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

หนังสื อเชิญประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564
ครั้งที่ 1/2564
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09:00 น.
ณ ห้ องประชุ มชั้น 4
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้ าสมิงพราย
ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทร. 02-017-9999 โทรสาร. 02-017-9999 ต่ อ 222
เพือ่ ความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถอื หุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะทีม่ าร่ วมประชุม
โปรดนาหนังสื อนัดประชุม ใบลงทะเบียน หรื อหนังสื อมอบฉันทะ
และบัตรประจาตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ มาแสดง
เพือ่ ยืนยันตนในการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย

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

ที่

ลข. 012/2564

เรื่อง

ขอเรี ยนเชิญประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564

เรียน

ท่ำนผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)

วันที่ 26 มีนำคม 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. วิธีกำรใช้รหัสคิวอำร์ (QR Code) สำหรับดำวน์โหลดรำยงำนประจำปี 2563 (Annual Report)
2. รำยชื่อและประวัติกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่งตำมวำระและได้รับกำรเสนอชื่ อกลับเข้ำดำรงตำแหน่งใหม่ ประจำปี 2564
3. ข้อมูลประวัติและประสบกำรณ์กำรทำงำนของผูส้ อบบัญชี
4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมกำรอิสระกรณี ผถู้ ือหุ้นมอบหมำยให้กรรมกำรอิสระเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
5. วิธีกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะ และกำรออกเสี ยงลงคะแนน
-หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก.
-หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
6. ข้อบังคับของบริ ษทั หมวดที่ 4 เรื่ อง กำรประชุมผูถ้ ือหุ้น
7. แบบฟอร์มลงทะเบียนแจ้งควำมประสงค์ขอใช้บริ กำรรถตูร้ ับ-ส่ง
8. แผนที่ต้งั ของสถำนที่จดั กำรประชุม
ด้วยคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯ มีมติให้เรี ยกประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา
09:00 น. ณ ห้องประชุ มชั้น 4 บริ ษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยำมไซโล ถนนปู่ เจ้ำสมิงพรำย ตำบลสำโรงกลำง
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร เพื่อพิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดาเนินงาน ประจาปี 2563
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ว เห็ นสมควรเสนอที่ ประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ้น เพื่อรับทรำบผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั
ในรอบปี 2563 โดยมีรำยละเอียดตำมรำยงำนประจำปี 2563 (ในรู ปแบบ QR Code-ดูวธิ ีการใช้ รหัส QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบ
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ซึ่ งผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญำตแล้ว โดยมีรำยละเอียดตำมรำยงำนประจำปี 2563 (ในรูปแบบ QR Code)
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2563
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิจดั สรรกำไรประจำปี 2563 ดังนี้
พิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรกำไรจำกผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ประจำปี 2563 และจ่ำยเงินปั นผลจำกกำไรสุทธิประจำปี 2563 โดยในปี 2563 บริ ษทั ฯ
มี กำไรสุ ทธิ จำกผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั จำนวน 105,519,520.67 บำท คณะกรรมกำรบริ ษทั จึงพิจำรณำไม่จดั สรรก ำไรเป็ นเงิ นสำรองตำม
กฎหมำย เนื่ องจำกได้ต้ งั สำรองตำมกฎหมำยครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้วเป็ นเงิน 39,900,000 บำท และเสนอกำรจ่ำยเงินปั นผลจำกกำไรสุ ทธิ
ประจำปี 2563 ในอัตรำหุ้นละ 0.20 บำท โดยได้อนุมตั ิจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลจำกกำไรสุ ทธิ เดือนมกรำคม – มิถุนำยน 2563 ในอัตรำหุ้นละ 0.08
บำท เป็ นเงินจำนวน 31,893,124.88 บำท ไปแล้วเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2563 และจ่ำยจำกกำไรสุ ทธิประจำปี 2563 เพิ่มอีกในอัตรำหุ้นละ 0.12 บำท
จำนวน 398,664,061 หุ้น เป็ นเงินจำนวน 47,839,687.32 บำท ซึ่ งมี กำหนดกำรจ่ำยเงิ นปั นผลในวันที่ 27 พฤษภำคม 2564 รวม 2 ครั้ ง เป็ นเงิน
79,732,812.20 บำท คิดเป็ นร้อยละ 75.56 ของกำไรสุ ทธิ เป็ นไปตำมนโยบำยที่ประกำศไว้

