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หนังสือนัดประชุมใหญ่สามญัผู้ถอืหุ้น ครั�งที� 1/2562 

 

***  ***  *** 
 

                       วนัที  10  เมษายน  2562 
 
เรือง    ขอเชิญประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครั& งที 1/2562 
 
เรียน   ท่านผูถื้อหุน้ 
          บริษทั ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 
สิงทีส่งมาดว้ย     1.    สาํเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครั& งที 1/2561 เมือวนัที  26  เมษายน 2561 

2. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
3. ประวติักรรมการและกรรมการทีตอ้งออกตามวาระ 
4. ประวติักรรมการอิสระทีบริษทัเสนอชือใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 
5. รายละเอียดของผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตและกาํหนดค่าสอบบญัชี 
6. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนทีเกียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
7. เงือนไขหลกัเกณฑ ์และวธีิปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉนัทะ การออกเสียงลงคะแนน           
8. แผนทีของสถานทีจดัการประชุมผูถื้อหุน้ 

                                                
                        ดว้ยทีประชุม บริษทั ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) มีมติกาํหนดให้มีการประชุมใหญ่
สามญัผูถื้อหุ้น  ครั& งที 1/2562  ในวนัพฤหัสบดีที  25  เมษายน  2562  เวลา 10.30 น.  (เริมลงทะเบียน 9.30  น.)  ณ   ห้อง
นพรรณพ  อาคารสาํนกังานบริษทั เลขที 1/1 หมู่ที 2  ตาํบลทุ่งใหญ่  อาํเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา เพือพิจารณาเรืองต่าง ๆ 
ตามระเบียบวาระต่อไปนี&  
 

วาระที� 1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นครั�งที� 1/2561 
 

         วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ครั& งที 1/2561  ซึงไดจ้ดัใหมี้ขึ&นเมือวนัที  
26  เมษายน 2561  โดยทีประชุมไดพิ้จารณาเรืองต่าง ๆ ตามทีกฎหมายกาํหนด บริษทัจึงขอเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณารับรอง 

ร่วมกนั โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1   
 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นครั& งที 1/2561  
ตามเอกสารแนบ 1 
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วาระที� 2. พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี  2561 
 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพือพิจารณาผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2561 และขอ้มูลสาํคญัอืน ๆ 
ปรากฎอยูใ่นรายงานประจาํปี 2561  โดยผูถื้อหุ้นสามารถ  scan QR code บนหนงัสือเชิญประชุม ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบและ
พิจารณารับรอง 
 

   ความเห็นคณะกรรมการบริษทั   เห็นสมควรรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี  2561 และ
ขอ้มูลสาํคญัอืน ๆ รายละเอียดปรากฎอยูใ่นรายงานประจาํปี 2561 โดยผูถื้อหุ้นสามารถ scan QR code บนหนังสือเชิญ
ประชุม 

             วาระที� 3. พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิสําหรับปีบัญชีสิ�นสุด วนัที�  31  ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี 
 

   วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพือเสนองบการเงินสาํหรับปีบญัชีสิ&นสุด วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และรายงาน 
ของผูส้อบบญัชีตามปรากฎในรายงานประจาํปี 2561โดยผูถื้อหุ้นสามารถ scan  QR  code บนหนงัสือเชิญประชุม ซึ งผ่าน
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ให้ทีประชุมพิจารณา
อนุมติัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 
 

 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ งบการเงินประจาํปี 2561 โดยผูถื้อหุ้นสามารถ scan QR code บน
หนงัสือเชิญประชุม ไดจ้ดัทาํตามหลกัการบญัชีทีรับรองทัวไปและเห็นชอบใหเ้สนอเพืออนุมติั 
 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  เห็นสมควรอนุมติังบการเงินสาํหรับปีบญัชีสิ&นสุดวนัที 31 ธนัวาคม  
 2561  และรายงานของผูส้อบบญัชีทีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปีของบริษทั โดยผูถื้อหุ้นสามารถ scan QR code บนหนงัสือเชิญ
ประชุม 

 

            วาระที� 4.  พจิารณาและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 
 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทักาํหนดไวว้่า  “บริษทัมีนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  ของกาํไรสุทธิ ซึ งมีขอ้แมว้่าจะตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลียนแปลงในฐานะ
การเงินและสภาพคล่องทางการเงินของบริษทั และในส่วนของบริษทัยอ่ยซึ งบริษทัถือหุ้น 99.99%  เมือมีกาํไรและมีสภาพ
คล่องก็จะจ่ายเงินปันผล ”   
 

                   ผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2561  บริษทัมีกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบเฉพาะบริษัท 
จํานวน  165,670,048 บาท   จึงเห็นควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ให้กับหุ้น                             
สามญัจาํนวนทั&งหมด 330  ลา้นหุ้น รวมเป็นเงินทั&งสิ&น 49,500,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ  29.88  ของกาํไรสุทธิของงบ
การเงินเฉพาะบริษทั  โดยเงินปันผลทั&งหมดจะถูกหักภาษี ณ ทีจ่าย ตามอตัราทีกฎหมายกาํหนด ผูถื้อหุ้นไม่สามารถขอ
เครดิตภาษีได ้โดยใหเ้สนอทีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป       
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 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  เห็นสมควรอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท 
ซึงคิดเป็นเงินรวมทั&งสิ&น จาํนวน 49,500,000  บาท โดยกาํหนดจ่ายในวนัศุกร์ที 24  พฤษภาคม 2562  ซึ งขอ้มูลการจ่ายเงิน
ปันผลในปีทีผา่นมาดงันี&  
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2561 (บาท) ปี 2560 (บาท) 
กาํไรสุทธิ (ขาดทุน)  165,670,048      (140,766,116) 
กาํไรสะสม 1,000,589,784 852,507,787 
จาํนวนหุน้ (หุน้) 330,000,000 330,000,000 
เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุน้ 0.15 0.05 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั&งสิ&น 49,500,000   16,500,000 
สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 29.88 - 

 
 

             วาระที� 5.  พจิารณาเลอืกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ ประจาํปี  2562 
 

                           วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพือใหที้ประชุมพิจารณาเลือกตั&งกรรมการตามขอ้บงัคบัของบริษทั  หมวดที 3  
คณะกรรมการ ขอ้.13 กาํหนดให้มีกรรมการของบริษทัอย่างน้อยห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ งหนึ งของจาํนวน
กรรมการทั&งหมด ตอ้งมีถินทีอยูใ่นราชอาณาจกัรเลือกตั&งโดยทีประชุมผูถื้อหุน้ และขอ้บงัคบั ขอ้ 15. ในการประชุมผูถื้อหุ้น
สามญัประจาํปีทุกครั& งใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง จาํนวนหนึงในสามเป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียงทีสุดกบัส่วนหนึ งในสาม  และกรรมการซึ งพน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บ
เลือกตั&งใหม่ได ้  
 

                             กรรมการมีอาํนาจหนา้ทีในการดาํเนินกิจการของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั  
และมติของทีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความซือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ รวมทั& งมีความ
ระมดัระวงัและรักษาผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้เป็นอยา่งยิง 
                              ซึงในปี 2562  กรรมการทีตอ้งออกตามวาระหนึงในสามของกรรมการทั&งหมด จาํนวน 3 ท่าน  คือ 
 

1. นายกมัพล  วชัระนิมิต    กรรมการ 
2. นายตนั เซา ปอ                                กรรมการ   
3. นายชาน วา ชอง    กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

                   

      ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เนืองจากบริษทัไม่มีคณะกรรมการสรรหา  กระบวนการคัดเลือก
กรรมการบริษทั  ได้ผ่านการกลันกรองจากคณะกรรมการบริษทั ร่วมกันพิจารณาคุณสมบติัในด้านต่าง ๆ โดยดูความ
เหมาะสม ดา้นคุณวุฒิ ความรู้ ประสบการณ์และความเชียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะ
กรรมการบริษทัในช่วงปีทีผา่นมา    เห็นชอบเสนอชือกรรมการทีครบวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง คือ                       

1. นายกมัพล  วชัระนิมิต           กรรมการ 
2. นายตนั เซา ปอ                                 กรรมการ   
3. นายชาน วา ชอง                  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                 
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                วาระที� 6. กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562  
 

                                วัตถุประสงค์และเหตุผล  คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี  2562 โดย
คาํนึงถึงภาระและความรับผิดชอบการปฏิบติัหน้าทีของคณะกรรมการหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี และแนวปฏิบติัที
บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่  รวมทั& งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทั  เสนอให้กาํหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจาํปี 2562  เท่ากบัปี 2561  ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี&   
   

ขอ้เสนอเพือพิจารณา อตัราเดิม (บาท) อตัราทีเสนอ (บาท) 
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั (รายปี)  

1.1 ประธานกรรมการ 
1.2 กรรมการ 

 

 
600,000 
150,000 

 
600,000 
150,000 

 
2. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (รายปี)  

2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.2 กรรมการตรวจสอบ  

 
100,000 
   25,000 

 
100,000 
  25,000 

3. ค่าเบี&ยประชุมต่อครั& งทีเขา้ประชุมคนละ  
3.1  ประชุมคณะกรรมการบริษทั 
3.2  ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
   3,000 

ไม่มี 

 
   3,000 

ไม่มี 
4. บริษทัไม่มีคณะกรรมการบริหารความเสียง ไม่มี ไม่มี 
5. บริษทัไม่มีคณะกรรมการสรรหา ไม่มี ไม่มี 
6. บริษทัไม่มีคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ไม่มี ไม่มี 

 
  ความเห็นคณะกรรมการบริษทั เห็นควรกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการตามทีคณะกรรมการบริษทั   และ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมในดา้นต่าง ๆ อยา่งครบถว้นแลว้ โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจาก
บริษทัในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมทั&งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทั  จึงเห็นสมควรเสนอทีประชุมผูถื้อ
หุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2562 ทั&งนี&บริษทัไม่มีค่าตอบแทน
อืนนอกเหนือจากทีกล่าวขา้งตน้  
     

