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

ที่

ลข.060/2562
วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เรื่ อง

การเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุม เพื่อการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2563
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่ อง
การคํานึ งถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น ความโปร่ งใส และการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริ ษทั ฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือ
หุน้ เสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั
ในการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2563 เป็ นการล่วงหน้า ทั้งนี้ ผถู้ ือหุ ้นสามารถส่ งคําเสนอมายังบริ ษทั ฯ ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 1
พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเป็ นไปตามรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ ที่ www.tmill.co.th
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางแววตา กุลโชตธาดา)
เลขานุการบริ ษทั

สํานักงาน : 90/9 หมู่ 1 ถ.ปู่ เจ้าสมิงพราย ต.สําโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ : 0-2017-9999 (4 สายอัตโนมัติ) โทรสาร : 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 จํากัด (มหาชน)
“เรา คือ ผูผ้ ลิตแป้ งสาลีช้ นั นํา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศ ทั้งในด้านพาณิ ชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็ นมืออาชีพ”

หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิแก่ผ้ถู ือหุ้นเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเป็ นวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัท เป็ นการล่ วงหน้ า
สํ าหรับการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
(ตั้งแต่ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562)
เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นและการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น
ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้น บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) จึ งเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นสามารถเสนอวาระการประชุ ม
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้าทุกปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กําหนด ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ที่ประสงค์จะเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม ต้องถือหุ น้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของจํานวนหุ น้ ที่
มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกันก็ได้
2. หลักเกณฑ์
2.1 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิพิจารณาเฉพาะเรื่ องเสนอจากผูถ้ ือหุ น้ ที่ระบุชื่อ-สกุล และจํานวนหุ น้ ที่ถือ ตลอดจนข้อมูลที่ระบุ
ในแบบฟอร์ มครบถ้วน ซึ่ งบริ ษทั ฯ สามารถตรวจสอบได้วา่ เป็ นผูถ้ ือหุ น้ จริ ง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะทําการตรวจสอบการถือ
หุ น้ ภายในเวลาไม่เกิน 7 วัน นับจากวันปิ ดรับเรื่ อง
2.2 คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาการบรรจุเรื่ องที่ผถู้ ือหุน้ เสนอเป็ นวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
2.3 คณะกรรมการบริ ษทั สงวนสิ ทธิ ที่จะไม่บรรจุเรื่ องที่ผถู้ ือหุ ้นเสนอเป็ นวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
หากเรื่ องดังกล่าวมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
2.3.1 เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษทั และข้อกล่าวอ้างของผูถ้ ือหุ น้ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอนั
ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
2.3.2 เป็ นเรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออํานาจที่บริ ษทั จะดําเนินการได้
2.3.3 เป็ นเรื่ องที่ผถู้ ือหุ ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาในรอบ 12 (สิ บสอง) เดือนที่ผา่ นมา และได้รับ
มติสนับสนุนด้วยเสี ยงที่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 (สิ บ) ของจํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด โดยมีขอ้ เท็จจริ งยังไม่ได้มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
2.3.4 เป็ นเรื่ องที่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจําเป็ นที่จะต้องบรรจุเป็ นวาระ ซึ่ งคณะกรรมการ
บริ ษทั ต้องมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผถู้ ือหุน้ เข้าใจได้
3. วิธีการ
ผูถ้ ือ หุ ้น ใช้แ บบเสนอวาระการประชุ ม ซึ่ ง แนบไว้พ ร้ อ มนี้ ส่ ง ได้ต้ งั แต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธั นวาคม 2562
(หากส่ งทางไปรษณี ย ์ บริ ษทั ฯ จะยึดจากวันประทับตรา ณ ที่ทาํ การไปรษณี ยป์ ลายทางเป็ นหลัก)
ทั้งนี้ผถู้ ือหุน้ สามารถส่ งคําเสนอแนะด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้
(1) ส่ งไปรษณี ยล์ งทะเบียนไปยัง เลขานุการบริษัท
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
(2) ไปรษณี ยอ์ ีเล็กทรอนิ กส์ของสายงานเลขานุ การบริ ษทั ฯ ที่ E-mail : waewta@tmill.co.th, company_secretary@tmill.co.th

(3) โทรสารส่ ง : เลขานุการบริ ษทั หมายเลข 0-2017-9999 ต่อ 222
สํานักงาน : 90/9 หมู่ 1 ถ.ปู่ เจ้าสมิงพราย ต.สําโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ : 02-017-9999 โทรสาร : 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 จํากัด (มหาชน)
“เรา คือ ผูผ้ ลิตแป้ งสาลีช้ นั นํา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศ ทั้งในด้านพาณิ ชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็ นมืออาชีพ”