สำนักงำน : 90/9 หมู่ 1 ซอยสยำมไซโล ถ.ปู่ เจ้ำสมิงพรำย ต.สำโรงกลำง อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130 โทรศัพท์ : 0-2017-9999 โทรสำร : 0-2017-9999 ต่อ 111 หรื อ 222
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัั (มหาชน)
“เรำ คือ ผูผ้ ลิตแป้ งสำลีช้ นั นำ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำสู่ ควำมเป็ นเลิศ ทั้งในด้ำนพำณิชย์และคุณภำพผลิตภัณฑ์อย่ำงเป็ นมืออำชีพ”

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2564
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ว เห็นว่ำบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่ อทั้ง 4 ท่ำนในครั้งนี้ ได้ผ่ำนกระบวนกำรกลัน่ กรองจำก
คณะกรรมกำรสรรหำแล้วว่ำ กรรมกำรทั้ง 4 ท่ำน มี คุณสมบัติที่เหมำะสมกับกำรประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั เป็ นผูม้ ีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมี
ประสบกำรณ์อนั เป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ รวมทั้งมีกำรปฏิ บตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมระมัดระวังรอบคอบภำยใต้ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ
และเป็ นไปตำม พ.ร.บ. บริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และคณะกรรมกำรได้พิจำรณำแล้วว่ำ นำยเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ ผูถ้ ูกเสนอชื่อให้เป็ นกรรมกำร
อิสระ จะสำมำรถให้ควำมเห็ นได้อย่ำงเป็ นอิสระและเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุ ม สำมัญผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจำรณำ
เลือกตั้งกรรมกำรทั้ง 4 ท่ำน กลับเข้ำมำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรต่ออีกวำระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมกำรที่มีส่วนได้เสี ย ในวำระนี้ ไม่ได้ออกเสี ยงลงคะแนน
(รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกตามวาระประจาปี 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุ ดย่อย ประจาปี 2564
ความเห็น ของคณะกรรมการ : คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ว เห็ นสมควรเสนอที่ประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ้น เพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิค่ ำตอบแทนกรรมกำร
ประจำปี 2564 โดยคำนึ งถึ งควำมเหมำะสมในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงครบถ้วนแล้ว ตลอดจนเปรี ยบเทียบอ้ำงอิงจำกบริ ษทั ในอุตสำหกรรมที่ใกล้เคี ยงกัน
รวมทั้งพิจำรณำจำกผลประกอบกำรและขนำดธุรกิจของกิจกำรแล้ว โดยกำหนดวงเงินเท่ำกับปี ที่ผ่ำนมำเป็ นวงเงินรวมสู งสุ ดไม่เกิน 15,044,250 บำท
ต่อปี และค่ำเบี้ยประชุ มคณะกรรมกำรชุ ดย่อยอื่นๆ นอกเหนื อจำกคณะกรรมกำรบริ หำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบ อีกครั้งละ 5,000 บำท ตำมที่
คณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอ
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2564
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็ นสมควรเสนอที่ประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้น แต่งตั้งบริ ษทั สำนักงำน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยมีนำยนริ ศ เสำวลักษณ์สกุล
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญำต เลขที่ 5369 หรื อ นำยอำพล จำนงค์วฒั น์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญำต เลขที่ 4663 คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ
ประจำปี 2564 ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชี เดียวกันกับบริ ษทั ในเครื อบริ ษทั ไทยชูกำร์ เทอร์ มิเนิ้ ล จำกัด (มหำชน) โดยกำหนดค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี
ของบริ ษทั ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นชอบ เป็ นค่ำบริ กำรตรวจสอบบัญชี จำนวน 750,000 บำท และค่ำแปลเอกสำรงบกำรเงินจำนวน 60,000
บำท รวมเป็ นเงิน 810,000 บำท เท่ำกับปี ที่ผำ่ นมำ โดยบุคคลดังกล่ำวมีควำมเป็ นอิสระและไม่มีส่วนได้เสี ยใดๆ กับบริ ษทั ฯ

จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดเข้ำร่ วมประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรี ยงกัน

ขอแสดงควำมนับถือ

(นำงแววตำ กุลโชตธำดำ)
เลขำนุกำรบริ ษทั
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 ครั้งที่ 1/2564

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 อ

วิธีการใช้ รหัสคิวอาร์ (QR Code) สาหรับดาวน์ โหลด
รายงานประจาปี 2563 (Annual Report)

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

เลือก QR Code

สแกน QR Code

หมายเหตุ : หากไม่สามารถดาวน์โหลดคิวอาร์ (QR Code) ผ่านมือถือ ผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2563 ได้จากทาง
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ http://www.tmill.co.th โดยเข้าไปที่หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลสาหรับผูถ้ ือหุน้ / การประชุมผูถ้ ือหุน้ / รายงาน
ประจาปี

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 ครั้งที่ 1/2564

รายชื่อและประวัติกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระ
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 อ
และได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งใหม่ ประจาปี 2564

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตั้ง : กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษทั (%) : 4,751,100 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วน 1.192 %
ชื่อ : นายประภาส ชุติมาวรพันธ์
อายุ : 83
สัญชาติ : ไทย
วุฒิการศึกษา :
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านบึงอุตสาหกรรม
ประวัติการอบรม :
ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตรพื้นฐานของผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ไทย (DAP รุ่ นที่ 17/2004) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลังในการไปดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอืน่
(ก) จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งบริ ษทั ไม่จดทะเบียน (อื่น), สมาคม, องค์กรภาครัฐและเอกชน จานวน 7 แห่ง ดังนี้
ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั บีบี แคปปิ ตอล จากัด
ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั ที เอส อุตสาหากรรมน้ ามัน จากัด
ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั พาราไฮเทค จากัด
ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด
ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จากัด
ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั ที เอส จี เทรดดิ้ง จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จากัด
ผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
(ข) ชื่อบริ ษทั จดทะเบียน (อื่น) จานวน 1 แห่ ง ดังนี้
ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั ไทย ชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง
: ปี 2555 – ปัจจุบนั (9 ปี นับจากปี ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
การเข้าร่ วมประชุมในปี 2563
: ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 12 ครั้ง (คิดเป็ น 100%)
หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายประภาส ชุติมาวรพันธ์ เ ป็ นผู้
มีคุณสมบัติ การเป็ นประธานกรรมการบริ หาร ครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนดมีความรู้ ความสามารถอันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั จึ ง
เห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายประภาส ชุติมาวรพันธ์ กลับเข้ามาดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการบริ หาร ต่ออีกวาระหนึ่ ง
(ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ)

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 ครั้งที่ 1/2564

รายชื่อและประวัติกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระ
และได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งใหม่ ประจาปี 2564
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตั้ง : กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษทั (%) : ไม่มี
ชื่อ : นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์
อายุ : 63
สัญชาติ : ไทย
วุฒิการศึกษา :
ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริ หารธุ รกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม :
ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตรพื้นฐานของผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ไทย (DAP รุ่ นที่ 84/2010) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลังในการไปดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอืน่
(ก) จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งบริ ษทั ไม่จดทะเบียน (อื่น), สมาคม, องค์กรภาครัฐและเอกชน จานวน 2 แห่ง ดังนี้
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ฟิ งเคิลไทย จากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั เมโทรโพลิส พรอพเพอร์ ต้ ี จากัด (มหาชน)
(ข) ชื่อบริ ษทั จดทะเบียน (อื่น) ดังนี้
-ไม่มี(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง
: ปี 2555 – ปัจจุบนั (9 ปี นับจากปี ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
การเข้าร่ วมประชุมในปี 2563
: ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 12 ครั้ง (คิดเป็ น 100%)

หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็ นว่านายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ เป็ นผูม้ ี
คุณสมบัติ การเป็ นกรรมการตรวจสอบ ครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนดมีความรู ้ ความสามารถอันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั จึงเห็ นสมควร
นาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ กลับเข้ามาดารงตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบ ต่ออีกวาระหนึ่ ง
(ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ)

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 ครั้งที่ 1/2564

รายชื่อและประวัติกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระ
และได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งใหม่ ประจาปี 2564

