หนังสือนัดประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครังที 1/2562
*** *** ***
วันที 10 เมษายน 2562
เรื อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั&งที 1/2562
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สิ งทีส่งมาด้วย 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สําเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั&งที 1/2561 เมือวันที 26 เมษายน 2561
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
ประวัติกรรมการและกรรมการทีต้องออกตามวาระ
ประวัติกรรมการอิสระทีบริ ษทั เสนอชือให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
รายละเอียดของผูต้ รวจสอบบัญชีรับอนุญาตและกําหนดค่าสอบบัญชี
ข้อบังคับของบริ ษทั ในส่วนทีเกียวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
เงือนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในการเข้าร่ วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสี ยงลงคะแนน
แผนทีของสถานทีจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้

ด้วยที ประชุม บริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีมติกาํ หนดให้มีการประชุมใหญ่
สามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั&งที 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที 25 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. (เริ มลงทะเบียน 9.30 น.) ณ ห้อง
นพรรณพ อาคารสํานักงานบริ ษทั เลขที 1/1 หมู่ที 2 ตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพือพิจารณาเรื องต่าง ๆ
ตามระเบียบวาระต่อไปนี&
วาระที 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั&งที 1/2561 ซึงได้จดั ให้มีข& ึนเมือวันที
26 เมษายน 2561 โดยทีประชุมได้พิจารณาเรื องต่าง ๆ ตามทีกฎหมายกําหนด บริ ษทั จึงขอเสนอให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณารับรอง
ร่ วมกัน โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นครั&งที 1/2561
ตามเอกสารแนบ 1
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วาระที 2. พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพือพิจารณาผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2561 และข้อมูลสําคัญอืน ๆ
ปรากฎอยูใ่ นรายงานประจําปี 2561 โดยผูถ้ ือหุ ้นสามารถ scan QR code บนหนังสื อเชิญประชุม ให้ผูถ้ ือหุ ้นรับทราบและ
พิจารณารับรอง
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรรับทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2561 และ
ข้อมูลสําคัญอืน ๆ รายละเอียดปรากฎอยูใ่ นรายงานประจําปี 2561 โดยผูถ้ ือหุ ้นสามารถ scan QR code บนหนังสื อเชิ ญ
ประชุม
วาระที 3. พิจารณาและอนุมตั งิ บการเงินสําหรับปี บัญชีสินสุ ด วันที 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพือเสนองบการเงินสําหรับปี บัญชีสิ&นสุด วันที 31 ธันวาคม 2561 และรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีตามปรากฎในรายงานประจําปี 2561โดยผูถ้ ือหุ ้นสามารถ scan QR code บนหนังสื อเชิญประชุม ซึ งผ่าน
การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้ทีประชุมพิจารณา
อนุมตั ิตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ งบการเงินประจําปี 2561 โดยผูถ้ ือหุ ้นสามารถ scan QR code บน
หนังสื อเชิญประชุม ได้จดั ทําตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไปและเห็นชอบให้เสนอเพืออนุมตั ิ
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี บัญชีสิ&นสุดวันที 31 ธันวาคม
2561 และรายงานของผูส้ อบบัญชีทีผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี ของบริ ษทั โดยผูถ้ ือหุ ้นสามารถ scan QR code บนหนังสื อเชิ ญ
ประชุม
วาระที 4. พิจารณาและอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล นโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั กําหนดไว้ว่า “บริ ษทั มี นโยบายการ
จ่ายเงิ นปั นผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกําไรสุ ทธิ ซึ งมี ขอ้ แม้ว่าจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลียนแปลงในฐานะ
การเงินและสภาพคล่องทางการเงินของบริ ษทั และในส่วนของบริ ษทั ย่อยซึ งบริ ษทั ถือหุ ้น 99.99% เมือมีกาํ ไรและมีสภาพ
คล่องก็จะจ่ายเงินปั นผล ”
ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในปี 2561 บริ ษทั มี ก ําไรสุ ทธิ หลังหักภาษี เงิ นได้ข องงบเฉพาะบริ ษ ัท
จํา นวน 165,670,048 บาท จึ ง เห็ น ควรเสนอให้ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลจากกํา ไรสุ ท ธิ ใ นอัต ราหุ ้น ละ 0.15 บาท ให้ กับ หุ ้ น
สามัญจํานวนทั&งหมด 330 ล้านหุ ้น รวมเป็ นเงินทั&งสิ& น 49,500,000 บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 29.88 ของกําไรสุ ทธิ ของงบ
การเงิ นเฉพาะบริ ษทั โดยเงิ นปั นผลทั&งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที จ่าย ตามอัตราที กฎหมายกําหนด ผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถขอ
เครดิตภาษีได้ โดยให้เสนอทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
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ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท
ซึงคิดเป็ นเงินรวมทั&งสิ&น จํานวน 49,500,000 บาท โดยกําหนดจ่ายในวันศุกร์ ที 24 พฤษภาคม 2562 ซึ งข้อมูลการจ่ายเงิน
ปั นผลในปี ทีผ่านมาดังนี&
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
กําไรสุทธิ (ขาดทุน)
กําไรสะสม
จํานวนหุน้ (หุน้ )
เงินปั นผลจ่ายอัตราต่อหุน้
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั&งสิ&น
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล (ร้อยละ)