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
วันที่ ………………………………………...
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว………………………………………………………………………………………….........................
เลขที่ประจําตัวบัตรประชาชน ………………………...………….......………………………………………………………...........
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ …………………………..………………………………………………………….………….....................
…………………………………………………………………………………………………………….………………..................
………………………………………………………………………………..………………………….………………....................
โทรศัพท์……………………………..............................................โทรสาร………………………………….....................................
E-mail address ………………………………..จํานวนหุน้ ที่ถือ……………………..หุน้ ณ วันที่ …………………………………
(โปรดแสดงหลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ จดหมายยืนยันจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานซึ่ งนายทะเบียนหลักทรัพย์
โดยบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ออกให้)
วาระที่ขอเสนอ
…………………………………………………………………………………………………………...............................................
…………………………………………………………………………………………………………….………………..................
………………………………………………………………………………..………………………….………………....................
วัตถุประสงค์ /
เหตุผล……………….…………………………………………………………………………………...............................................
…………………………………………………………………………………………………………….………………..................
………………………………………………………………………………..………………………….………………....................
…………………………………………………………………………………………………………….………………..................
………………………………………………………………………………..………………………….………………....................
เอกสารประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)…………………….……………………………………………………………….....................
1. ………………………………………….……………………………………………………………………………...................
2. ………………………………………………………………………………………………………………………...................
3. ……………………………………………….………………………………………………………………………..................
4. …………………………………………………..……………………………………………………………………..................
5. …………………………………………………………..……………………………………………………………..................

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

สํานักงาน : 90/9 หมู่ 1 ถ.ปู่ เจ้าสมิงพราย ต.สําโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ : 02-017-9999 โทรสาร : 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 จํากัด (มหาชน)
“เรา คือ ผูผ้ ลิตแป้ งสาลีช้ นั นํา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศ ทั้งในด้านพาณิ ชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็ นมืออาชีพ”

ข้ อมูลบุคคลผู้ได้ รับการเสนอชื่อเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
วันที่ ……………………………………..
ส่ วนที่ 1 : คํายินยอม
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ………….......…………………………………….สัญชาติ…………………………................................
เลขที่ประจําตัวบัตรประชาชน ……………..…………………......ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ …………………………………………
………………...…………………..………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
โทรศัพท์………………………………………………………......โทรสาร ……………………………………………....................
E-mail address …………………………………………ยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว………………………………..……………..
เสนอชื่ อ ข้า พเจ้า เข้า รั บ การพิ จ ารณาเลื อ กตั้ง เป็ นกรรมการของบริ ษ ัท ฯ ทั้ง นี้ ข้า พเจ้า ได้ส่ ง ข้อ มู ล พร้ อ มด้ว ยเอกสารหลัก ฐาน
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนาถูกต้อง)
จํานวน 1 ชุด
(2) สําเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสําเนาถูกต้อง)
จํานวน 1 ชุด
(3) สําเนาหลักฐานการศึกษาสูงสุ ด (รับรองสําเนาถูกต้อง)
จํานวน 1 ชุด
(4) สําเนาหลักฐานแสดงการชําระภาษีปีล่าสุ ด (รับรองสําเนาถูกต้อง)
จํานวน 1 ชุด
(5) รู ปถ่าย (1 หรื อ 2 นิ้ว)
จํานวน 1 รู ป
ส่ วนที่ 2 : รายละเอียดข้ อมูล
1. ชื่อภาษาอังกฤษ ……………………………..…………………..…………………………………………………….…
2. ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม (กรณี เคยเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล)……………………………………............................................................
3. วัน/เดือน/ปี เกิด ………………………………………………………………………………………………………….
4. ถือหุ น้ สามัญของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) จํานวน………………………….หุน้
5. สถานที่ทาํ งานปัจจุบนั
ชื่อองค์กร/หน่วยงาน……………………………………………………………………………………………………..
่ ………………………………………………………………………………...…………………………………..
ที่อยู…
…………………………………………………………………………….……………………………...........................
โทรศัพท์……………………………………………...........โทรสาร….…...……………………………….....................
E-mail address …………………………………………………………………………………………………………..
6. สถานภาพครอบครัว
[ ] โสด
[ ] สมรสแล้ว
[ ] หย่า [ ] อื่นๆ ….……..…………...
ชื่อคู่สมรส…………………………………………………ชื่อสกุลเดิม…...…………………………….......................
ถือหุน้ สามัญ TMILL จํานวน …..…………………….. หุน้
อาชีพ………………..………………....................... ชื่อสถานที่ทาํ งาน……………………………………………......
จํานวนบุตร……………………….คน คือ
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
“เรา คือ ผูผ้ ลิตแป้ งสาลีช้ นั นํา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศ ทั้งในด้านพาณิ ชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็ นมืออาชีพ”