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตั้ง : กรรมการ กรรมการบริ หาร

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษทั (%) : 10,496 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วน 0.00 %
ชื่อ : นายธนดล สุจิภิญโญ
อายุ : 54
สัญชาติ : ไทย
วุฒิการศึกษา :
ปริ ญญาตรี การตลาด (MBA) มหาวิทยาลัยแคลสเตทซานเบอร์นาดิโน รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาโท การตลาดและการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยเมอเซ่อ เมคอนแอทแลนต้า ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประวัติการอบรม :
ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตรพื้นฐานของผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ไทย (DAP รุ่ นที่ 76/2008) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลังในการไปดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอืน่
(ก) จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งบริ ษทั ไม่จดทะเบียน (อื่น), สมาคม, องค์กรภาครัฐและเอกชน จานวน 5 แห่ง ดังนี้
กรรมการผูจ้ ดั การ
โรงแรมสเปลนดิด แอท เขาใหญ่
กรรมการ
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด
กรรมการ
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
กรรมการ
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
กรรมการ
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จากัด
(ข) ชื่ อบริ ษทั จดทะเบียน (อื่น) จานวน 1 แห่ง ดังนี้
กรรมการ
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอมิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง
: ปี 2555 – ปัจจุบนั (9 ปี นับจากปี ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
การเข้าร่ วมประชุมในปี 2563
: ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 11 ครั้ง (คิดเป็ น 91.66%)
หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาตามความเห็ นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็ นว่านายธนดล สุ จิภิญโญ เป็ นผูม้ ี
คุณสมบัติ การเป็ นกรรมการบริ หาร ครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนดมีความรู ้ ความสามารถอันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั จึงเห็ นสมควร
นาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายธนดล สุจิภิญโญ กลับเข้ามาดารงตาแหน่ง กรรมการบริ หาร ต่ออีกวาระหนึ่ง
(ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ)

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 ครั้งที่ 1/2564

รายชื่อและประวัติกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระ
และได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งใหม่ ประจาปี 2564

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตั้ง : กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษทั (%) : 1,400 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วน 0.00 %
ชื่อ : นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์
อายุ : 46
สัญชาติ : ไทย
วุฒิการศึกษา :
ปริ ญญาตรี คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี (ภาคภาษาอังกฤษ) สาขาการเงินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ สาขาการจัดการระหว่างประเทศ Schiller International University ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ สาขาการเงิน Bentley College รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประวัติการอบรม :
ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตรพื้นฐานของผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ไทย (DAP รุ่ นที่ 126/2009) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
ประกาศนียบัตรหลักสูตร CFO’s Orientation Course for New IPOs รุ่ นที่ 3
ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลังในการไปดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอืน่
(ก) จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งบริ ษทั ไม่จดทะเบียน (อื่น), สมาคม, องค์กรภาครัฐและเอกชน จานวน 8 แห่ง ดังนี้
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
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั บีบี แคปปิ ตอล จากัด
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จากัด
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั มัน่ คงสยามธุรกิจ
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั พาราไฮเท็ค จากัด
(ข) ชื่ อบริ ษทั จดทะเบียน (อื่น) จานวน 1 แห่ง ดังนี้
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอมิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง
: ปี 2555 – ปัจจุบนั (9 ปี นับจากปี ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
การเข้าร่ วมประชุมในปี 2563
: ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 11 ครั้ง (คิดเป็ น 91.66%)
หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาตามความเห็ นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็ นว่านางเยาวนุ ช เดชวิทกั ษ์ เป็ นผูม้ ี
คุณสมบัติ การเป็ นกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนดมีความรู ้ ความสามารถอันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุรกิ จ
ของบริ ษทั จึงเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์ กลับเข้ามาดารงตาแหน่ ง กรรมการบริ หาร และกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ ต่ออีกวาระหนึ่ ง
(ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ)

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 ครั้งที่ 1/2564

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3 อ

ข้ อมูลประวัติและประสบการณ์ การทางานของผู้สอบบัญชี : บริษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
ชื่อ - นามสกุล

คุณนริ ศ เสาวลักษณ์ สกุล

การศึกษาและประกาศนียบัตรอื่นๆ

มหาบัณฑิต (สาขาบัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริ หารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.