ปี 2561 (บาท)
165,670,048
1,000,589,784
330,000,000
0.15
49,500,000
29.88

ปี 2560 (บาท)
(140,766,116)
852,507,787
330,000,000
0.05
16,500,000
-

วาระที 5. พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีต ้ องออกตามวาระ ประจําปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพือให้ทีประชุมพิจารณาเลือกตั&งกรรมการตามข้อบังคับของบริ ษทั หมวดที 3
คณะกรรมการ ข้อ.13 กําหนดให้มีกรรมการของบริ ษทั อย่างน้อยห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวน
กรรมการทั&งหมด ต้องมีถินทีอยูใ่ นราชอาณาจักรเลือกตั&งโดยทีประชุมผูถ้ ือหุน้ และข้อบังคับ ข้อ 15. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
สามัญประจําปี ทุกครั&งให้กรรมการออกจากตําแหน่ง จํานวนหนึงในสามเป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรง
เป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที สุ ดกับส่ วนหนึ งในสาม และกรรมการซึ งพ้นจากตําแหน่ งอาจได้รับ
เลือกตั&งใหม่ได้
กรรมการมีอาํ นาจหน้าทีในการดําเนินกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
และมติของที ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ด้วยความซื อสัตย์สุจริ ต มีจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนิ นธุ รกิ จ รวมทั&งมี ความ
ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ เป็ นอย่างยิง
ซึงในปี 2562 กรรมการทีต้องออกตามวาระหนึงในสามของกรรมการทั&งหมด จํานวน 3 ท่าน คือ
1. นายกัมพล วัชระนิมิต
2. นายตัน เซา ปอ
3. นายชาน วา ชอง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ความเห็ นคณะกรรมการบริ ษ ัท เนื องจากบริ ษทั ไม่มีคณะกรรมการสรรหา กระบวนการคัดเลื อ ก
กรรมการบริ ษทั ได้ผ่านการกลันกรองจากคณะกรรมการบริ ษทั ร่ วมกันพิจารณาคุ ณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูความ
เหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ความรู ้ ประสบการณ์และความเชียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิ บตั ิงานในฐานะ
กรรมการบริ ษทั ในช่วงปี ทีผ่านมา เห็นชอบเสนอชือกรรมการทีครบวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง คือ
1. นายกัมพล วัชระนิมิต
กรรมการ
2. นายตัน เซา ปอ
กรรมการ
3. นายชาน วา ชอง
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
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วาระที 6. กําหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562
วัตถุประสงค์ และเหตุผล คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562 โดย
คํานึ งถึงภาระและความรับผิดชอบการปฏิ บตั ิ หน้าที ของคณะกรรมการหลักการกํากับดูแลกิ จการที ดี และแนวปฏิ บตั ิ ที
บริ ษ ัทในอุ ตสาหกรรมเดี ยวกัน ใช้อยู่ รวมทั&ง พิจ ารณาจากผลประกอบการของบริ ษทั เสนอให้กาํ หนดค่ าตอบแทน
กรรมการประจําปี 2562 เท่ากับปี 2561 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี&
ข้อเสนอเพือพิจารณา
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั (รายปี )
1.1 ประธานกรรมการ
1.2 กรรมการ
2. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (รายปี )
2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.2 กรรมการตรวจสอบ
3. ค่าเบี&ยประชุมต่อครั&งทีเข้าประชุมคนละ
3.1 ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
3.2 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4. บริ ษทั ไม่มีคณะกรรมการบริ หารความเสี ยง
5. บริ ษทั ไม่มีคณะกรรมการสรรหา
6. บริ ษทั ไม่มีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

อัตราเดิม (บาท)

อัตราทีเสนอ (บาท)