                วาระที� 7. พจิารณาแต่งตั�งผู้ตรวจสอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจาํปี 2562 
 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพือใหที้ประชุมพิจารณาแต่งตั&งผูต้รวจสอบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนการ
ตรวจสอบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2562  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของ
บริษทั หมวดที 4  การประชุมผูถื้อหุน้ ขอ้ 30. (5) แต่งตั&งผูส้อบบญัชี ตามเอกสารแนบ 5  และ ขอ้บงัคบั หมวดที 5 การบญัชี 
การเงินและการสอบบญัชี  ขอ้ 37. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ทีใด ๆ   
 

                           ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  ไดพิ้จารณาแลว้ เห็นควรเสนอแนะผูต้รวจสอบบัญชีจากบริษทั     
เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบญัชี จาํกดั  ทาํหน้าทีเป็นผูต้รวจสอบบัญชีประจาํปี 2562 และเห็นควรกาํหนดค่าตอบแทนการ
ตรวจสอบบญัชีประจาํปี 2562 จาํนวนเงิน 1,555,000 บาท  ใหน้าํเสนอ ต่อทีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้เพือพิจารณา 
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                           ความเห็นคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรอนุมติัแต่งตั&งผูต้รวจสอบบญัชีจากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย  
สอบบญัชี  จาํกดั ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2562 ซึงมีรายชือผูต้รวจสอบบญัชี ดงันี&  

1. นางสาวบงกช อําเสงียม   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 3684 หรือ 
2. นางสาวเนาวรัตน์  นิธิเกียรติพงศ ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 7789 หรือ 
3. นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 7494 
และในกรณีทีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้หบ้ริษทัเคพีเอม็จี ภูมิไชยสอบ 

บญัชี จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอืนของบริษทัเพือทาํหนา้ทีดงักล่าวแทนได ้ ตามรายละเอียดเอกสารแนบ 5 โดย
บุคคลผูต้รวจสอบบญัชีดงักล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ทีใด ๆ  และ
ไม่มีความสัมพนัธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษทั/บริษทัย่อยและหรือบริษัทร่วม/ผูบ้ริหาร /ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูที้
เกียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และคณะกรรมการของบริษทั  สาํหรับค่าสอบบญัชีประจาํปี 2562 ให้นาํเสนอต่อทีประชุมใหญ่
สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป 

 

             วาระที� 8.  พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้าม)ี 
               

      ทั&งนี&  บริษทักาํหนดวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุ้น (Record Date ) ทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นครั& งที 
1/2562 ในวนัพฤหสับดีที 14  มีนาคม  2562  และกาํหนดวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ (Record Date)  ทีมีสิทธิรับเงินปันผลใน         
วนัศุกร์ที 3 พฤษภาคม 2562  

      
     อนึง หากท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง  ท่านอาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอืนหรือมอบฉนัทะให ้ 

นายชาน วา ชอง  หรือ นายวจิิตร  ตั&งสินมันคง หรือ นายบุลเดช วรพงศ์  ซึ งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมแทน
ตามหนงัสือมอบฉนัทะทีแนบมาดว้ย (ตามเอกสารแนบ 2,4,7) ทั&งนี&  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลกัฐาน เพือ
แสดงตนในการเขา้ร่วมประชุมตามรายการเอกสารทีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุมฉบบันี&  และในการประชุมใหญ่สามญั
ผูถื้อหุน้ประจาํปี  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั หมวดที  5  บทเพิมเติม ขอ้ 39.  ผูส้อบบญัชีมีหนา้ทีเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผู ้
ถือหุ้นของบริษทัทุกครั& ง ทีมีการพิจารณางบดุล บัญชีกาํไรขาดทุน และปัญหาเกียวกับบญัชีของบริษทั เพือชี& แจงการ
ตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ ใหบ้ริษทัจดัส่งรายงานและเอกสารของบริษทั ทีผูถื้อหุ้นจะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุ้นครั& ง
นี&    รวมถึงเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในทีประชุมดว้ย  นอกจากนี&ทางบริษทัไดเ้ชิญ
ผูแ้ทนจากบริษทัทีปรึกษากฎหมาย  บริษทั เอทีซีแอล คอนซัลแทนส์ จาํกดั ทาํหน้าทีดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่าง
โปร่งใสถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัของบริษทัโดยดูแลตรวจสอบในเรืองต่อไปนี&  

1. กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถื้อหุน้ หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม 
2. องคป์ระชุม 
3. ผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ไดใ้ชสิ้ทธิออกเสียงในเรืองทีตนมีส่วนไดเ้สีย 
4. วธีิการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงสอดคลอ้งตรงกบัขอ้บงัคบัของบริษทัทีประธานทีประชุมแจง้ 
5. ดูแลการเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทีเขา้ประชุม และตรวจสอบผลของมติและผลของการลงคะแนนจาก

บตัรลงคะแนนใหถู้กตอ้ง 
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 บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือนดัประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562  ฉบบันี&พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัที www.tropical.co.th ผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถามทีตอ้งการให้
บริษทัชี&แจงในประเด็นทีเกียวขอ้งกบัระเบียบวาระการประชุม สามารถจดัส่งคาํถามล่วงหนา้ไดที้ เลขานุการบริษทั  e-mail 
address : info@tropical.co.th  หรือ โทรสารหมายลข 074 273691-4 ต่อ 222 
 

     จึงเรียนมาเพือกรุณาเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานทีดงักล่าวขา้งตน้   
 

 
             ขอแสดงความนบัถือ 

             
    

                       (นายกมัพล  วชัระนิมิต) 
                 กรรมการผูจ้ดัการ             

 



หนา้  7  ของหนา้   36 
 

เอกสารแนบ 1  

 

บริษทั ทรอปิคอล แคนนิ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

รายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/2561 

*** *** *** 

วนั เวลา และสถานที� 
 
 ประชุมเมือวนัพฤหสับดีที 26 เมษายน 2561  เวลา 10.30 น.  ณ  หอ้งนพรรณพ อาคารสาํนกังานบริษทั
เลขที  1/1  หมู่ที 2  ตาํบลทุ่งใหญ่  อาํเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 
 

กรรมการเข้าร่วมประชุม    จาํนวน  8 คน ดงันี&  
 

1. ดาโต๊ะ ซรี ตนั บุน ปิน   ประธานกรรมการ 
2. นายกมัพล  วชัระนิมิต   กรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายสมชาย  ดีประเสริฐกลุ  กรรมการ 
4. นายฉลอง  อภิชาติโชติ  กรรมการ 
5. นายตนั เซา ปอ   กรรมการ 
6. นายลิม ชอง เซียง   กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. นายวิจิตร ตั&งสินมันคง   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
8. นายบุลเดช วรพงศ ์   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม          
                                                 

1. ผูแ้ทนผูต้รวจสอบบญัชี บริษทัเคพีเอม็จีภูมิไชยสอบบญัชี จาํกดั        
นางสาวอรวรรณ  ชุณหกิจไพศาล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 6105  
นางสาวบงกช  อําเสงียม          ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 3684 
นางสาวโยถิกะ ศรีพงษพ์นัธ์ุกลุ          ผูช่้วยผูจ้ดัการตรวจสอบบญัชี          
                          

                ก่อนทีจะเขา้ระเบียบวาระการประชุม บริษทัไดมี้การแนะนาํ คณะกรรมการของบริษทัทีเขา้ร่วมประชุม
ครั& งนี&  ปัจจุบนับริษทัมีคณะกรรมการจาํนวน 8 คน และไดเ้ขา้ร่วมประชุมครั& งนี&  จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ของกรรมการทั&งหมด แนะนาํผูต้รวจสอบบญัชี  และแจง้วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมให้ทีประชุม
รับทราบดงันี&  

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้แบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนนที เจ้าหน้าทีจัดเตรียมให้ขณะ
ลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ งผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ทีถืออยู่โดยถือว่าหนึงหุน้มีหนึงเสียง 
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สาํหรับผูรั้บมอบฉนัทะซึงผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงมาในใบมอบฉนัทะแลว้ บริษทัจะถือตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้
โดยผูรั้บมอบฉนัทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมอีก 

2. เมือจบการชี&แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถามผูถื้อหุน้และเปิดโอกาส
ให้แสดงความคิดเห็น หากไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากข้อเสนอความเห็นของคณะกรรมการ 
ประธานฯ จะผา่นไปพิจารณาเรืองในวาระถดัไป โดยถือว่าผูถื้อหุน้มีมติเป็นเอกฉนัทต์ามทีคณะกรรมการเสนอใน
วาระนั&น ๆ  โดยบริษทัจะแสดงผลคะแนนใหผู้ถื้อหุน้รับทราบในทุกวาระ 

3. กรณีมีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ย หรือตอ้งการงดออกเสียงในวาระใดขอให้ผูถื้อหุ้นนั&นยกมือขึ&นเมือ
ประธานฯ กล่าวสอบถามผูถื้อหุน้จบ ในกรณีนี&ประธานฯ จะใหผู้ถื้อหุน้ผูซึ้ งไม่เห็นดว้ย หรือตอ้งการงดออกเสียง
ระบุจาํนวนหุน้ทีประสงคจ์ะลงคะแนนจาํนวนไม่เกินกว่าหุ้นทีถืออยู่ในแบบฟอร์มเอกสารการลงคะแนนส่งมอบ
ใหเ้จา้หนา้ทีของบริษทัหรือผา่นไปยงัผูส้อบบญัชี นางสาวโยถิกะ ศรีพงษพ์นัธ์ุกุล เพือจะนาํมารวมคะแนนเสียงใน
วาระนั&นวา่มีคะแนนเสียงผูเ้ห็นดว้ย ผูง้ดออกเสียง และผูไ้ม่เห็นดว้ย เป็นจาํนวนเท่าใด แจง้ใหที้ประชุมรับทราบ  

4. ผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เขา้ใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจา้หนา้ทีบริษทัทีจะคอยอาํนวย
ความสะดวก และอธิบายใหเ้ขา้ใจได ้
 

เริ�มการประชุม 
 
 ดาโต๊ะ ซรี ตนั บุนปิน ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให ้นายกมัพล วชัระนิมิต 
กรรมการผูจ้ดัการ เป็นประธานดาํเนินการทีประชุมแทน ประธานไดแ้จง้ต่อทีประชุมว่าบริษทัมีทุนจดทะเบียน 
จาํนวน 330 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น  330  ลา้นหุน้  มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท การประชุมครั& งนี& มีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุม
ดว้ยตนเองและไดรั้บมอบฉันทะรวม  32  ราย เป็นจาํนวนหุ้นทีถือรวมกนัทั&งสิ&น 196,343,750  หุ้น หรือคิดเป็น  
ร้อยละ  59.50  ครบเป็นองคป์ระชุมแลว้ ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี&  
 