ประสบการณ์การทางาน

2558-ปั จจุบนั บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
2555-2558 บริ ษทั บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด
2545-2555 บริ ษทั เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วสิ เซส จากัด
2542-2545 บริ ษทั แกรนด์ ธอนตัน (ประเทศไทย) จากัด
2537-2542 บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
-ผูช้ ่วยที่ปรึ กษาด้านการปรับโครงสร้างหนี้
-ผูต้ รวจสอบพิเศษด้านการตรวจสอบวิเคราะห์กิจการและการ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของกิจการต่างๆ
-ประสบการณ์อื่นๆ : วิทยากรบรรยายในงานอบรมสัมมนาทาง
วิชาการต่างๆ การจัดสัมมนาอบรมภายในองค์กรต่างๆ

ชื่อ - นามสกุล

คุณอาพล จานงค์ รัตน์

การศึกษาและประกาศนียบัตรอื่นๆ

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

ประสบการณ์การทางาน

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

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
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ประวัติโดยสั งเขปของกรรมการอิสระ
กรณีผ้ ูถือหุ้นมอบหมายให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้รับมอบฉั นทะ

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 4

ชื่อ – นามสกุล

นายสมชัย

ตาแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ

อายุ

72 ปี

ที่อยู่

128 ซอย พัฒนาการ54 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา

- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซ๊าท์อีสเทิน หลุยเซี ยน่า ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซ๊าท์อีสเทิน หลุยเซียน่า ประเทศสหรัฐอเมริ กา

ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร

- ไม่มี –

การถือหุ้นในบริ ษทั -

วนาวิทย์

ไม่มี –

การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุม - ไม่มี หรือ
ชื่อ – นามสกุล

นายเฉลิมชัย

ตาแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

อายุ

63 ปี

ที่อยู่

36 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา

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

ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร

- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริ ษทั -

ไม่มี -

การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุม

- ไม่มี -

ว่องไววิทย์

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
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นิยามกรรมการอิสระ
1. ถือหุ ้นไม่เกิน 1% ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา 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 จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึ งกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษา ของส่ วนราชการซึ่ งเป็ นผู้
ถือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่
สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ 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 ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่
อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ ผูท้ ี่มีความสัมพันธ์
ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี ลกั ษณะดังกล่ าว
มาแล้วไม่นอ้ 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 นผู ้
ถื อหุ ้นที่ มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุ ม หรื อหุ ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมี ผสู ้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่า 2 ล้าน
บาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ มของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจ
ควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับ ผูถ้ ือหุ้นราย
ใหญ่
8. ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มีนัยกับกิ จการของบริ ษทั หรื อ บริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มีนัย ในห้าง
หุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ ้นเกิน 1% ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออก
เสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ 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 เดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ในกรณี ที่บุคคลที่บริ ษทั แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้บริ การทางวิชาชี พเกิ นมูลค่าที่
กาหนดตามข้อ 4. หรื อข้อ 6. คณะกรรมการบริ ษทั อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิ บตั ิหน้าที่และการให้
ความเห็นที่เป็ นอิสระ และบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้
ในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้บริ การทางวิชาชี พ ที่ทาให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
(ข) เหตุผลและความจาเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริ ษทั ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
หมายเหตุ : บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ได้ นิยามกรรมการอิสระไว้ ตามหลักเกณฑ์ เท่ ากับ ข้ อกาหนดขั้นต่าของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
( แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ ซับซ้ อน )

ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ เรื่องกาหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที5่ ) พ.ศ.2550