600,000
150,000

600,000
150,000

100,000
25,000

100,000
25,000

3,000
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

3,000
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั เห็นควรกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามทีคณะกรรมการบริ ษทั และ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว โดยเปรี ยบเทียบอ้างอิงจาก
บริ ษทั ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั&งพิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษทั จึงเห็นสมควรเสนอทีประชุมผูถ้ ือ
หุ ้นพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจําปี 2562 ทั&งนี& บริ ษทั ไม่มีค่าตอบแทน
อืนนอกเหนือจากทีกล่าวข้างต้น
วาระที 7. พิจารณาแต่ งตังผู้ตรวจสอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพือให้ทีประชุมพิจารณาแต่งตั&งผูต้ รวจสอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนการ
ตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2562 ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของ
บริ ษทั หมวดที 4 การประชุมผูถ้ ือหุน้ ข้อ 30. (5) แต่งตั&งผูส้ อบบัญชี ตามเอกสารแนบ 5 และ ข้อบังคับ หมวดที 5 การบัญชี
การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 37. ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าทีใด ๆ
ความเห็ นคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็ นควรเสนอแนะผูต้ รวจสอบบัญชี จากบริ ษทั
เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จํากัด ทําหน้าที เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี ประจําปี 2562 และเห็ นควรกําหนดค่าตอบแทนการ
ตรวจสอบบัญชีประจําปี 2562 จํานวนเงิน 1,555,000 บาท ให้นาํ เสนอ ต่อทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณา
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ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรอนุมตั ิแต่งตั&งผูต้ รวจสอบบัญชีจากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด ให้เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2562 ซึงมีรายชือผูต้ รวจสอบบัญชี ดังนี&
1. นางสาวบงกช อําเสงียม
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 3684 หรื อ
2. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 7789 หรื อ
3. นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 7494
และในกรณี ทีผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบ
บัญชี จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตอืนของบริ ษทั เพือทําหน้าทีดังกล่าวแทนได้ ตามรายละเอียดเอกสารแนบ 5 โดย
บุคคลผูต้ รวจสอบบัญชีดงั กล่าวมีความเป็ นอิสระ ไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าทีใด ๆ และ
ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสี ยกับ บริ ษทั /บริ ษทั ย่อยและหรื อบริ ษ ัทร่ วม/ผูบ้ ริ หาร /ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่หรื อผูท้ ี
เกียวข้องกับบุคคลดังกล่าว และคณะกรรมการของบริ ษทั สําหรับค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 ให้นาํ เสนอต่อทีประชุมใหญ่
สามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
วาระที 8. พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
ทั&งนี& บริ ษทั กําหนดวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุ ้น (Record Date ) ทีมีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นครั&งที
1/2562 ในวันพฤหัสบดีที 14 มีนาคม 2562 และกําหนดวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ทีมีสิทธิรับเงินปั นผลใน
วันศุกร์ที 3 พฤษภาคม 2562
อนึง หากท่านไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอืนหรื อมอบฉันทะให้
นายชาน วา ชอง หรื อ นายวิจิตร ตั&งสิ นมันคง หรื อ นายบุลเดช วรพงศ์ ซึ งเป็ นกรรมการอิสระ เป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมแทน
ตามหนังสื อมอบฉันทะทีแนบมาด้วย (ตามเอกสารแนบ 2,4,7) ทั&งนี& ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมกรุ ณาเตรี ยมเอกสารหรื อหลักฐาน เพือ
แสดงตนในการเข้าร่ วมประชุมตามรายการเอกสารทีแนบมาพร้อมหนังสื อนัดประชุมฉบับนี& และในการประชุมใหญ่สามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ตามข้อบังคับของบริ ษทั หมวดที 5 บทเพิมเติม ข้อ 39. ผูส้ อบบัญชีมีหน้าทีเข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญผู ้
ถือหุ ้นของบริ ษทั ทุ กครั& ง ที มี การพิจารณางบดุ ล บัญชี กาํ ไรขาดทุ น และปั ญหาเกี ยวกับบัญชี ของบริ ษทั เพือชี& แจงการ
ตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ ือหุน้ ให้บริ ษทั จัดส่งรายงานและเอกสารของบริ ษทั ทีผูถ้ ือหุ ้นจะพึงได้รับในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั&ง
นี& รวมถึงเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุ ้นในการตรวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในที ประชุมด้วย นอกจากนี& ทางบริ ษทั ได้เชิ ญ
ผูแ้ ทนจากบริ ษทั ที ปรึ กษากฎหมาย บริ ษทั เอที ซีแอล คอนซัลแทนส์ จํากัด ทําหน้าที ดูแลให้การประชุมเป็ นไปอย่าง
โปร่ งใสถูกต้องตามข้อบังคับของบริ ษทั โดยดูแลตรวจสอบในเรื องต่อไปนี&
1. กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถ้ ือหุน้ หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะทีมีสิทธิเข้าร่ วมประชุม
2. องค์ประชุม
3. ผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่ได้ใช้สิทธิออกเสี ยงในเรื องทีตนมีส่วนได้เสี ย
4. วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสี ยงสอดคล้องตรงกับข้อบังคับของบริ ษทั ทีประธานทีประชุมแจ้ง
5. ดูแลการเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าประชุม และตรวจสอบผลของมติและผลของการลงคะแนนจาก
บัตรลงคะแนนให้ถูกต้อง
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บริ ษทั ได้เผยแพร่ หนังสื อนัดประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 ฉบับนี&พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
และแบบฟอร์ มหนังสื อมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ที www.tropical.co.th ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาํ ถามที ต้องการให้
บริ ษทั ชี&แจงในประเด็นทีเกียวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถจัดส่ งคําถามล่วงหน้าได้ที เลขานุการบริ ษทั e-mail
address : info@tropical.co.th หรื อ โทรสารหมายลข 074 273691-4 ต่อ 222
จึงเรี ยนมาเพือกรุ ณาเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายกัมพล วัชระนิมิต)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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เอกสารแนบ 1
บริษทั ทรอปิ คอล แคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2561
*** *** ***
วัน เวลา และสถานที
ประชุมเมือวันพฤหัสบดีที 26 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องนพรรณพ อาคารสํานักงานบริ ษทั
เลขที 1/1 หมู่ที 2 ตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
กรรมการเข้ าร่ วมประชุม จํานวน 8 คน ดังนี&
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุน ปิ น
นายกัมพล วัชระนิมิต
นายสมชาย ดีประเสริ ฐกุล
นายฉลอง อภิชาติโชติ
นายตัน เซา ปอ
นายลิม ชอง เซี ยง
นายวิจิตร ตั&งสิ นมันคง
นายบุลเดช วรพงศ์