(1) ชื่อ-นามสกุล…………………………………………….…………….. เกิด พ.ศ …………………..
ถือหุน้ สามัญ TMILL จํานวน ……………………………… หุน้
(2) ชื่อ-นามสกุล…………………………………………….…………….. เกิด พ.ศ …………………..
ถือหุน้ สามัญ TMILL จํานวน ……………………………… หุน้
(3) ชื่อ-นามสกุล…………………………………………….…………….. เกิด พ.ศ …………………..
ถือหุน้ สามัญ TMILL จํานวน ……………………………… หุน้
7. คุณวุฒิทางการศึกษาขั้นสูงสุ ด
ชื่อสถาบัน

ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก

……………………………………….
……………………………………….

ปี ที่สาํ เร็ จ

……………………………………..
……………………………………..

…………….……...
…………….……...

8. หลักสูตรการฝึ กอบรมหรื อสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งกรรมการ
ชื่อหลักสูตร
ผูจ้ ดั หลักสูตร
……………………………………….
……………………………………..
……………………………………….
……………………………………..
……………………………………….
……………………………………..
……………………………………….
……………………………………..
……………………………………….
……………………………………..

ปี ที่เข้าร่ วม
…………….……...
…………….……...
………….………...
………….………...
……….…………...

9. ประสบการณ์การทํางานจนถึงปัจจุบนั (ย้อนหลัง 5 ปี )
ชื่อสถานที่ทาํ งาน
ประเภทธุรกิจ
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

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

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

ตั้งแต่(เดือน/ปี )
ถึง(เดือน/ปี )
………………
………………
………………
………………
………………
………………
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
“เรา คือ ผูผ้ ลิตแป้ งสาลีช้ นั นํา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศ ทั้งในด้านพาณิ ชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็ นมืออาชีพ”

10. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับท่าน (การเป็ นกรรมการหรื อที่ปรึ กษาในบริ ษทั อื่น หรื อการถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น ไม่วา่ จะเป็ น
จํานวนเท่าใดก็ตาม)
ชื่อธุรกิจ

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

จํานวนหุ น้ ที่ถือ และ
ร้อยละของหุ น้ ที่ออก
ชําระแล้วทั้งหมด
..………………………..
…..……………………..
……..……………..……
………..……………..…
…………..…………..…
……………..………..…
………………..……..…
………………..……..…
………………..……..…
………………..……..…

ตําแหน่ง
(ระบุอาํ นาจตามหนังสื อรับรอง)
…………………....……….
…………………....……….
…………………....……….
…………………....……….
…………………....……….
…………………....……….
…………………....……….
…………………....……….
…………………....……….
…………………....……….

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

11. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคู่สมรสท่าน (การดํารงตําแหน่งในบริ ษทั อื่น หรื อ การถือหุน้ ในบริ ษทั อื่นเกินกว่าร้อยละ 0.5 ของหุน้
ที่จาํ หน่ายทั้งหมด)
ชื่อธุรกิจ

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

จํานวนหุน้ ที่ถือ และ
ร้อยละของหุ น้ ที่ออก
ชําระแล้วทั้งหมด
..………………………..
…..……………………..
……..……………..……
………..……………..…
…………..…………..…

ตําแหน่ง

ตั้งแต่ (เดือน/ปี )
ถึง (เดือน/ปี )

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

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

12. ประวัติการฟ้ องร้องหรื อถูกฟ้ องร้องดําเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ)
ศาล

สถานะ
(โจทก์/จําเลย/ผูร้ ้อง)

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

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

คดี (แพ่ง/อาญา/
ล้มละลาย)
……………….…
……………….…
……………….…
……………….…
……………….…

ข้อหาหรื อฐาน
ความผิด
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

ผลคดี

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

..…………………
…..………………
……..……………
………..…………
………..…………
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
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13. การมีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ทั้งทางตรงและทางอ้อม
(โปรดระบุลกั ษณะของกิจกรรมดังกล่าวและผลตอบแทนเป็ นจํานวนเงิน)
…………………………………………………………………………………………………………..….........................
……………………………………………………………………………………………………….……..........................
…………………………………………………………………………………………………….………..........................
…………………………………………………………………………………………………….………..........................
…………………………………………………………………………………………………….………..........................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในรายละเอียดข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ ………………………………………..
(
)
ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
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