วาระที� 1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นครั�งที� 1/2560 
 ประธานไดข้อใหที้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ครั& งที 1/2560 ซึ งประชุม
เมือวนัที 27 เมษายน  2560 โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ  1 ซึ งส่งใหผู้ถื้อหุน้รับทราบพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 
 
 ทีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ดงักล่าว 
เห็นดว้ยคะแนนเสียง  196,343,750  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  ของจาํนวนหุน้ทั&งหมดของผูถื้อหุน้ทีเขา้ร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ทั&งนี&ไม่มีผูถื้อหุน้ออกเสียงไม่เห็นดว้ย, งดออกเสียง และบตัรเสีย 
 

วาระที� 2. พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2560 
                ประธานไดเ้สนอรายงานประจาํปี รายงานของคณะกรรมการบริษทั และผลการดาํเนินงานของบริษทั
ประจาํปี 2560  ซึ งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ ขอใหที้ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั 
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                ทีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทรั์บทราบรายงานประจาํปี รายงานของคณะกรรมการบริษทั
และผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2560   เห็นดว้ยคะแนนเสียง 196,343,750  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100  ของ
จาํนวนหุน้ทั&งหมดของผูถื้อหุน้ทีเขา้ร่วมประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ทั&งนี& ไม่มีผูถื้อหุน้ออกเสียงไม่เห็น
ดว้ย, งดออกเสียง และบตัรเสีย 

 

วาระที� 3. พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิสําหรับปีบัญชีสิ�นสุดวนัที� 31  ธันวาคม  2560  และรายงานของผู้สอบบัญชี 
  ประธานไดข้อให้ทีประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินสําหรับปีบญัชีสิ&นสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560 
และรายงานของผูส้อบบญัชีตามทีปรากฎในรายงานประจาํ ปี 2560  ซึ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้    ซึ งส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกคนเพือพิจารณาล่วงหน้า
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ถา้หากไม่มีความเห็นเป็นอยา่งอืนกข็อใหที้ประชุมพิจารณาอนุมติั 
 
  ทีประชุมไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ถกูตอ้ง และมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบการเงินสาํหรับปีบญัชีสิ&นสุดวนัที 
31 ธนัวาคม 2560 ตามทีประธานเสนอ เห็นดว้ยคะแนนเสียง 196,343,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนหุน้
ทั&งหมดของผูถื้อหุ้นทีเขา้ร่วมประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ทั&งนี& ไม่มีผูถื้อหุ้นออกเสียงไม่เห็นดว้ย,       
งดออกเสียง และบตัรเสีย 

 

วาระที� 4. พจิารณาและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 

    ประธานไดแ้ถลงว่า จากผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2560  บริษทัมีผลการดาํเนินงานขาดทุน
จาํนวน 140,766,116 บาท หรือขาดทุน  0.43  บาท ต่อหุ้น  เพือให้ผูถื้อหุ้นมองว่าหุ้นของบริษทัเป็นหุ้นทีมีการ
จ่ายเงินปันผลเป็นประจาํ โดยมีขอ้แมว้า่การจ่ายเงินปันผลจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษทั 
ดงันั&นคณะกรรมการบริษทัไดเ้สนอใหจ่้ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท จากหุน้สามญัจาํนวน
ทั&งหมด 330 ลา้นหุน้ (สามร้อยสามสิบลา้นหุน้) รวมเป็นเงินปันผลทั&งสิ&น 16,500,000 บาท (สิบหกลา้นหา้แสนบาท
ถว้น) โดยเงินปันผลทั&งหมดจะถูกหักภาษี ณ ทีจ่ายตามอตัราทีกฎหมายกาํหนด ผูถื้อหุ้นซึ งเป็นบุคคลธรรมดา
สามารถนาํไปขอเครดิตภาษีได ้ จึงขอใหที้ประชุมพิจารณา 
 
   ทีประชุมไดพิ้จารณาแลว้  จึงมีมติเป็นเอกฉนัทใ์หจ่้ายเงินปันผลประจาํปี 2560  ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท 
รวมเป็นเงินทั&งสิ&น 16,500,000 บาท (สิบหกลา้นหา้แสนบาทถว้น) โดยกาํหนดจ่ายในวนัศุกร์ที 25 พฤษภาคม  2561  
เห็นดว้ยคะแนนเสียง 196,343,750  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 ของจาํนวนหุน้ทั&งหมดของผูถื้อหุน้ทีเขา้ร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ทั&งนี&ไม่มีผูถื้อหุน้ออกเสียงไม่เห็นดว้ย, งดออกเสียง และบตัรเสีย 

 

วาระที� 5. พจิารณาแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ     

                ประจาํปี 2561 
  ประธานไดแ้จง้ใหที้ประชุมทราบวา่ ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ทุกปีกรรมการจาํนวนหนึงในสาม
หรือใกลเ้คียงจะตอ้งออกจากตาํแหน่ง ซึงกรรมการทีตอ้งออกในปีนี&ไดแ้ก่ 
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1. ดาโต๊ะ  ซรี  ตนั บุน ปิน 
2. นายบุลเดช  วรพงศ ์
3. นายฉลอง  อภิชาติโชติ 

 
 อย่างไรก็ตามกรรมการทีออกจากตาํแหน่งมีสิทธิr รับเลือกกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกได้ พร้อมเสนอ

ค่าตอบแทนแก่กรรมการเพือทีจะไดด้าํเนินการต่อไป    
 

               จากนั&นประธานฯขอใหที้ประชุมลงมติเลือกตั&งกรรมการโดยพิจารณาแยกเป็นแต่ละท่านดงันี&   
1. ขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั&ง ดาโต๊ะ ซรี ตนั บุน ปิน  กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีก

วาระหนึง โดยผูถื้อหุน้ออกเสียงลงมติให ้ ดาโต๊ะ ซรี ตนั บุน ปิน เป็นกรรมการอีกวาระหนึง
ดงันี&  เห็นดว้ยคะแนน  115,213,750  เสียง คิดเป็นร้อยละ  58.68 ไม่เห็นดว้ย   -    เสียง คิด
เป็นร้อยละ  -     ,งดออกเสียง 81,130,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ 41.32  และไม่มีบตัรเสีย 

2. ขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั&ง นายบุลเดช  วรพงศ ์กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอิสระอีก
วาระหนึง  โดยผูถื้อหุน้ออกเสียงลงมติ  ให ้ นายบุลเดช  วรพงศ ์เป็นกรรมการอีกวาระหนึง
ดงันี&  เห็นดว้ยคะแนน  196,343,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 ไม่เห็นดว้ย  -    เสียง คิดเป็น
ร้อยละ  -    ,งดออกเสียง  -     เสียง คิดเป็นร้อยละ  -    และไม่มีบตัรเสีย 

3. ขอให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั&ง นายฉลอง  อภิชาติโชติ กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีก
วาระหนึง โดยผูถื้อหุน้ออกเสียงลงมติให ้นายฉลอง  อภิชาติโชติ เป็นกรรมการอีกวาระหนึง
ดงันี&   เห็นดว้ยคะแนน 181,343,750  เสียง คิดเป็นร้อยละ  92.36 ไม่เห็นดว้ย  -    เสียง คิด
เป็นร้อยละ -    ,งดออกเสียง  15,000,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ 7.64  และไม่มีบตัรเสีย 
 

ทีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทใ์หแ้ต่งตั&งกรรมการ ทั&ง 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง 
กรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหนึง และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561  เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 3 
ลา้นบาท  
 
 

                          ดงันั&นคณะกรรมการของบริษทัชุดใหม่ประกอบดว้ย  8 ท่านดงันี&   
1.  ดาโต๊ะ ซรี ตนั บุน ปิน 
2.  นายกมัพล  วชัระนิมิต 
3.  นายสมชาย  ดีประเสริฐกลุ 
4.  นายฉลอง  อภิชาติโชติ 
5.  นายตนั เซา ปอ 
6.  นายลิม ชอง เซียง 
7.  นายวิจิตร  ตั&งสินมันคง 
8.  นายบุลเดช  วรพงศ ์          
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วาระที� 6. พจิารณาแต่งตั�งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2561 
   ประธานไดเ้สนอความเห็นว่าสมควรแต่งตั&ง นางสาวบงกช  อําเสงียม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที 3684  หรือ  นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที  7789 นางสาวนภาพร 
สาธิตธรรมพร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 7494  แห่งบริษทั  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี  จาํกดั  เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2561  และ กาํหนดค่าสอบบญัชี จึงขอใหที้ประชุมพิจารณา 

 
                 ทีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทใ์ห้แต่งตั&ง นางสาวบงกช  อําเสงียม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที 3684  หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 7789 หรือ 
นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 7494 แห่ง บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี  2561 โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีปีละไม่เกิน  1,450,000  บาท (หนึงลา้นสีแสนห้า
หมืนบาทถว้น) และในกรณีทีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้หบ้ริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย
สอบบญัชี จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอืนของบริษทั เพือทาํหนา้ทีดงักล่าวแทนได ้เห็นดว้ยคะแนนเสียง 
196,343,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 ของจาํนวนหุ้นทั&งหมดของผูถื้อหุน้ทีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  ทั&งนี&ไม่มีผูถื้อหุน้ออกเสียงไม่เห็นดว้ย ,งดออกเสียง และ บตัรเสีย 
 

วาระที� 7. พจิารณาและลงมตพิิเศษเรื�องการจดทะเบียนแก้ไขเพิ�มเตมิข้อบังคับของบริษทั 

   ประธานไดแ้ถลงให้ทีประชุมทราบว่าเพือให้นกัลงทุนต่างชาติสามารถได้เขา้ลงทุนซื&อหุ้นใน
กิจการไดเ้พิมขึ&น จึงเสนอให้เพิมสัดส่วนการถือครองหุ้นต่างชาติ และแก้ไขขอ้บงัคบัของบริษทัในเรือง
สัดส่วนการถือครองหุน้ 