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. ผูแ้ ทนผูต้ รวจสอบบัญชี บริ ษทั เคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชี จํากัด
นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 6105
นางสาวบงกช อําเสงียม
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3684
นางสาวโยถิกะ ศรี พงษ์พนั ธุ์กลุ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การตรวจสอบบัญชี
ก่อนทีจะเข้าระเบียบวาระการประชุม บริ ษทั ได้มีการแนะนํา คณะกรรมการของบริ ษทั ทีเข้าร่ วมประชุม
ครั&งนี& ปั จจุบนั บริ ษทั มีคณะกรรมการจํานวน 8 คน และได้เข้าร่ วมประชุ มครั&งนี& จํานวน 8 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 100
ของกรรมการทั&งหมด แนะนําผูต้ รวจสอบบัญชี และแจ้งวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุ มให้ทีประชุ ม
รับทราบดังนี&
1. การออกเสี ย งลงคะแนนจะใช้แ บบฟอร์ ม การออกเสี ย งลงคะแนนที เจ้า หน้า ที จัด เตรี ย มให้ ข ณะ
ลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ งผูถ้ ือหุ น้ แต่ละคนมีคะแนนเสี ยงเท่าจํานวนหุ น้ ทีถืออยู่โดยถือว่าหนึ งหุ น้ มีหนึ งเสี ยง
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สําหรับผูร้ ับมอบฉันทะซึ งผูถ้ ือหุน้ ได้ออกเสี ยงมาในใบมอบฉันทะแล้ว บริ ษทั จะถือตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ น้
โดยผูร้ ับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในทีประชุมอีก
2. เมือจบการชี&แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถามผูถ้ ือหุ น้ และเปิ ดโอกาส
ให้แสดงความคิ ด เห็ น หากไม่ มีผูถ้ ื อหุ ้นท่ านใดมี ค วามเห็ นแตกต่ า งจากข้อเสนอความเห็ นของคณะกรรมการ
ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเรื องในวาระถัดไป โดยถือว่าผูถ้ ือหุ น้ มีมติเป็ นเอกฉันท์ตามทีคณะกรรมการเสนอใน
วาระนั&น ๆ โดยบริ ษทั จะแสดงผลคะแนนให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบในทุกวาระ
3. กรณี มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรื อต้องการงดออกเสี ยงในวาระใดขอให้ผูถ้ ือหุ ้นนั&นยกมือขึ& นเมือ
ประธานฯ กล่าวสอบถามผูถ้ ือหุ น้ จบ ในกรณี น& ี ประธานฯ จะให้ผถู ้ ือหุ น้ ผูซ้ ึ งไม่เห็นด้วย หรื อต้องการงดออกเสี ยง
ระบุจาํ นวนหุ น้ ทีประสงค์จะลงคะแนนจํานวนไม่เกิ นกว่าหุ ้นทีถืออยู่ในแบบฟอร์ มเอกสารการลงคะแนนส่ งมอบ
ให้เจ้าหน้าทีของบริ ษทั หรื อผ่านไปยังผูส้ อบบัญชี นางสาวโยถิกะ ศรี พงษ์พนั ธุ์กุล เพือจะนํามารวมคะแนนเสี ยงใน
วาระนั&นว่ามีคะแนนเสี ยงผูเ้ ห็นด้วย ผูง้ ดออกเสี ยง และผูไ้ ม่เห็นด้วย เป็ นจํานวนเท่าใด แจ้งให้ทีประชุมรับทราบ
4. ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที บริ ษทั ที จะคอยอํานวย
ความสะดวก และอธิ บายให้เข้าใจได้
เริมการประชุม
ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุนปิ น ประธานกรรมการ กล่าวเปิ ดการประชุม และมอบหมายให้ นายกัมพล วัชระนิ มิต
กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นประธานดําเนิ นการที ประชุ มแทน ประธานได้แจ้งต่อที ประชุ มว่าบริ ษทั มีทุนจดทะเบี ยน
จํานวน 330 ล้านบาท แบ่งออกเป็ น 330 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท การประชุมครั&งนี&มีผถู ้ ือหุ น้ มาร่ วมประชุม
ด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะรวม 32 ราย เป็ นจํานวนหุ ้นที ถือรวมกันทั&งสิ& น 196,343,750 หุ ้น หรื อคิ ดเป็ น
ร้อยละ 59.50 ครบเป็ นองค์ประชุมแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิ ดการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี&
วาระที 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2560
ประธานได้ขอให้ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั&งที 1/2560 ซึ งประชุม
เมือวันที 27 เมษายน 2560 โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ซึ งส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบพร้อมหนังสื อเชิญประชุม
ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ดังกล่าว
เห็นด้วยคะแนนเสี ยง 196,343,750 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนหุ น้ ทั&งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ทีเข้าร่ วมประชุม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ทั&งนี&ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงไม่เห็นด้วย, งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย
วาระที 2. พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2560
ประธานได้เสนอรายงานประจําปี รายงานของคณะกรรมการบริ ษทั และผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั
ประจําปี 2560 ซึ งได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ ล่วงหน้าแล้ว ขอให้ทีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั
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ทีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์รับทราบรายงานประจําปี รายงานของคณะกรรมการบริ ษทั
และผลการดําเนินงานของบริ ษทั ประจําปี 2560 เห็นด้วยคะแนนเสี ยง 196,343,750 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของ
จํานวนหุน้ ทั&งหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วมประชุมและ มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ทั&งนี& ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงไม่เห็น
ด้วย, งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย
วาระที 3. พิจารณาและอนุมตั งิ บการเงินสํ าหรับปี บัญชีสินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี
ประธานได้ขอให้ทีประชุ มพิจารณาและอนุ มตั ิ งบการเงิ นสําหรับปี บัญชี สิ&นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
และรายงานของผูส้ อบบัญชี ตามที ปรากฎในรายงานประจํา ปี 2560 ซึ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รับ
อนุ ญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ งส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้นทุกคนเพือพิจารณาล่วงหน้า
พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว ถ้าหากไม่มีความเห็นเป็ นอย่างอืนก็ขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
ทีประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี บัญชี สิ&นสุ ดวันที
31 ธันวาคม 2560 ตามทีประธานเสนอ เห็นด้วยคะแนนเสี ยง 196,343,750 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนหุ น้
ทั&งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที เข้า ร่ วมประชุ มและ มี สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ทั&งนี& ไม่ มีผูถ้ ื อหุ ้นออกเสี ยงไม่เ ห็ นด้วย,
งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย
วาระที 4. พิจารณาและอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผลสํ าหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560
ประธานได้แถลงว่า จากผลการดํา เนิ นงานของบริ ษ ทั ในปี 2560 บริ ษทั มี ผลการดําเนิ นงานขาดทุ น
จํานวน 140,766,116 บาท หรื อขาดทุน 0.43 บาท ต่อหุ ้น เพื อให้ผูถ้ ือหุ ้นมองว่าหุ ้นของบริ ษทั เป็ นหุ ้นที มี การ
จ่ายเงินปันผลเป็ นประจํา โดยมีขอ้ แม้วา่ การจ่ายเงินปั นผลจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริ ษทั
ดังนั&นคณะกรรมการบริ ษทั ได้เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมในอัตราหุน้ ละ 0.05 บาท จากหุ น้ สามัญจํานวน
ทั&งหมด 330 ล้านหุน้ (สามร้อยสามสิ บล้านหุน้ ) รวมเป็ นเงินปันผลทั&งสิ& น 16,500,000 บาท (สิ บหกล้านห้าแสนบาท
ถ้วน) โดยเงิ นปั นผลทั&งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที จ่ ายตามอัตราที กฎหมายกําหนด ผูถ้ ื อหุ ้นซึ งเป็ นบุ คคลธรรมดา
สามารถนําไปขอเครดิตภาษีได้ จึงขอให้ทีประชุมพิจารณา
ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 ในอัตราหุ น้ ละ 0.05 บาท
รวมเป็ นเงินทั&งสิ& น 16,500,000 บาท (สิ บหกล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยกําหนดจ่ายในวันศุกร์ที 25 พฤษภาคม 2561
เห็นด้วยคะแนนเสี ยง 196,343,750 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนหุ น้ ทั&งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ทีเข้าร่ วมประชุม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ทั&งนี&ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงไม่เห็นด้วย, งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย
วาระที 5. พิจารณาแต่ งตังกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ และกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2561
ประธานได้แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ทุกปี กรรมการจํานวนหนึ งในสาม
หรื อใกล้เคียงจะต้องออกจากตําแหน่ง ซึ งกรรมการทีต้องออกในปี นี&ได้แก่
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1. ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุน ปิ น
2. นายบุลเดช วรพงศ์
3. นายฉลอง อภิชาติโชติ
อย่า งไรก็ต ามกรรมการที ออกจากตํา แหน่ งมี สิ ทธิr รั บเลื อกกลับเข้า ดํา รงตํา แหน่ งอี กได้ พร้ อมเสนอ
ค่าตอบแทนแก่กรรมการเพือทีจะได้ดาํ เนินการต่อไป
จากนั&นประธานฯขอให้ทีประชุมลงมติเลือกตั&งกรรมการโดยพิจารณาแยกเป็ นแต่ละท่านดังนี&
1. ขอให้ผูถ้ ือหุ น้ ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั&ง ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุน ปิ น กลับเข้ามาเป็ นกรรมการอีก
วาระหนึง โดยผูถ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติให้ ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุน ปิ น เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ ง
ดังนี& เห็นด้วยคะแนน 115,213,750 เสี ยง คิ ดเป็ นร้อยละ 58.68 ไม่เห็นด้วย - เสี ยง คิ ด
เป็ นร้อยละ - ,งดออกเสี ยง 81,130,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 41.32 และไม่มีบตั รเสี ย
2. ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั&ง นายบุลเดช วรพงศ์ กลับเข้ามาเป็ นกรรมการอิสระอีก
วาระหนึง โดยผูถ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติ ให้ นายบุลเดช วรพงศ์ เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ ง
ดังนี& เห็นด้วยคะแนน 196,343,750 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย - เสี ยง คิดเป็ น
ร้อยละ - ,งดออกเสี ยง - เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ - และไม่มีบตั รเสี ย
3. ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นลงคะแนนเสี ยงเลือกตั&ง นายฉลอง อภิชาติ โชติ กลับเข้ามาเป็ นกรรมการอีก
วาระหนึง โดยผูถ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติให้ นายฉลอง อภิชาติโชติ เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ ง
ดังนี& เห็นด้วยคะแนน 181,343,750 เสี ยง คิ ดเป็ นร้อยละ 92.36 ไม่เห็นด้วย - เสี ยง คิ ด
เป็ นร้อยละ - ,งดออกเสี ยง 15,000,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 7.64 และไม่มีบตั รเสี ย
ทีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้แต่งตั&งกรรมการ ทั&ง 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึง และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 3
ล้านบาท
ดังนั&นคณะกรรมการของบริ ษทั ชุดใหม่ประกอบด้วย 8 ท่านดังนี&
1. ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุน ปิ น
2. นายกัมพล วัชระนิมิต
3. นายสมชาย ดีประเสริ ฐกุล
4. นายฉลอง อภิชาติโชติ
5. นายตัน เซา ปอ
6. นายลิม ชอง เซี ยง
7. นายวิจิตร ตั&งสิ นมันคง
8. นายบุลเดช วรพงศ์
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วาระที 6. พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2561
ประธานได้เสนอความเห็นว่าสมควรแต่งตั&ง นางสาวบงกช อําเสงี ยม ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตทะเบี ยน
เลขที 3684 หรื อ นางสาวเนาวรัตน์ นิ ธิเกียรติพงศ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตทะเบียนเลขที 7789 นางสาวนภาพร
สาธิ ตธรรมพร ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตทะเบียนเลขที 7494 แห่ งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2561 และ กําหนดค่าสอบบัญชี จึงขอให้ทีประชุมพิจารณา
ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้แต่งตั&ง นางสาวบงกช อําเสงียม ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต
ทะเบี ยนเลขที 3684 หรื อ นางสาวเนาวรั ตน์ นิ ธิเกี ยรติ พงศ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตทะเบี ยนเลขที 7789 หรื อ
นางสาวนภาพร สาธิ ตธรรมพร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 7494 แห่ ง บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2561 โดยกําหนดค่าสอบบัญชี ปีละไม่เกิน 1,450,000 บาท (หนึ งล้านสี แสนห้า
หมืนบาทถ้วน) และในกรณี ทีผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตอืนของบริ ษทั เพือทําหน้าที ดังกล่าวแทนได้ เห็นด้วยคะแนนเสี ยง
196,343,750 เสี ยง คิ ดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนหุ ้นทั&งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที เข้าร่ วมประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน ทั&งนี&ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงไม่เห็นด้วย ,งดออกเสี ยง และ บัตรเสี ย
วาระที 7. พิจารณาและลงมติพิเศษเรืองการจดทะเบียนแก้ ไขเพิม เติมข้ อบังคับของบริษทั