อากรแสตมป์
Stamp
20 บาท

เขียนที่ ..................................................................
วันที่ .............เดือน ................................... พ.ศ. ..................
(1) ข้าพเจ้า ..................................................................................สัญชาติ...................................อยูบ่ า้ นเลขที่ ...........................
ถนน ..........................................................ตาบล/แขวง ................................................... อาเภอ/เขต.........................................................จังหวัด
...............................................................................................รหัสไปรษณี ย.์ ....................................................................................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ...................................ที เอส ฟลาวมิลล์.............................................................จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม.......................................หุ ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................เสี ยง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....................................................หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ....................................................เสี ยง
หุ้นบุริมสิ ทธิ .................................................หุ ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................เสี ยง
(3) ขอมอบฉันทะให้
1.........................................................................................................................................อายุ.....................................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
....................................ถนน .................................................................ตาบล/แขวง .............................................................. อาเภอ/เขต
..........................................................จังหวัด...........................................................................รหัสไปรษณี ย.์ ......................หรื อ
2.........................................................................................................................................อายุ.....................................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
....................................ถนน .................................................................ตาบล/แขวง .............................................................. อาเภอ/เขต
..........................................................จังหวัด...........................................................................รหัสไปรษณี ย.์ ......................หรื อ
3.........................................................................................................................................อายุ.....................................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
....................................ถนน .................................................................ตาบล/แขวง .............................................................. อาเภอ/เขต
..........................................................จังหวัด...........................................................................รหัสไปรษณี ย.์ ............................
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 ครั้ง
ที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09:00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.00 น.) ณ ห้ องประชุ มชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) เลขที่
90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หรื อจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ .............................................................ผูม้ อบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ .............................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ .............................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ .............................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่ งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B


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

อากรแสตมป์
Stamp
20 บาท

เขียนที่......................................................................................................
Made at
วันที่....................เดือน........................................พ.ศ...............................
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า.................................................................................…………….……..................................….สัญชาติ………..........................................…...........
I / We
Nationality
อยูบ่ า้ นเลขที่...............…….....................ถนน.……………................................................................................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.……...........………………..……………
Name
Age
Years Residing at No.
ถนน..................................ตาบล/แขวง...............................อาเภอ/เขต.................………..............จังหวัด..........................………......รหัสไปรษณี ย.์ .........………......… หรื อ
Street
Sub- district
District
Province
Post Code
OR
(2) นายสมชัย วนาวิทย อายุ 72 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 128 ซอย พัฒนาการ54 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร
Mr.Somchai Wanawithaya Age 72 years, Residing at No.128 Soi Patanakan 54, Patanakan Road, Suan Luang Sub-area, Suan Luang District,
Bangkok

หรือ
OR
(3) นายเฉลิมชัย ว่ องไววิทย์ อายุ 63 ปี 36 ถนนสุ ขาภิบาล 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร
Mr.Chalermchai Wongwaiwit Age 63 years, Residing at No.36 Sukhaphiban 2 Road, Prawet Sub-area, P:rawet District, Bangkok
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจาปี 2564
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 2021
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย
ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
On Thursday, April 29, 2021 at 09:00 a.m., at The Meeting Room 4th floor of T S Flour Mill Public Company Limited, 90/9 Moo 1, Soi Siamsilo Poochaosamingphrai
Road, Samrongklang, Phrapradaeng, Samutprakarn
หรื อจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to vote as follows:
ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2563
Agenda No.1 To acknowledge the Board of Director’s report on the year 2020 operation.
ไม่มีการลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบผลการดาเนินงาน ประจาปี 2563

No voting is required since this agenda is for acknowledgment onl

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกาไรและการจ่าย / งดจ่ายเงินปันผล
Agenda 3 To consider the allocation of profit distribution / dividend payment.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2564
Agenda 4 To consider the election of directors to replace those retiring by rotation for the year 2021.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
การแต่ งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
Appointment of the certain directors as follows:
ชื่อกรรมการ นายประภาส
ชุ ตมิ าวรพันธ์
ประธานกรรมการบริหาร
Name of Director: Mr.Prapas
Chutimaworaphan
Chief Executive
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ นายเฉลิมชัย
ว่ องไววิทย์
Name of Director: Mr.Chalermchai
Wongwaiwit
เห็นด้วย
Approve

กรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

ชื่อกรรมการ นายธนดล
สุ จิภิญโญ
Name of Director: Mr.Thanadon Sujiphinyo
เห็นด้วย
Approve
ชื่อกรรมการ นางเยาวนุช
เดชวิทกั ษ์
Name of Director: Mrs.Yaovanuth Dejvitak
เห็นด้วย
Approve

งดออกเสี ยง
Abstain
กรรมการบริหาร
Executive Director

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่
Executive Director / Managing Director
ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

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

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
Agenda 2 To consider and approve the statement of financial position and the statement of comprehensive income for the year ended
on December 31, 2020.