    จากเดิม 
    “ ขอ้ 9. หุน้ของบริษทัโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดั เวน้แต่   
              (1) การโอนหุน้นั&นทาํใหบ้ริษทัเสียสิทธิและผลประโยชน์ทีบริษทัจะพึงไดรั้บตามกฎหมาย 
              (2) การโอนหุน้นั&นเป็นเหตุใหมี้คนต่างดา้วถือหุ้นอยูใ่นบริษทัเกินกวา่ร้อยละ 40”  
ขอแกไ้ขเป็น  
     “ขอ้ 9. หุน้ของบริษทัโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดั เวน้แต่   
              (1) การโอนหุน้นั&นทาํใหบ้ริษทัเสียสิทธิและผลประโยชน์ทีบริษทัจะพึงไดรั้บตามกฎหมาย 
              (2) การโอนหุน้นั&นเป็นเหตุใหมี้คนต่างดา้วถือหุ้นอยูใ่นบริษทัเกินกวา่ร้อยละ 49 ” 

จึงขอใหที้ประชุมพิจารณา     
 

                    ทีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ลงมติเป็นเอกฉนัทใ์หแ้กไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัตามทีประธาน
เสนอ  เห็นดว้ยคะแนนสียง 196,343,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนหุ้นทั&งหมดของผูถื้อหุ้นทีเขา้
ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั&งนี&ไม่มีผูถื้อหุน้ออกเสียงไม่เห็นดว้ย ,งดออกเสียง และบตัรเสีย 
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วาระที� 8. พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้าม)ี  
              - ไม่มี - 
 

 

ปิดประชุม     เวลา  11.30 น. 

                                                              
                ลงชือ ........................................................................................ ประธานทีประชุม 

                                          (ดาโต๊ะ ซรี ตนั บุน  ปิน) 
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Attachment 1 
 

 

Tropical Canning (Thailand) Public Co. , Ltd. 

Minutes of the Annual  General Meeting of the Shareholders 

No.1/2018 

Date Time and Place 

 The meeting was held on April Thursday 26th,  2018 at 10.30 a.m. at Napannop Room Office 1/1 Moo 2 
Tambol Thungyai Amphur Hatyai Songkhla  Province. 
 

Directors  being  present :-  
1. Dato’ Seri Tan Boon Pin  Chairman of the Board of Directors 
2. Mr.Kampol Watcharanimit  Managing Director 
3. Mr.Somchai  Deeprasertkul  Director 
4. Mr.Chalong  Apichatchote  Director 
5. Mr.Tan Seow Phor   Director 
6. Mr.Lim Chong Seong   Independent Director  and Chairman of the Audit committee                                               
7. Mr.Vijit Tanksinmankhong  Independent Director and Member of the Audit Committee 
8. Mr.Boondej Varaphong   Independent Director and Member of the Audit Committee           
 

Attendees :-  
1. Auditor  from KPMG  Phommchai  Audit  LTD. :-   

Miss. Orawan Choonhakitpaisan   KPMG Phoomchai Audit LTD., CPA No 6105 
Miss. Bongkot Amsageam  KPMG Phoomchai Audit LTD., CPA No 3684 
Miss. Yothika  Sripongphankul  Assistant Manager  

                Prior to the meeting duly convened, the company introduced Board of  Directors attending this meeting which 
presently the company have 8 director members and 8 attendees, representing 100% of the total number of directors.  
Also, introduced accounting auditors, and informed the meeting on voting procedure as follows : 

 

1. The shareholders shall vote by a voting form as received upon the meeting register.  Each shareholder shall 
be entitled to vote equal to share held on the basis one share per one vote.  In case of proxy which a grantor 
already vote in the proxy form, a proxy shall not be entitle to vote in the Meeting again. 
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2. At the end of each agenda, the chairman shall allow shareholders to question.  In case there is no 
shareholder with opinion differed from the board of directors, the chairman shall pass to consider on next 
agenda and such agenda shall be approved with unanimously resolution.  In each agenda, the total votes 
shall be reported to the shareholder. 

3. Any shareholder disagrees or abstain in any agenda, shall raise their hand, complete the voting form and 
submit to the Company’s officer or Miss Yothika Sripongphankul for counting prior to report the total 
votes in the Meeting.  

4. Any shareholders who do not understand the voting procedure, is able to ask the Company’s Officer for 
more information. 

 

Preliminary Proceeding 

 Dato’  Seri Tan Boon Pin chairman of the board of director open the conference and assigned to Mr.Kampol  
Watcharanimit, Managing director to chair of the meeting instead.  The Chairman informed the Meeting that the 
Company’s registered capital was Baht 330 Million which apportioned into 330 million shares at par value of Baht 1.00 
each. There were 32 shareholders present either in person or by proxy, representing 196,343,750 shares or  59.50  percent 
and constituting a quorum.  He then declared the meeting duly convened. 
 

Agenda 1.  To Certify  the minutes  of  the  Ordinary  Shareholders  Meeting  No. 1/2017 
 

 The Chairman presented the Minutes of the Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders No.1/2017 
held on April 27, 2017 the details attachment 1, for consideration and approval by the shareholders. 
 

 Upon a motion duly made, seconded and carried, it was resolved that the shareholders unanimously approved 
the said minutes. 

- Shareholders approved , representing 196,343,750 votes, equivalent to 100 
- Shareholders abstained, representing 0 votes, equivalent to 0,  voided ballot  0   

 

Agenda 2. To Certify the company’s  annual report and the board of directors’ report for year 2017. 
 

 The Chairman presented the annual report and the board of directors and results of operations of the company 
for  the  year 2017 which was sent to shareholders  in  advance and seeking  the  meeting  to acknowledge report by 
Board of Director. 
 

 Upon a motion duly made, seconded and carried, it was  resolved  that the shareholders unanimously approved 
the said report. 
 

- Shareholders approved , representing  196,343,750 votes, equivalent to 100 
- Shareholders abstained, representing 0 votes, equivalent to 0,  voided ballot  0   
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Agenda 3.  To Consider  and approve  the  financial  statements for the year ended  December 31st,  2017 

and the auditor’s report. 
 

 The  Chairman  presented  to  the shareholders financial statement of the year end 31st, December 2017 of 
which were audited and certified by the auditor for consideration and approval of the shareholders 
 

 Upon a motion duly made, seconded and carried, it was resolved that the shareholders unanimously  approved 
the said Statement  of  financial position  and  Statement  of  comprehensive  income.                                                  

- Shareholders approved , representing  196,343,750 votes, equivalent to 100 
- Shareholders abstained, representing 0 votes, equivalent to 0,  voided ballot  0   

 

Agenda 4.  To Consider and approve the allocation of net profit for  dividend payment for year 2017. 
 

           The Chairman stated that in year 2017 the company has net loss for Baht 140,766,116 which equivalent to baht 
(0.43) per  share, therefore proposed to make payment for dividend from retained earnings of  baht 0.05 per share in favor 
of shareholder of  330 million share  which amount to Baht 16,500,000 (Baht sixteen  million five hundred thousand)  
The dividend is subjected  to deduction of  withholding tax as rate prescribed by law which entitled to lodge tax credit.  
The chairman had inform the meeting to consider the propose dividend payment. 
 

 Upon a motion duly made, seconded and carried, it was unanimously approve the payment of dividends Baht 
0.05 per share totaling  Baht 16,500,000 (Baht sixteen million five hundred thousand) to be pay on May 25, 2018  to 
shareholders as proposed by the chairman. 

- Shareholders approved , representing 196,343,750 votes, equivalent to 100 
- Shareholders abstained, representing 0 votes, equivalent to 0,  voided ballot  0   

 

Agenda 5.  To Consider of the elect directors to replace those retire and   directors’  remuneration.  
 

 The Chairman stated to the shareholders that on each Annual Ordinary General Meeting of the shareholders, 
one-third of the directors shall retire from office  by rotation and this year the retired directors are as follows: 

1. Dato’  Seri  Tan  Boon  Pin 
2. Mr.Boondej  Varaphong 
3. Mr.Chalong  Apichatchote 

 

            However, the retiring director is eligible for re-election.  He also requested the shareholders to consider the 
director’s remuneration. 
 

            Then, the Chairman asked the meeting to elect the directors to be separated into each of the following. 
1. Asked shareholders to re-elect  Dato’ Seri Tan Boon  Pin as a director for another term. The shareholder 

voted for Dato’ Seri Tan Boon Pin for another term :Approved 115,213,750 votes, equal to 58.68 
percent, Disagreed 0 votes, equal to 0 percent, abstained  81,130,000 votes, equal to 41.32 percent, 
Voided ballot  0 
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2. Asked shareholders to re-elect for Mr.Boondej  Varaphong  as a  director for    

another term. The shareholder voted for Mr.Boondej  Varaphong for another term: Approved 
196,343,750  votes, equal to 100 percent, Disagreed 0 votes, equal to 0 percent, abstained    0  votes, 
equal to  0 percent., Voided ballot 0 

 

3. Asked shareholders to re-elect Mr.Chalong  Apichatchote as a director for another term.                         
The shareholder voted for Mr.Chalong  Apichatchote for another term : Approved 181,343,750 votes, 
equal to 92.36 percent, Disagreed 0 votes, equal to 0 percent, abstained  15,000,000 votes, equal to  
7.64  percent, Voided ballot  0 

 

           Upon a motion duly made, seconded and carried, it was resolved that the shareholders unanimously agreed to 
appoint the following persons to be the company’s director. As for the director’s remuneration, the shareholders agreed 
that the amount shall not exceed Baht 3 Million per year 2018. 
 

         The new board of director of the company consisted of  8  persons  as follow: 
1.  Dato’ Seri Tan  Boon  Pin  
2.  Mr.Kampol  Watcharanimit 
3.  Mr.Somchai  Deeprasertkul 
4.  Mr.Chalong Apichatchote 
5.  Mr.Tan Seow Phor 
6.  Mr.Lim Chong Seong 
7.  Mr.Vijit Tanksinmankhong 
8.  Mr.Boondej Varaphong 

 

Agenda  6.  To Consider  and  approve  the  appointment of the company’s  auditor   and fix the  auditing  fees  for  

year  2018. 
 