ประธานได้แถลงให้ทีประชุ มทราบว่าเพือให้นกั ลงทุ นต่างชาติ สามารถได้เข้าลงทุ นซื& อหุ ้นใน
กิ จการได้เพิมขึ&น จึ งเสนอให้เพิมสัดส่ วนการถื อครองหุ ้นต่างชาติ และแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ในเรื อง
สัดส่ วนการถือครองหุ น้
จากเดิม
“ ข้อ 9. หุ น้ ของบริ ษทั โอนได้โดยไม่มีขอ้ จํากัด เว้นแต่
(1) การโอนหุ น้ นั&นทําให้บริ ษทั เสี ยสิ ทธิ และผลประโยชน์ทีบริ ษทั จะพึงได้รับตามกฎหมาย
(2) การโอนหุ น้ นั&นเป็ นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ ้นอยูใ่ นบริ ษทั เกินกว่าร้อยละ 40”
ขอแก้ไขเป็ น
“ข้อ 9. หุ น้ ของบริ ษทั โอนได้โดยไม่มีขอ้ จํากัด เว้นแต่
(1) การโอนหุ น้ นั&นทําให้บริ ษทั เสี ยสิ ทธิ และผลประโยชน์ทีบริ ษทั จะพึงได้รับตามกฎหมาย
(2) การโอนหุ น้ นั&นเป็ นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ ้นอยูใ่ นบริ ษทั เกินกว่าร้อยละ 49 ”
จึงขอให้ทีประชุมพิจารณา
ทีประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็ นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริ ษทั ตามทีประธาน
เสนอ เห็ นด้วยคะแนนสี ยง 196,343,750 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนหุ ้นทั&งหมดของผูถ้ ือหุ ้นทีเข้า
ร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ทั&งนี&ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงไม่เห็นด้วย ,งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย
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วาระที 8. พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
- ไม่มี ปิ ดประชุม เวลา 11.30 น.