(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 อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2564
Agenda 6 To consider and approve the appointment of the auditor and fixing the Auditing fees for the year of 2021.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
(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.

ลงชื่อ...................................................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signed (........................................................................................................) Shareholder

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 Proxy.

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

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

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2564
Agenda 5 To consider Remuneration of Directors for the year 2021.

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 ครั้งที่ 1/2564

ข้ อบังคับของบริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 6

ข้อ 17.

ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1) ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งมีคะแนนเสี ยงเท่าจานวนหุ ้นที่ตนถือ
2) ผูถ้ ื อหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่ มีอยู่เลื อกตั้งบุคคลคนเดี ยวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณี ที่เลื อกตั้งบุคคลหลายคน เป็ น
กรรมการจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ เท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลื อกตั้งในครั้ง
นั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลื อกตั้งในครั้งนั้นให้ผู ้
เป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ ขาด

ข้อ 18.

ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่ งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออก
ให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่
ในตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 19.

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

ข้อ 23.

ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวน
ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ ง (1/2) ของจานวนหุ้นที่ถือ โดยผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน

ข้อ 33.

บาเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะกาหนด
กรรมการมี สิท ธิ ได้รับ ค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ ยประชุ ม บาเหน็ จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่ น ตาม
ข้อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรื อจะให้มี
ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษทั
ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิ ของพนักงานและลูกจ้างของบริ ษทั ซึ่ งได้รับเลื อกตั้งเป็ นกรรมการ ในอันที่ จะได้รับค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงาน หรื อลูกจ้างของบริ ษทั
การจ่ ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสองจะต้องไม่ ขดั หรื อแย้งกับการด ารงคุ ณสมบัติข องกรรมการที่ เป็ นอิ สระตามที่ ก ฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกาหนด

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

ข้อ 35.

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 ครั้งที่ 1/2564

ให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นอย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว ให้จดั ให้มีข้ ึนภายในสี่ (4)
เดือน ภายหลังวันสิ้นสุ ดรอบปี บัญชี ของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวอื่นๆ ให้เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในห้า (1/5) ของจานวน
หุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด หรื อจานวนผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้า (25) คน ซึ่ งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสิ บ (1/10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้
ทั้งหมดเข้าชื่ อกันทาหนังสื อในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นก็ได้ โดยในหนังสื อร้องขอนั้นจะต้องระบุวา่ ให้เรี ยกประชุม
เพื่อการใดไว้ให้ชดั เจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุ ้น

ข้อ 36.

ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุ ม และเรื่ องที่จะ
เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา พร้ อมทั้งความเห็ น
ของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผถู ้ ื อหุ ้นและนายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจากัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุ ม
และให้โฆษณาคาบอกกล่ าวนัดประชุ มในหนังสื อพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3)วันก่อนวันประชุ มด้วยโดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3)วัน
ติดต่อกัน

ข้อ 37.

ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ต้องมีจานวนผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรื อไม่น้อยกว่ากึ่ ง
หนึ่ งของจานวนผูถ้ ื อหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่ จาหน่ ายได้ท้ งั หมดจึงจะครบเป็ นองค์
ประชุม ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุ มไม่ครบเป็ นองค์
ประชุ มตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นนั้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ื อหุ ้นร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุ มผูถ้ ือหุ้นนั้นมิใช่
เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการ
ประชุมครั้งหลังนี้ ไม่จาเป็ นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38.

ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นจะมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทาเป็ นหนังสื อลงลายมือ
ชื่อผูม้ อบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจากัดกาหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึ่ งประธานกรรมการกาหนด
ไว้ ณ สถานที่ประชุม ก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
ก. จานวนหุ ้นที่ผมู ้ อบฉันทะนั้นถืออยู่
ข. ชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

ข้อ 39.

การประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุ ม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ ยนลาดับระเบียบวาระด้วย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมาประชุม เมื่อที่ประชุ มพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสื อเชิ ญ
ประชุมครบถ้วนแล้ว ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้งั หมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจาณาเรื่ อง
อื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมได้ ในกรณี ที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุ ม หรื อเรื่ องที่ผถู้ ือ
หุ ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็ จ และจาเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ ง
หนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุ ม ทั้งนี้ ให้โฆษณาบอกกล่าว
นัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนการประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
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ข้อ 40.

ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ้ น ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ใ นที่ ประชุ ม หรื อไม่ อาจปฏิ บตั ิ หน้าที่ ได้ ถ้ามี รองประธาน
กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มเลื อกผู ้
ถือหุ้นคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม

ข้อ 41.

ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ผูถ้ ื อหุ ้นทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่ งเสี ยงต่อหนึ่ งหุ้น ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ้นจะ ไม่มีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 42.

การออกเสี ยงลงมติใดๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้น ซึ่ งมาประชุม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่ นในข้อบังคับนี้ หรื อกรณี อื่นตามที่กฎหมายจะกาหนดไว้ หรื อในกรณี ดงั ต่อไปนี้
จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั มหาชนอื่น หรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
ค. การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
ฉ. การออกหุ ้นกู้
ช. การควบบริ ษทั หรื อการเลิกบริ ษทั

ข้อ 47. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปั นผล นอกจากโดยมติของผูถ้ ือหุ ้น หรื อมติของคณะกรรมการ กรณี ที่มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
การจ่ายเงินปั นผลให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุ ้น และให้โฆษณาคาบอกกล่าวจากการจ่ายเงินปั นผลนั้นทางหนังสื อพิมพ์เป็ นระยะเวลาสาม (3) วัน
ติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่มีมติเช่นว่านั้น
ข้อ 48. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุ้นเป็ นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริ ษทั มีกาไรพอสมควรที่จะกระทาเช่ นนั้นได้
และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นทราบในการประชุมผูถ้ ือหุ้นคราวต่อไป
ข้อ 50 บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้า (5) ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 7
ที่

ลข.013/2564

เรื่อง

แบบฟอร์มลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอใช้บริ การรถตูร้ ับ-ส่ ง

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

วันที่ 26 มีนาคม 2564

ด้วยบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิล ล์ จากัด (มหาชน) ได้จดั บริ การรถตู้รับ -ส่ ง เพื่อ อานวยความสะดวกให้กับผูถ้ ือหุ ้นที่ จะเข้าร่ วม
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 โดยจุดรับ-ส่ งอยูท่ ี่บริ เวณลานจอดรถ
หน้าคอนโด
เดอะ เมโทรโพลิส (สถานีรถไฟฟ้ าสาโรง ทางออกประตู 5 มีลิฟต์) ตามกาหนดการดังนี้
เวลา 07:30 น.

รถตูจ้ อดรอรับผูถ้ ือหุน้ บริ เวณลานจอดรถหน้าคอนโด เดอะ เมโทรโพลิส
(สถานีรถไฟฟ้ าสาโรง ทางออกประตู 5)

เวลา 08:15 น.

รถออกจากสถานีรถไฟฟ้ าสาโรง

เวลา 11:10 น.

รถตูอ้ อกจากบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) เพื่อไปส่ งผูถ้ ือหุน้ ที่สถานีรถไฟฟ้ าสาโรง
(คอนโด เดอะ เมโทรโพลิส)

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางแววตา กุลโชตธาดา)
เลขานุการบริ ษทั
กรุ ณาแจ้งความประสงค์ขอใช้บริ การรถตูร้ ับ-ส่ ง ภายในวันศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564
โดยวิธีการ Fax : 02-017-9999 ต่อ 222 โทรศัพท์ 02-017-9999 ต่อ 611 หรื อ E:mail company_secretary@tmill.co.th
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
ชื่อ – นามสกุล
เบอร์มือถือที่ติดต่อได้

หมายเหตุ : 1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์สารองที่นง่ั รถรับ-ส่ง ให้กบั ผูท้ ี่แจ้งความประสงค์ตามเงื่อนไขข้างต้นเท่านั้น
2. หากมีผลู ้ งทะเบียนใช้บริ การรถรับ-ส่ง น้อยกว่า 8 ท่าน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้บริ การดังกล่าว
โดยจะโทรแจ้งให้ผลู ้ งทะเบียนทราบ ภายในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564