 The Chairman proposed to appoint Miss Bongkot Amsageam, Certified  Public Accountant Registration No. 
3684, or Miss.Nawarat Nitikeatipong, Certified  Public Accountant Registration No. 7789 or Miss.Napaporn 
Sathitthammaporn, Certified  Public Accountant Registration No.7494  of  KPMG Phoomchai Audit  Co.,Ltd. to be the 
company’s auditor for  year 2018.  
 

 Upon a motion duly made seconded and carried, it was resolved that Miss Bongkot Amsageam, Certified  
Public Accountant Registration No. 3684, or Miss.Nawarat Nitikeatipong,  Certified  Public Accountant Registration No. 
7789 or Miss.Napaporn Sathitthammaporn, Certified  Public Accountant Registration No.7494  of  KPMG Phoomchai 
Audit Co.,Ltd. to be the company’s auditor as proposed by the Chairman  at the rate of Baht not more than  1,450,000  
per year.   

- Shareholders approved , representing   196,343,750 votes, equivalent to  100 
- Shareholders abstained, representing 0 votes, equivalent to 0,  voided ballot 0   
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Agenda 7. To Consider and approve the amendment  to  articles of the company’s articles of association  
 

                 The Chairman told the meeting that in order for foreign investors to buy more shares in the business, it is 
proposed to increase the foreign shareholding and to the amendment  to  articles of the company’s articles of association. 

 
Original    "Clause 9. The company's shares are subject to no restrictions unless otherwise stated. 
                   (1) The transfer of shares will cause the company to lose the rights and benefits that the  

                        company will receive under the law. 
                   (2) The transfer of shares causes a foreigner to hold more than 40%” 
 

Revised    “ Clause 9. The Company's shares are subject to no restrictions unless otherwise stated 
                   (1) The transfer of shares will cause the company to lose the rights and benefits that the  

                        company will receive under the law. 
                   (2) The transfer of shares causes a foreigner to hold more than 49%” 
                        to  the meeting to consider. 

 
                Upon a motion duly made, the amendment  to  Articles of the Company’s Articles of Association , it was 
resolved that the shareholders unanimously approved the said report.                                     

- Shareholders approved , representing  196,343,750 votes, equivalent to 100 
- Shareholders abstained, representing 0 votes, equivalent to 0,  voided ballot  0   

 

Agenda 8. To  Consider   Other  issues (If any)  
-None-  

 
 
Adjourned at 11.30 a.m. 
 

   
                Signed  ……………………….............................................. Chairman of the meeting 
                                                                        (Dato’ Seri Tan  Boon  Pin) 
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หนังสือมอบฉันทะ  
                      Proxy   

เขียนที ......................................                                                                              เขียนที  ........................................................... 

                          Written at 
        วนัที ............... เดือน ................. พ.ศ. .............. 
         Date                  Month                 Year 
 
 (1)  ขา้พเจา้ .................................................................... สัญชาติ ....................................... อยูบ่า้นเลขที ............................. 
        I / We                                                                        Nationality                                   Residing at No. 
ถนน .............................. ตาํบล / แขวง ........................ อาํเภอ/เขต ......................... จงัหวดั ....................... รหสัไปรษณีย ์................. 
Road                               Tambol / Khwaeng         Amphur / Khet                   Province                      Postal Code       
 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั  ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
                          being a shareholder of  Tropical Canning (Thailand)  Public Company Limited  
โดยถือหุน้จาํนวนทั&งสิ&นรวม...................................... หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ............................. เสียง ดงันี&  
Holding the total amount of                                        shares     and have the rights to vote equal to                             votes as 
follows:  
          หุน้สามญั ................................. หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...................................  เสียง 
                          Ordinary share                           shares    and have the rights to vote equal to                votes    
                               หุน้บุริมสิทธิ ............................หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...................................  เสียง 

Preferred share                          shares  and have the rights to vote equal to             votes 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ 
hereby appoint  �  ............................................................................................................ อาย ุ................... ปี  

                                                                                                                                                      age                       years 
                        อยูบ่า้นเลขที ..................................ถนน ................................... ตาํบล / แขวง ……..................  

        residing at No.                                Road                                     Tambol / Khwaeng    
       อาํเภอ/เขต ....................... ………..จงัหวดั ……………….............. รหสัไปรษณีย ์………................ 

                        Amphur / Khet                                 Province                                    Postal Code       
       �  นายชาน วา ชอง      กรรมการอิสระ             อาย ุ  55    ปี 

                                 Mr. Chan Wah Chong     Independent director       age    55   years 
                 อยูบ่า้นเลขที  390  Lorong  Keranji 7/3, Taman  Keranji II,  09000  Kulim,Kedah, Malaysia                                         
 

แบบ ข. 
Form B. ติดอากรแสตมป์ 

20 บาท 

เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น 
Shareholders Registration  No. 

เอกสารแนบ 2 
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         �  นายวจิิตร  ตั&งสินมันคง        กรรมการอิสระ             อาย ุ  57   ปี 
                                Mr. Vijit Tanksinmankong   Independent director   age  57  years                         
                               อยูบ่า้นเลขที   100/46   หมู่ที 4  ตาํบลคอหงส์   อาํเภอหาดใหญ่   จงัหวดัสงขลา  90110 
                       �  นายบุลเดช วรพงศ ์               กรรมการอิสระ            อาย ุ  75  ปี 
                               Mr. Boondej Varaphong     Independent director     age   75   years                         
               อยูบ่า้นเลขที  45/50 หมู่ที 6  ตาํบลคอหงส์ อาํเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา   90110 
 
เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ในวนัพฤหสับดี
ที  25  เมษายน 2562  เวลา 10.30 น. ณ หอ้งนพรรณพ ชั&น 3 อาคารสาํนกังานบริษทั 1/1 หมู่ที 2 ตาํบลทุ่งใหญ่  อาํเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนดว้ย 
to be my/our proxy in attending and voting on my behalf at the Annual  Shareholders Meeting Year 2019 on Thursday  April 25th,  
2019, at  10.30 a.m., at the Napunnop room 3th floor office  1/1 Moo 2 T.Thungyai  Hatyai Songkhla. Or later meeting to be held 
at a different time and place, in case of postponement. 
 
 (4)  จาํนวนคะแนนเสียงทีขา้พเจา้ไดม้อบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั& งนี&   
                        The number of votes which I / we have granted to my/our proxy to attend this Meeting and vote there as follows: 

� เท่ากบัจาํนวนหุน้ทั&งสิ&นทีขา้พเจา้ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดต้ามขอ้ (2) 
Equal to all of the amount of shares held by me/us and have the rights to vote in accordance with Clause (2) 

� บางส่วนคือ   �  หุน้สามญั ................................. หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้............................ เสียง 
a part of                    Ordinary share                          shares  and have the rights to vote                                    votes 

  �  หุน้บุริมสิทธิ ........................... หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้............................. เสียง 
                                          Preferred share                         shares and have the rights to vote                                     votes 

          รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั&งหมด ................................... เสียง 
                           in the total amount of                                                                 votes 
 

(5) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั& งนี&  ดงันี&  
In this Meeting, I / we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
 (a)    To grant my/our proxy to consider and vote on my/ our behalf as appropriate in all respect. 

�   (ข)  ใหผู้ม้อบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี&  
         (b)    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  
 
      วาระที 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครั& งที 1/2561 
      Agenda 1  To certify the minutes of the  Ordinary Shareholders Meeting No.1/2018 
 �  เห็นดว้ย ............... เสียง   �  ไม่เห็นดว้ย ............... เสียง  �  งดออกเสียง ............... เสียง    
                         Approve               votes             Disapprove              votes         Abstain                       votes    
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      วาระที 2 พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2561 
      Agenda 2  To certify the company’s annual report and the board of directors’ report for 2018. 
        �  เห็นดว้ย ............... เสียง   �  ไม่เห็นดว้ย ............... เสียง  �  งดออกเสียง ............... เสียง      
                              Approve               votes             Disapprove                votes         Abstain                        votes    
 

      วาระที  3   พิจารณาและอนุมติังบการเงินสาํหรับปีบญัชีสิ&นสุด วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และรายงานของผูส้อบบญัชี       
      Agenda 3  To consider and approve financial statements for the year ended December 31, 2018  and the auditor’s   
                       report                  
      �  เห็นดว้ย ............... เสียง    �  ไม่เห็นดว้ย ............... เสียง   �  งดออกเสียง ............... เสียง    
                           Approve                  votes            Disapprove                votes         Abstain                         votes    
 

      วาระที  4   พิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561   
      Agenda  4  To consider and approve the allocation of net profit for dividend payment  for year 2018. 
       �  เห็นดว้ย ............... เสียง    �  ไม่เห็นดว้ย ............... เสียง  �  งดออกเสียง ............... เสียง  
                           Approve                  votes            Disapprove                votes         Abstain                        votes 
 
     วาระที  5   พิจารณาแต่งตั&งกรรมการแทนกรรมการทีตอ้งออกตามวาระ ประจาํปี 2562 
     Agenda 5   To consideration of the elect directors to replace those retire for year 2019 
                     �   เห็นดว้ยกบัการแต่งตั&งกรรมการทั&งชุด ............... เสียง    
                             Approve the appointment of all directors             votes     

    �  เห็นดว้ยกบัการแต่งตั&งกรรมการบางราย ดงันี&    
                                             Approve the appointment of certain directors as follows : 

1. นายกมัพล  วชัระนิมิต 
Mr.Kampol   Watcharanimit 

        � เห็นดว้ย .............. เสียง   � ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง  � งดออกเสียง .............. เสียง  
                              Approve                votes         Disapprove                votes       Abstain                       votes 

2. นายตนั เซา ปอ 
Mr. Tan   Seow  Phor 

        � เห็นดว้ย .............. เสียง   � ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง  � งดออกเสียง .............. เสียง   
                              Approve                votes         Disapprove               votes       Abstain                       votes 

3. นายชาน วา ชอง  
Mr.Chan  Wah  Chong 

        � เห็นดว้ย .............. เสียง   � ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง  � งดออกเสียง .............. เสียง   
                              Approve                votes         Disapprove               votes        Abstain                       votes 
 
     วาระที  6   พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 
     Agenda 6   To consideration of  directors’ remuneration  for year 2019 
                        � เห็นดว้ย .............. เสียง   � ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง  � งดออกเสียง .............. เสียง  
                              Approve                votes         Disapprove              votes        Abstain                       votes 
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      วาระที  7    พิจารณาแต่งตั&งผูต้รวจสอบบญัชี และกาํหนดค่าตรวจสอบบญัชีประจาํปี 2562 
      Agenda 7   To consider auditors  and  determination of  audit  fees for  year 2019. 
                        � เห็นดว้ย .............. เสียง   � ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง  � งดออกเสียง .............. เสียง   
                              Approve                votes         Disapprove               votes        Abstain                       votes 
 
      วาระที 8   พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถา้มี)  
      Agenda 8  To consider other issues ( If any) 

                         � เห็นดว้ย .............. เสียง   � ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง  � งดออกเสียง .............. เสียง   
                              Approve                votes         Disapprove               votes        Abstain                       votes 

 
(6)  คาํแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอืนๆ (ถา้มี) ของผูรั้บมอบฉนัทะ   
       The proxy’s statement or any other evidencing documents (if any.) 
................................................................................................................................................................................................................ 