ลงชือ ........................................................................................ ประธานทีประชุม
(ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุน ปิ น)
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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
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

Chairman of the Board of Directors
Managing Director
Director
Director
Director
Independent Director and Chairman of the Audit committee
Independent Director and Member of the Audit Committee
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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เอกสารแนบ 2

ติดอากรแสตมป์
20 บาท
เลขทะเบียนผูเขีถ้ ยือนที
หุ้น ......................................
Shareholders Registration No.

หนังสื อมอบฉันทะ
Proxy

แบบ ข.
Form B.

เขียนที ...........................................................
Written at
วันที ............... เดือน ................. พ.ศ. ..............
Date
Month
Year

(1) ข้าพเจ้า .................................................................... สัญชาติ ....................................... อยูบ่ า้ นเลขที .............................
I / We
Nationality
Residing at No.
ถนน .............................. ตําบล / แขวง ........................ อําเภอ/เขต ......................... จังหวัด ....................... รหัสไปรษณี ย ์ .................
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
Province
Postal Code
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
being a shareholder of Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited
โดยถือหุน้ จํานวนทั&งสิ& นรวม...................................... หุน้
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ............................. เสี ยง ดังนี&
Holding the total amount of
shares and have the rights to vote equal to
votes as
follows:
หุน้ สามัญ ................................. หุน้
ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ................................... เสี ยง
Ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
votes
หุน้ บุริมสิ ทธิ ............................หุน้
ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ................................... เสี ยง
Preferred share
shares and have the rights to vote equal to
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
hereby appoint  ............................................................................................................ อายุ ................... ปี
age
years
อยูบ่ า้ นเลขที ..................................ถนน ................................... ตําบล / แขวง ……..................
residing at No.
Road
Tambol / Khwaeng
อําเภอ/เขต ....................... ………..จังหวัด ……………….............. รหัสไปรษณี ย ์ ………................
Amphur / Khet
Province
Postal Code
 นายชาน วา ชอง
กรรมการอิสระ
อายุ 55 ปี
Mr. Chan Wah Chong Independent director age 55 years
อยูบ่ า้ นเลขที 390 Lorong Keranji 7/3, Taman Keranji II, 09000 Kulim,Kedah, Malaysia
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 นายวิจิตร ตั&งสิ นมันคง กรรมการอิสระ
อายุ 57 ปี
Mr. Vijit Tanksinmankong Independent director age 57 years
อยูบ่ า้ นเลขที 100/46 หมู่ที 4 ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
 นายบุลเดช วรพงศ์
กรรมการอิสระ
อายุ 75 ปี
Mr. Boondej Varaphong Independent director age 75 years
อยูบ่ า้ นเลขที 45/50 หมู่ที 6 ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพือเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 ในวันพฤหัสบดี
ที 25 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องนพรรณพ ชั&น 3 อาคารสํานักงานบริ ษทั 1/1 หมู่ที 2 ตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
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) จํานวนคะแนนเสี ยงทีข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั&งนี&
The number of votes which I / we have granted to my/our proxy to attend this Meeting and vote there as follows:
 เท่ากับจํานวนหุน้ ทั&งสิ& นทีข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ตามข้อ (2)
Equal to all of the amount of shares held by me/us and have the rights to vote in accordance with Clause (2)
 บางส่ วนคือ  หุน้ สามัญ ................................. หุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ ............................ เสี ยง
a part of
Ordinary share
shares and have the rights to vote
votes
 หุน้ บุริมสิ ทธิ ........................... หุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ ............................. เสี ยง
Preferred share
shares and have the rights to vote
votes
รวมสิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ท& งั หมด ................................... เสี ยง
in the total amount of
votes
(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั&งนี& ดังนี&
In this Meeting, I / we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/ our behalf as appropriate in all respect.
 (ข) ให้ผมู้ อบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี&
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั&งที 1/2561
Agenda 1 To certify the minutes of the Ordinary Shareholders Meeting No.1/2018
 เห็นด้วย ............... เสี ยง  ไม่เห็นด้วย ............... เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
Approve
votes
Disapprove
votes Abstain
votes
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วาระที 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ประจําปี 2561
Agenda 2 To certify the company’s annual report and the board of directors’ report for 2018.
 เห็นด้วย ............... เสี ยง  ไม่เห็นด้วย ............... เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
Approve
votes
Disapprove
votes Abstain
votes
วาระที 3 พิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี บัญชีสิ&นสุ ด วันที 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผูส้ อบบัญชี
Agenda 3 To consider and approve financial statements for the year ended December 31, 2018 and the auditor’s
report
 เห็นด้วย ............... เสี ยง  ไม่เห็นด้วย ............... เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
Approve
votes
Disapprove
votes Abstain
votes
วาระที 4 พิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561
Agenda 4 To consider and approve the allocation of net profit for dividend payment for year 2018.
 เห็นด้วย ............... เสี ยง  ไม่เห็นด้วย ............... เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
Approve
votes
Disapprove
votes Abstain
votes
วาระที 5 พิจารณาแต่งตั&งกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ ประจําปี 2562
Agenda 5 To consideration of the elect directors to replace those retire for year 2019
 เห็นด้วยกับการแต่งตั&งกรรมการทั&งชุด ............... เสี ยง
Approve the appointment of all directors
votes
 เห็นด้วยกับการแต่งตั&งกรรมการบางราย ดังนี&
Approve the appointment of certain directors as follows :
1. นายกัมพล วัชระนิมิต
Mr.Kampol Watcharanimit
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง .............. เสี ยง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
2. นายตัน เซา ปอ
Mr. Tan Seow Phor
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง .............. เสี ยง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
3. นายชาน วา ชอง
Mr.Chan Wah Chong
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง .............. เสี ยง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
วาระที 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562
Agenda 6 To consideration of directors’ remuneration for year 2019
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง .............. เสี ยง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
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วาระที 7 พิจารณาแต่งตั&งผูต้ รวจสอบบัญชี และกําหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจําปี 2562
Agenda 7 To consider auditors and determination of audit fees for year 2019.
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง .............. เสี ยง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
วาระที 8 พิจารณาเรื องอืน ๆ (ถ้ามี)
Agenda 8 To consider other issues ( If any)
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง .............. เสี ยง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
(6) คําแถลงหรื อเอกสารหลักฐานอืนๆ (ถ้ามี) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
The proxy’s statement or any other evidencing documents (if any.)
................................................................................................................................................................................................................
(7) ในกรณี ทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ทีประชุมมี
การพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนื อจากเรื องทีระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรื อเพิมเติมข้อเท็จจริ ง
ประการใด ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
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.
กิจการใดทีผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนั&น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any act performed by the proxy at said meeting shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

ลงชือ / Signed.................................................... ผูม้ อบฉันทะ / Grantor
(..................................................)

ลงชือ/ Signed...................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ / Proxy
(..................................................)
หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ทีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือการแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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.

ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุน้ ทีระบุไว้ในข้อ(2)หรื อจะมอบฉันทะเพียงบางส่ วนน้อยกว่าจํานวนทีระบุไว้ในข้อ
(2)ก็ได้

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&งชุดหรื อเลือกตั&งกรรมการบางราย
For Agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed.
4. กรณี หากมีขอ้ กําหนดหรื อข้อบังคับใดกําหนดให้ผูร้ ับมอบฉันทะต้องแถลงหรื อแสดงเอกสารหลักฐานอืนใด เช่น กรณี
ผูร้ ับมอบฉันทะเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยในกิจการเรื องใดทีได้เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรื อแสดง
เอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (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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เอกสารแนบ 3
ประวัตบิ ุคคลทีเ สนอเพือ เลือกตังเป็ นกรรมการ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
กระบวนการคัดเลือกผูด้ าํ รงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ไม่ได้ผา่ นคณะกรรมการสรรหา เนืองจากปั จจุบนั บริ ษทั
ยังไม่มีการแต่งตั&งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามกรรมการทีได้รับเสนอชือในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ครั&งนี&
ได้ผ่า นกระบวนการกลันกรองจากคณะกรรมการบริ ษทั ร่ ว มกัน และพิ จารณาคุ ณสมบัติใ นด้านต่าง ๆ โดยดู ถึง ความ
เหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู ้ ประสบการณ์และความเชี ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะ
กรรมการบริ ษทั ในช่วงปี ทีผ่านมา
บุคคลทีได้รับการเสนอชือในครั&งนี& ได้ผา่ นกระบวนการกลันกรองของคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว เห็นว่ามี
คุณสมบัติทีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั
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ชือ – สกุล
Name

นายกัมพล วัชระนิมิต

ตําแหน่งในบริ ษทั
วันทีดํารงตําแหน่ง
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

