Huaikhwang district,
Bangkok

หรือ (OR)
(3) นายสมชัย วนาวิทย อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 128 ซอยพัฒนาการ 54 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร
Mr.Somchai Vanavit Age 69 years, Residing at No.128 Soi Patanakan 54, Patanakan Rd., Suan Luang Sub-area, Suan Luang
District, Bangkok

หรือ (OR)
(4) นายแอนก คาชุ่ ม อายุ 61 ปี บ้านเลขที่ 144/44 หมู่ 3 ถนนรามอินทรา ซอยคูบ้ อน 27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
Mr.Anek Khamchum Age 61 years, Residing at No.144/44 Moo.3 Ramintra Rd., Soi koobon 27, Tharang, Bangken, Bangkok
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจาปี 2561
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 2018
ในวันพฤหั สบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น. ณ ห้ องประชุมชั้น 3 บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล้ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้ าสมิงพราย ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
On Thursday, April 26, 2018 at 09:00 a.m., At The Meeting Room 3 floor of Thai Sugar Terminal Public Company Limited
90 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.
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ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2560
Agenda 1 To acknowledge the Board of Director’s report on the year 2017 operation.
ไม่มีการลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2560
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
Agenda 2 To consider and submit for approval the Statement of Financial Position and the Statement of Comprehensive Income
for the year ended December 31, 2017.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกาไร และงดจ่ายเงินปันผลสาหรับงวดครึ่ งปี หลัง
Agenda 3 To consider the allocation of profit distribution and omission of dividend from operation for half past year ended 2017.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2561
Agenda 4 To consider the election of directors to replace those retiring by rotation for the year 2018.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
การแต่ งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
Appointment of the certain directors as follows:
ชื่อกรรมการ นายประภาส
ชุ ตมิ าวรพันธ์
กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร
Name of Director Mr.Prapas
Chutimaworaphan
Director & Executive Chairman
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ ดร.ชาญกฤช
เดชวิทกั ษ์
Name of Director Dr Charnkrij Dejvitak
เห็นด้วย
Approve

กรรมการ และ รองประธานกรรมการบริหาร
Director & Executive Vice Chairman
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Disapprove
Abstain

ชื่อกรรมการ นายเฉลิมชัย
ว่ องไววิทย์
Name of Director Mr.Chalermchai Wongwaiwit
เห็นด้วย
Approve

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
Independent Committee & Audit Committee
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Disapprove
Abstain

ชื่อกรรมการ นายธนดล
สุ จิภิญโญ
Name of Director: Mr.Dhanadon Sujiphinyo
เห็นด้วย
Approve

กรรมการ และ กรรมการบริหาร
Director & Executive Director
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Disapprove
Abstain
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to vote as follows:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
Agenda 5 To consider Remuneration of Directors for the year 2018.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2561
Agenda 6 To consider and approve the appointment of the auditor and audit fees for the year of 2018.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 35
Agenda 7 To consider and approve the amendment of the company’s regulation article 35
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวาระที่ 8 ความเห็นเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 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 ื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 ้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุม 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,
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.
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ลงชื่อ....................................................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signed (................................................................................................................) Proxy

หมายเหตุ:

ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้า ร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ 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 Pro
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ลงชื่อ...................................................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signed (...............................................................................................................) Shareholder
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ลข.020/2560

ที่

วันที่ 22 มีนาคม 2560
เรื่อง

ขอเชิญผูถ้ ือหุน้ ลงทะเบียนเพื่อใช้บริ การรถรับ-ส่ ง ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

ด้วยบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ได้จดั บริ การรถรับ-ส่ ง เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นที่จะเข้าร่ วมประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 โดยจุดรับ-ส่ ง อยูท่ ี่สถานีรถไฟฟ้ าแบริ่ ง ตามกาหนดการดังนี้
เวลา 07:30 - 07:45 น.

รถจอดรอรับผูถ้ ือหุน้ บริ เวณหน้ามินิมาร์ท ในปั๊มเอสโซ่ สถานีรถไฟฟ้ าแบริ่ ง
ฝั่งขาเข้ากรุ งเทพฯ

เวลา 07:50 - 08:50 น.

รถออกจากสถานีรถไฟฟ้ า

เวลา 11:10 - 12:00 น.

รถออกจากบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ส่ งผูถ้ ือหุน้ ถึงสถานีรถไฟฟ้ าแบริ่ ง

ง เดินทางถึงบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางแววตา เนตร์พนั ธ์)
เลขานุการบริ ษทั
กรุ ณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม เพื่อแจ้งความประสงค์ และส่ งคืนให้กบั ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561
โดยวิธีการ ax 02-01 111, 222 โทรศัพท์ 02-017-9999 ต่อ 200, 611
E:mail cherpreme@tmill.co.th
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
ชื่อ – นามสกุล
เบอร์มือถือที่ติดต่อได้
หมายเหตุ : 1. บริ ษทั ฯ ข
สารองที่นงั่ รถรับ-ส่ง และเยีย่ มชมโรงงาน ให้กบั ผูท้ ี่แจ้งความประสงค์ตามเงื่อนไขข้างต้นเท่านั้น
2. หากมีผลู้ งทะเบียนใช้บริ การรถรับ-ส่ ง น้อยกว่า 10 ท่าน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการให้บริ การดังกล่าว
โดยจะโทรแจ้งให้ผลู้ งทะเบียนทราบภายในวันที่ 25 เมษายน 2561
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แผนทีต่ ้งั ของสถานทีจ่ ัดการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 90 หมู่ที่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย
ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
มาจากถนนพระรามสี่ผ่านคลองเตย หรือมาจากถนนสุ ขสวัสดิ์

มาจากถนนสุขุมวิท

สอบถามเส้ นทางได้ ที่เบอร์ โทรศัพท์ 02-017-9999
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