(7)  ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีทีประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีการแกไ้ขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมขอ้เท็จจริง
ประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or 
passes  resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or  addition of any 
fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
กิจการใดทีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั&น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ  
Any act performed by the proxy at said meeting shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects. 
 
 
     ลงชือ / Signed.................................................... ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
             (..................................................) 
 
 
     ลงชือ/ Signed...................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy 
             (..................................................) 
หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุน้ทีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพือการแยกการลงคะแนนเสียงได ้

        The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and any not split   
       the  number of shares to many proxies for splitting votes.  
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2. ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีระบุไวใ้นขอ้(2)หรือจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จาํนวนทีระบุไวใ้นขอ้
(2)ก็ได ้ 

        The shareholder may grant all of the shares specified in Clause (2) or  grant only a portion of the shares less than those  
        specified in Clause (2) to the proxy 
3. วาระเลือกตั&งกรรมการสามารถเลือกตั&งกรรมการทั&งชุดหรือเลือกตั&งกรรมการบางราย  
        For Agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed. 
4. กรณีหากมีขอ้กาํหนดหรือขอ้บงัคบัใดกาํหนดให้ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอืนใด เช่น กรณี

ผูรั้บมอบฉนัทะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในกิจการเรืองใดทีไดเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดง
เอกสารหลกัฐานโดยระบุไวใ้นขอ้ (6) 

                 If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement of provides any evidence, such as the case  
                that  the  proxy has interest in any matter which he/she attended and votes at the meeting, he/she may make the statement  
                or  provide  evidence by specifying in  Clause (6) 
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ประวตับุิคคลที�เสนอเพื�อเลอืกตั�งเป็นกรรมการ 

 
 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา 

 
                กระบวนการคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหา เนืองจากปัจจุบนับริษทั
ยงัไม่มีการแต่งตั&งคณะกรรมการสรรหา  อยา่งไรก็ตามกรรมการทีไดรั้บเสนอชือในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัครั& งนี&
ได้ผ่านกระบวนการกลันกรองจากคณะกรรมการบริษทัร่วมกัน และพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความ
เหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ความรู้ ประสบการณ์และความเชียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะ
กรรมการบริษทัในช่วงปีทีผา่นมา 

 

  บุคคลทีไดรั้บการเสนอชือในครั& งนี&  ไดผ้า่นกระบวนการกลันกรองของคณะกรรมการบริษทัแลว้ เห็นวา่มี
คุณสมบติัทีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั   
  

เอกสารแนบ 3 
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ชือ – สกลุ 
Name 
 

นายกมัพล  วชัระนิมิต 

Mr.Kampol  Watcharanimit 

ตาํแหน่งในบริษทั กรรมการผูจ้ดัการ 
วนัทีดาํรงตาํแหน่ง 4  กรกฎาคม  2532 
อาย ุ 58  ปี  
สญัชาติ ไทย 
การศึกษา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 

วทิยาศาสตร์บณัฑิต   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการจาก  IOD    - ไม่มี- 
  
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่งตั&ง กรรมการเดิมกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ 
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ 30 ปี  
การถือหุน้ในบริษทัฯ ถือหุน้สามญั (Common Share) จาํนวน  15,005,000 หุน้  (Shares)   

คิดเป็นร้อยละ  4.55  
การเขา้ร่วมประชุมในปี 2561  ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้     จาํนวน   1/1  ครั& ง 

ประชุมคณะกรรมการบริษทั   จาํนวน  5/5  ครั& ง  
 

ประสบการณ์ทาํงาน/การดาํรงตาํแหน่ง
เป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอืน ที
อ า จ ทํ า ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผลประโยชน์หรือสภาพเป็นการแข่งขนั
ทางธุรกิจกบับริษทัช่วง 5 ปี  ทีผ่านมา – 
ปัจจุบนั 
 

• ดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียน : 1  แห่ง 
กรรมการผูจ้ดัการ  บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย)   

• ดาํรงตาํแหน่งในกิจการอืนทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน :  3  แห่ง         
1. กรรมการ บริษทัอีโลฟาร์ จาํกดั                 
2. กรรมการ บริษทั ซาฟโคล โฮลดิ&ง (ประเทศไทย)  จาํกดั 

        3. กรรมการ บริษทัทรอปิคอลแพคเกจจิ&ง  จาํกดั            

• กิจการอืน ๆ ทีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
-ไม่มี - 
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ชือ – สกลุ 
Name 

นายตนั เซา ปอ 
Mr.Tan Seow Phor 

ตาํแหน่งในบริษทั  กรรมการ                   
วนัทีดาํรงตาํแหน่ง 25 เมษายน 2557 
อาย ุ 50  ปี  
สญัชาติ มาเลเซีย 
การศึกษา Bachelor of Art in Economics, The California state University in Northridge, USA. 
การอบรมหลกัสูตรจาก  IOD - ไม่มี- 
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่งตั&ง กรรมการเดิมกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ 
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ 5  ปี  
การถือหุน้ในบริษทัฯ ถือหุน้สามญั (Common Share)     จาํนวน  44,931,500   หุน้                                   

คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 13.62 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

เป็นลูกชายของประธานกรรมการบริษทั ดาโตะ๊ ซรี ตนั บุน ปิน 

การเขา้ร่วมประชุมในปี  2561 ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้   จาํนวน 1/1 ครั& ง 
ประชุมคณะกรรมการบริษทั จาํนวน 4/5 ครั& ง 
 

ประสบการณ์ทาํงาน/การดาํรงตาํแหน่ง
เป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอืน  ที
อ า จ ทํ า ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ขัด แ ย้ง ท า ง
ผ ล ป ร ะ โ ย ชน์ ห รื อ สภาพ เ ป็ น กา ร
แข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทัช่วง 5 ปี ที
ผา่นมา – ปัจจุบนั 

• ดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียน  :  2  แห่ง 
กรรมการ     บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย)      
กรรมการอิสระ  Pin Wee Group  Bhd  Company, Malaysia 

• ดาํรงตาํแหน่งในกิจการทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   :  3  แห่ง 
กรรมการบริหาร  Tropical Group of Companies, Malaysia 
กรรมการ  Tropical  Consolidated  Corporation Sdn. Bdh., Malaysia 
กรรมการ  TC  Boy Marketing Sdn. Bhd., Malaysia 

• กิจการอืน ๆ ทีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั 
-ไม่มี -  
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ชือ – สกลุ 
Name 

นายชาน วา ชอง 
Mr.Chan Wah  Chong 

ตาํแหน่งในบริษทั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
วนัทีดาํรงตาํแหน่ง 26 กนัยายน 2561 
อาย ุ 55   ปี  
สญัชาติ มาเลเซีย 
การศึกษา A Qualified  Member of  Malaysia Institute of  Certified Public Accountants  
การอบรมหลกัสูตรจาก  IOD - ไม่มี- 
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่งตั&ง กรรมการเดิมกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ 
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ 3  เดือน   
การถือหุน้ในบริษทัฯ หุน้สามญั (Common Share)  :   ไม่มี  หุน้   
การเขา้ร่วมประชุมในปี 2561 
(เขา้รับตาํแหน่งแทน นายลิม ชอง เชียง  
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ซึงลาออกเมือวนัที 10 
สิงหาคม 2561)  

ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้      จาํนวน -/1  ครั& ง 
ประชุมคณะกรรมการบริษทั   จาํนวน 1 /5  ครั& ง 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 1/4 ครั& ง 

ประสบการณ์ทาํงาน/การดาํรงตาํแหน่ง
เป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอืน ที
อ า จ ทํ า ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ขัด แ ย้ง ท า ง
ผ ล ป ร ะ โ ย ชน์ ห รื อ สภาพ เ ป็ น กา ร
แข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทัช่วง 5 ปี ที
ผา่นมา – ปัจจุบนั 
 

• ดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียน : 3  แห่ง 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

           ของบมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย)      
Independent Director, SLP Resources Bhd., Malaysia 
Independent Director, Lii  Hen  Industries Bhd., Malaysia 

 

• ดาํรงตาํแหน่งในกิจการอืนทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 3  แห่ง 
Director, P & C Corporate Resources Sdn. Bdh., Malaysia 
Director, SMS Risk Management Sdn. Bhd. , Malaysia 
Director, M  Corporate Resources Sdn. Bdh. , Malaysia 
 

• กิจการอืน ๆ ทีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั 
-ไม่มี – 
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รายละเอยีดกรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) 
 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณากรรมการอิสระ 

           คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้วา่บุคคลทีจะเสนอชือใหเ้ป็น กรรมการอิสระ จะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็น
อิสระ และเป็นไปตลาดหลกัทรัพย ์เกณฑที์เกียวขอ้ง  บริษัทได้ กาํหนด นิยาม  “ กรรมการอสิระ”  ของบริษัท  เท่ากบัข้อกาํหนด

ขั�นตํ�าของ ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ในบริษัท ดงันี�  

1. ถือหุ้นไม่เกนิ 1% ของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง 

2.ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั�งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา หรือเป็นผู้มีอํานาจควบคุมของ

บริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที�ให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัท หรือบริษัทในเครือ

ด้วย เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความ เป็นต้น โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลกัษณะดงักล่าวมาแล้วเวลาไม่น้อยกว่า  1 ปี 

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกจิ เช่น เป็นลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดบิ เจ้าหนี�/ลูกหนี�การค้า เจ้าหนี�/ลูกหนี�เงินให้ กู้ยืม ไม่มีผลประโยชน์หรือ

ส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั�งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที�อาจมี

ความขัดแย้งในลกัษณะที�จะทําให้ขาดความเป็นอสิระ  

4. ไม่เป็นญาติสนิทกบั ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง และ 

ไม่ได้รับการแต่งตั�งให้เป็นตัวแทนเพื�อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทั�งเปิดเผยความสัมพันธ์อื�นที�อาจทําให้

ขาดความเป็นอสิระด้วย 

ความสัมพนัธ์ในลกัษณะที�เกี�ยวข้อง                    
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ ผูไ้ดรั้บการเสนอชือเป็นกรรมการอิสระ 
นายชาน วา ชอง นายวจิิตร ตั&งสินมันคง นายบุลเดช วรพงศ ์

การถือหุน้ในบริษทั 
- จาํนวนหุน้  
- สัดส่วนของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทั&งหมด 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั/บริษทั
ยอ่ย 

ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น 

การมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนี&กบับริษทั/บริษทัใหญ่/
บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือ  
นิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีทีผา่นมา 
1) เป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงานพนกังาน 

ลูกจา้ง หรือ ทีปรึกษาทีไดรั้บเงินเดือนประจาํ 
2) เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ทีปรึกษา

กฎหมาย) 
3) มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ(เช่น การซื&อ/ขาย วตัถุดิบ/สินคา้/

บริการ การใหกู้ย้มืเงินหรือการกูย้ืมเงิน)  

 
 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่มี 

 
 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่มี 

 
 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่มี 

 

 

เอกสารแนบ  4 



หนา้  28  ของหนา้   36 
 

ประวตักิรรมการอสิระ    
กรรมการอิสระ ประกอบดว้ย  3 ท่าน ดงันี&  
 

 
 

    1. ชื�อ – นามสกลุ                  นายชาน วา  ชอง  (MR.CHAN  WAH CHONG ) 
        อาย ุ    55  ปี  
        สญัชาติ   มาเลเซีย 

         ทีอยู ่   390  Lorong Keranji 7/3,  Taman Keranji II,  09000 Kulim,  Kadah,  Malaysia 

         ตาํแหน่งในบริษทั                          กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                                                       
        การศึกษา   A Qualified  Member  of  Malaysian  Institute  of  Certified  Public Accounts 
        การอบรมหลกัสูตรกรรมการจาก  IOD -ไม่มี -        

ตาํแหน่งอืนในปัจจจุบนั  - Director, P & C Corporate Resources Sdn. Bdh., Malaysia 
                                                       - Director, SMS Risk Management Sdn. Bhd., Malaysia 

- Independent Director, SLP Resources Bhd., Malaysia 
- Independent Director, Lii  Hen  Industries  Bhd., Malaysia 
 

       ประสบการณ์ทาํงาน                       - Director, P & C Corporate Resources Sdn. Bdh., Malaysia 
        ในช่วง 5 ปี ทีผา่นมา                 - Director, SMS Risk Management Sdn. Bhd., Malaysia  

-  Director, M Corporate Resources  Sdn. Bhd., Malaysia 
-  Independent Director,  SLP Resources Bhd., Malaysia  
-  Independent Director, Lii  Hen  Industries  Bhd., Malaysia 
 

       จาํนวนปีทีเป็นกรรมการอิสระ        3  เดือน  (รับตาํแหน่งเมือ 26 กนัยายน 2561  แทน นายลิม ชอง เชียง ซึงลาออกเมือ 
                                                              วนัที 10 สิงหาคม 2561) 
       การเขา้ร่วมประชุมในปี 2561 ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้             จาํนวน  0/1  ครั& ง 
                   ประชุมคณะกรรมการบริษทั           จาํนวน  1/5  ครั& ง 
                   ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ    จาํนวน  1 /4  ครั& ง 
 

      การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอืน :-  
- การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงันิยามของกรรมการอิสระ กบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือ 

นิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปี ทีผา่นมา    - ไม่เป็น – 
- การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในทุกวาระทีเสนอในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้   -ไม่มี – 
- การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอืนทีแข่งกนั/เกียวเนืองกบัธุรกิจของบริษทั  –ไม่มี- 
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    2. ชื�อ – นามสกลุ         นายวจิติร  ตั�งสินมั�นคง         
 

        อาย ุ          57  ปี  
        สญัชาติ         ไทย 
        ทีอยู ่                                              100/46 หมู่ที 4  ต.คอหงส์   อ.หาดใหญ่   จ.สงขลา 
        ตาํแหน่งในบริษทั   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
        การศึกษา                              แพทยศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 
        การอบรมหลกัสูตรกรรมการจาก  IOD  -ไม่มี-            
 
        ประสบการณ์ทาํงาน :-                  แพทยผ์ูเ้ชียวชาญสาขาสูตินรีเวช โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี หาดใหญ่ 
 
        จาํนวนปีทีเป็นกรรมการอิสระ 18  ปี   บริษทัมีความจาํเป็นใหด้าํรงตาํแหน่งต่อ เนืองจากเป็นบุคคลทีมีคุณสมบติั 
                                                               เหมาะสม และ มีความอิสระในการปฏิบติังาน  
        การเขา้ร่วมประชุมในปี 2561 ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้           จาํนวน  1/1 ครั& ง 
                                 ประชุมคณะกรรมการบริษทั          จาํนวน  5/5 ครั& ง 
                                                              ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ    จาํนวน  4/4 ครั& ง 

 
        การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอืน :-          

- การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงันิยามของกรรมการอิสระ กบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือ   
        นิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปี ทีผา่นมา    - ไม่เป็น – 
- การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในทุกวาระทีเสนอในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้   -ไม่มี – 
- การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอืนทีแข่งกนั/เกียวเนืองกบัธุรกิจของบริษทั  –ไม่มี- 
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   3.  ชื�อ – นามสกลุ         นายบุลเดช  วรพงศ์ 
        อาย ุ     75  ปี 
        สญัชาติ   ไทย  
        ทีอยู ่                                               45/50 หมู่ที  6  ต.คอหงส์   อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  
        ตาํแหน่งในบริษทั   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 
        การศึกษา                                       ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั&นสูง ช่างสาํรวจ วทิยาลยัเทคนิคกรุงเทพ 
 
        การอบรมหลกัสูตรกรรมการจาก  IOD -ไม่มี- 
 
        ประสบการณ์ทาํงาน :-   บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 
        จาํนวนปีทีเป็นกรรมการอิสระ 22  ปี  บริษทัมีความจาํเป็นใหด้าํรงตาํแหน่งต่อ เนืองจากเป็นบุคคลทีมีคุณสมบติั 
                                                               เหมาะสม และ มีความอิสระในการปฏิบติังาน  
                                                              
        การเขา้ร่วมประชุมในปี  2561    ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้         จาํนวน  1/1  ครั& ง 
                              ประชุมคณะกรรมการบริษทั       จาํนวน  5/5  ครั& ง 
                                                            ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน  4/4  ครั& ง 
        การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอืน :-  

- การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงันิยามของกรรมการอิสระ กบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือ   
นิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปี ทีผา่นมา    - ไม่เป็น - 

- การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในทุกวาระทีเสนอในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้   -ไม่มี – 
- การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอืนทีแข่งกนั/เกียวเนืองกบัธุรกิจของบริษทั  -ไม่มี- 
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       การแต่งตั�งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตและกาํหนดค่าสอบบญัชี 

  

          เพือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซึ งกาํหนดให้ทีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อ
หุ้นแต่งตั&งผูต้รวจสอบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี  โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้ เห็นสมควรใหที้ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัให้แต่งตั&งผูต้รวจสอบ
บญัชีจากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชยสอบบญัชี จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2562 ตามรายชือต่อไปนี&  
   

1. นางสาวบงกช  อําเสงียม  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที 3684 และ/หรือ 

(เป็นผูล้งลายมือชือในงบการเงินของบริษทัฯมาแลว้  1  ปี ) 

2. นางสาวเนาวรัตน์  นิธิเกียรติพงศ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที  7789  และ/หรือ 

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชือในงบการเงินของบริษทัฯ) 
3. นางสาวนภาพร  สาธิตธรรมพร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที 7494  

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชือในงบการเงินของบริษทัฯ) 
 

                       และในกรณีทีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้หบ้ริษทัเคพีเอม็จีภูมิไชยสอบบญัชี 
จาํกดั  จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอืนของบริษทัเพือทาํหนา้ทีดงักล่าวแทนได ้ 
 
               ในปี  2561 ผู ้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด มี นางสาวบงกช               
อําเสงียม   เป็นผูล้งลายมือชือมาตั& งแต่ปี 2561  เป็นเวลา 1  ปี โดยปฏิบัติหน้าทีฐานะผูต้รวจสอบบัญชีได้เป็นอย่างดี  
สามารถจดัทาํงบการเงินไดท้นัตามกาํหนดเวลา  และในส่วนของบริษทัย่อยมี นางสาวบงกช อําเสงียม เป็นผูต้รวจสอบ
บญัชีดว้ย 

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 

              คณะกรรมการบริษทั โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอใหที้ประชุมใหญ่สามญั 
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2562  เป็นเงิน จาํนวน 1,555,000 บาท ซึ งเพิมขึ&นจากปี 
2561  จาํนวน  105,000  บาท   และบริษทัยอ่ย 1 แห่ง  คือ บริษทัอีโลฟาร์ จาํกดั ซึ งมีค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี   จาํนวน 
220,000 บาท  ซึงเพิมขึ&นจากปี 2561 จาํนวน 34,000 บาท  
 

ค่าบริการอื�น ๆ     

       -ไม่ม ี- 
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ข้อบงัคบัของบริษัทในส่วนที�เกี�ยวกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ�ง  (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมวดที�  4  การประชุมผู้ถือหุ้น 
              ขอ้  26.  คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายในสี เดือนนับแต่วนัสิ&นสุดของรอบปีบญัชีของ
บริษทั 
             การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอืนนอกจากทีกล่าวแลว้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการ
ประชุมวสิามญั เมือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้รวมกนันบัจาํนวนหุน้ไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ งในห้าของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายไดท้ั&งหมด หรือ
ผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่ายีสิบห้าคน ซึ งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ งในสิบ ของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายไดท้ั& งหมด จะเข้าชือกันทาํหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการทีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าว
ดว้ย ในกรณีเช่นนี&คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในหนึงเดือนนบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้  
 
               ขอ้ 27. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรืองที
จะเสนอต่อทีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเรืองทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมติั หรือ เพือพิจารณา แลว้แต่กรณี 
รวมทั&งความเห็นของคณะกรรมการในเรืองดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทราบไม่นอ้ยกวา่เจด็วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสามวนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สามวนั 
 

                ขอ้ 28. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีสิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ ง
หนึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั&งหมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึงในสามของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายไดท้ั&งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุมใน
กรณีทีปรากฎว่าการประชุมผูถื้อหุ้นครั& งใดเมือล่วงเวลานัดไปแลว้ ถึงหนึ งชัวโมงจาํนวนผูถื้อหุ้น ซึ งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที
กาํหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้นั&นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้น
ไม่นอ้ยกวา่ เจด็วนัก่อนวนัประชุมในการประชุมครั& งหลงันี& ไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
 

                 ขอ้ 29.   มติของทีประชุมผูถื้อหุน้นั&นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี&  

(1) ในกรณีปกติใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานใน
ทีประชุมออกเสียงเพิมขึ&นอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชี&ขาด 

(2) ในกรณี ดงัต่อไปนี& ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจาํนวนเสียงทั&งหมดของผูถื้อหุ้น ซึ งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั&งหมดหรือบางส่วนทีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอืน 

(ข) การซื&อหรือรับโอนกิจการของบริษทัอืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(ค) การทาํ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัทั&งหมด หรือบางส่วนทีสําคญั การมอบหมายให้
บุคคลอืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

                  ขอ้ 30.  กิจการอนัทีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงันี&  

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อทีประชุมแสดงวา่ในรอบปีทีผา่นมากิจการของบริษทัไดจ้ดัการไป 

(2) พิจารณาและอนุมติังบดุล 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร 

(4) เลือกตั&งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 

(5) แต่งตั&งผูส้อบบญัชี 

(6) กิจการอืน ๆ  
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เงื�อนไข หลกัเกณฑ์ และวธีิการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม 

การมอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนน 

  
. 

1. วธีิการมอบฉันทะ 

บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะ ตามทีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้าํหนดไวใ้หผู้ถื้อหุน้ที 
ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครั& งที 1/2562  ของบริษทั ไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการ
ดงันี&  

(1) มอบฉนัทะให้บุคคลใดบุคคลหนึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้น  หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษทับุคคลใดคนหนึ ง โดยให้ระบุชือพร้อมรายละเอียดของบุคคลทีผูถื้อหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ 
โดยเลือกเพียงท่านเดียวใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 

(2) ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท พร้อมทั&งขีดฆ่าลงวนัทีทีทาํหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว เพือให้ถูกตอ้งและ
มีผลผกูพนัตามกฎหมาย  หากผูถื้อหุน้ท่านใดไม่ไดปิ้ดอากรแสตมป์บริษทัมีบริการ ณ จุดลงทะเบียน 

(3) ส่งคืนมายงัสาํนกังานบริษทัล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 วนัทาํการ ก่อนวนัประชุม เพือความสะดวกรวดเร็วในการ 

        ตรวจสอบหลกัฐาน 

ทั&งนี&  ไม่วา่ผูถื้อหุน้จะถือหุน้ของบริษทัจาํนวนเท่าใด จะแบ่งการมอบฉนัทะเป็นหนงัสือหลายฉบบั หรือใหแ้ก่ 

ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนไม่ได ้
 

2. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษทัจะเริมรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ก่อนเริมการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัวโมง หรือ ตั&งแต่เวลา 9.30 น. 
เป็นตน้ไป ณ  สาํนกังานใหญ่ของบริษทั หอ้งนพรรณพ เลขที 1/1 หมู่ที 2 ตาํบลทุ่งใหญ่ อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ตาม
แผนทีสถานทีจดัประชุมทีปรากฏอยูใ่นสิงทีส่งมาดว้ย ตามเอกสารแนบ  8  
 

3. การแสดงเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารดงัต่อไปนี& ก่อนเขา้ร่วมประชุม (แลว้แต่กรณีใดกรณีหนึง) ต่อไปนี&  
3.1 กรณบุีคคลธรรมดา 

3.1.1 กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

ใหแ้สดงเอกสารทีส่วนราชการออกใหที้ยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจาํตวัประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ 
ใบขบัขี หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปลียนชือ-นามสกลุ ใหย้ืนหลกัฐานประกอบดว้ย 

 

3.1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

1.  หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบทีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบใดแบบหนึง) ลงลายมือชือผูม้อบฉนัทะ  
     และผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.  สาํเนาเอกสารทีส่วนราชการออกใหผู้ถื้อหุน้ ตามขอ้ 3.1.1 และผูถื้อหุน้ไดล้งชือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

                3. แสดงเอกสารทีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบั ขอ้ 3.1.1 
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3.2 กรณนีิตบุิคคล 

3.2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(1) แสดงเอกสารทีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 3.1.1 

                (2) สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล  
                      (กรรมการ)  และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคล ซึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาํนาจกระทาํการแทน 

                      นิติบุคคลซึงเป็นผูถื้อหุน้ 

3.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

(1) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบทีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม  ลงลายมือชือของผูแ้ทนนิติบุคคล(กรรมการ) 
ซึงเป็นผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 

(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น ซึ งรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 
(กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงให้เห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซึงลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมีอาํนาจกระทาํ
การแทนนิติบุคคลซึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(3) สาํเนาเอกสารทีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ งเป็นผูม้อบฉันทะตาม ขอ้ 3.1.1 และ
ลงชือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(4) แสดงเอกสารทีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 3.1.1 

 

3.3 ผู้ถือหุ้นซึ�งมไิด้มสัีญชาตไิทยหรือเป็นนิตบุิคคลที�จดัตั�งขึ�นตามกฎหมายต่างประเทศ 

ใหเ้ตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีขา้งตน้ โดยเอกสารทีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํ
คาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั&นรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล 

 

4. การออกเสียงลงคะแนน 

4.1  กฎข้อบังคบัการลงคะแนนเสียง 

(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาํโดยเปิดเผย ดว้ยวธีิชูมือ โดยให้นบัหนึงหุ้นเป็นหนึงเสียง และจะแยกออกเสียง
ลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง กีเสียงก็ได ้

(2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามทีผูม้อบฉันทะระบุไว้
ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั&น กรณีผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือ
มอบฉนัทะ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน 

(3) มติของทีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี&  
• กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของทีประชุม 

• กรณีอืน ๆ ซึงมีกฎหมาย หรือขอ้บงัคบับริษทักาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ ก็จะดาํเนินการใหเ้ป็นไป
ตามทีกาํหนดนั&น โดยประธานในทีประชุมหรือผูซึ้ งประธานมอบหมายจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นในทีประชุม
รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่วาระดงักล่าว 

(4) หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึ&นอีกหนึงเสียงต่างหากเป็นเสียงชี&ขาด 

(5) ผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรืองนั&น และประธานในทีประชุมอาจจะ
เชิญใหผู้ถื้อหุน้นั&นออกนอกทีประชุมชัวคราวก็ได ้ 



หนา้  35  ของหนา้   36 
 

(6) การลงคะแนนลบั อาจจะทาํไดเ้มือมีผูถื้อหุน้ในทีประชุมอยา่งนอ้ย 5 คนร้องขอ และทีประชุมลงมติใหมี้การ
ลงคะแนนลบัดงักล่าว โดยประธานในทีประชุมจะเป็นผูก้าํหนดวธีิการลงคะแนนลบันั&น และแจง้ใหที้ประชุม
ทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลบัดงักล่าว 

 

4.2 วธีิปฏิบัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

ประธานหรือผูซึ้ งประธานมอบหมายจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงดว้ยวธีิชูมือในแต่ละวาระ โดยจะมี
การสอบถามจากทีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามวธีิปฎิบติัในการลงคะแนนเสียง ดงันี&  

(1) กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

หากผูถื้อหุน้ท่านใด ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุน้ชูมือขึ&นและเลือกกาเครืองหมายวา่ไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียงในบตัรยนืยนัการลงคะแนนทีไดแ้จกไวใ้หแ้ก่ผูถื้อหุน้ในขณะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม พร้อมทั&ง
เซ็นชือกาํกบัไวแ้ละเจา้หนา้ทีของบริษทัจะเดินเขา้ไปเพือขอรับบตัรยนืยนัการลงคะแนนดงักล่าวในแต่ละวาระ
เพือทาํการรวบรวมคะแนนต่อไป 

 

สาํหรับท่านผูถื้อหุน้ทีไม่ไดชู้มือในทีประชุม ใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้ไดล้งคะแนนเสียงเห็นดว้ยตามทีคณะกรรมการไดเ้สนอ 
 

(2) กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

• ใหถื้อการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระทีผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ
ตามทีผูรั้บมอบฉนัทะไดย้ืนต่อเจา้หนา้ทีของบริษทัในขณะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเป็นคะแนนเสียงที
ใชน้บัเป็นมติทีประชุม โดยไม่ตอ้งออกเสียงลงในบตัรยนืยนัการลงคะแนนอีก 

• กรณีทีผูถื้อหุน้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะหรือระบุไว้
ไม่ชดัเจน ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน โดยปฎิบติัตามวธีิการในขอ้ 4.2 (1) 

       
 

4.3  การนับคะแนนเสียงและประกาศผล 

ในการประชุมแต่ละวาระ จะทาํการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระดว้ยวธีิการหกัคะแนนเสียงทีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง
ออกจากจาํนวนหุ้นทั&งหมดของผูถื้อหุ้น/ผูรั้บมอบฉันทะทีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และประกาศผลการนบัคะแนน
เสียงใหที้ประชุมรับทราบวา่ ในแต่ละวาระการประชุมมีผูเ้ห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงกีเสียง  
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เอกสารแนบ 8 