กรรมการผูจ้ ดั การ
4 กรกฎาคม 2532
58 ปี
ไทย
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
- ไม่มี-

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่งตั&ง
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ
การถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ
การเข้าร่ วมประชุมในปี 2561

Mr.Kampol Watcharanimit

กรรมการเดิมกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่
30 ปี
ถือหุน้ สามัญ (Common Share) จํานวน 15,005,000 หุน้ (Shares)
คิดเป็ นร้อยละ 4.55
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ จํานวน 1/1 ครั&ง
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 5/5 ครั&ง

ประสบการณ์ ทาํ งาน/การดํารงตําแหน่ ง • ดํารงตําแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียน : 1 แห่ง
เป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิ จการอื น ที
กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย)
อ า จ ทํ า ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง • ดํารงตําแหน่งในกิจการอืนทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน : 3 แห่ง
ผลประโยชน์หรื อสภาพเป็ นการแข่งขัน
1. กรรมการ บริ ษทั อีโลฟาร์ จํากัด
ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั ช่วง 5 ปี ทีผ่านมา –
2. กรรมการ บริ ษทั ซาฟโคล โฮลดิ&ง (ประเทศไทย) จํากัด
ปั จจุบนั
3. กรรมการ บริ ษทั ทรอปิ คอลแพคเกจจิ&ง จํากัด
• กิจการอืน ๆ ทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั
-ไม่มี -
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ชือ – สกุล
Name
ตําแหน่งในบริ ษทั
วันทีดํารงตําแหน่ง
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรจาก IOD
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่งตั&ง
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ
การถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
การเข้าร่ วมประชุมในปี 2561

นายตัน เซา ปอ
Mr.Tan Seow Phor
กรรมการ
25 เมษายน 2557
50 ปี
มาเลเซีย
Bachelor of Art in Economics, The California state University in Northridge, USA.
- ไม่มีกรรมการเดิมกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่
5 ปี
ถือหุน้ สามัญ (Common Share) จํานวน 44,931,500 หุน้
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 13.62
เป็ นลูกชายของประธานกรรมการบริ ษทั ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุน ปิ น
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ จํานวน 1/1 ครั&ง
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 4/5 ครั&ง

ประสบการณ์ทาํ งาน/การดํารงตําแหน่ง • ดํารงตําแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียน : 2 แห่ง
เป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอืน ที
กรรมการ บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย)
อ า จ ทํ า ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง
กรรมการอิสระ Pin Wee Group Bhd Company, Malaysia
ผลประโยชน์ ห รื อสภาพเป็ นการ • ดํารงตําแหน่งในกิจการทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน : 3 แห่ง
แข่งขันทางธุ รกิจกับบริ ษทั ช่วง 5 ปี ที
กรรมการบริ หาร Tropical Group of Companies, Malaysia
ผ่านมา – ปั จจุบนั
กรรมการ Tropical Consolidated Corporation Sdn. Bdh., Malaysia
กรรมการ TC Boy Marketing Sdn. Bhd., Malaysia
• กิจการอืน ๆ ทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั
-ไม่มี -
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ชือ – สกุล
Name
ตําแหน่งในบริ ษทั
วันทีดํารงตําแหน่ง
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรจาก IOD
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่งตั&ง
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ
การถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ
การเข้าร่ วมประชุมในปี 2561
(เข้ารับตําแหน่งแทน นายลิม ชอง เชียง
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ซึงลาออกเมือวันที 10
สิ งหาคม 2561)
ประสบการณ์ทาํ งาน/การดํารงตําแหน่ง
เป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอืน ที
อ า จ ทํ า ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผลประโยชน์ ห รื อสภาพเป็ นการ
แข่งขันทางธุ รกิจกับบริ ษทั ช่วง 5 ปี ที
ผ่านมา – ปั จจุบนั

นายชาน วา ชอง
Mr.Chan Wah Chong
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
26 กันยายน 2561
55 ปี
มาเลเซีย
A Qualified Member of Malaysia Institute of Certified Public Accountants
- ไม่มีกรรมการเดิมกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่
3 เดือน
หุน้ สามัญ (Common Share) : ไม่มี หุน้
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ จํานวน -/1 ครั&ง
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 1 /5 ครั&ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 1/4 ครั&ง

• ดํารงตําแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียน : 3 แห่ง
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ของบมจ.ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย)
Independent Director, SLP Resources Bhd., Malaysia
Independent Director, Lii Hen Industries Bhd., Malaysia
• ดํารงตําแหน่งในกิจการอืนทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน : 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 ทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั
-ไม่มี –
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เอกสารแนบ 4
รายละเอียดกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการอิสระ
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลทีจะเสนอชือให้เป็ น กรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ น
อิสระ และเป็ นไปตลาดหลักทรัพย์ เกณฑ์ทีเกียวข้อง บริษัทได้ กําหนด นิยาม “ กรรมการอิสระ” ของบริษัท เท่ ากับข้ อกําหนด
ขันตําของ ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ ในบริษัท ดังนี
1. ถือหุ้นไม่ เกิน 1% ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสี ยงทังหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่ วม หรือบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
2.ไม่ มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน รวมทังไม่ เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้ รับเงินเดือนประจํา หรื อเป็ นผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่ วม หรือบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งหรื อบุคคลทีให้ บริ การด้ านวิชาชี พแก่ บริ ษัท หรื อบริ ษัทในเครื อ
ด้วย เช่ น ผู้สอบบัญชี ทนายความ เป็ นต้ น โดยต้ องไม่ มีผลประโยชน์ หรือส่ วนได้เสี ยในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเวลาไม่ น้อยกว่ า 1 ปี
3. ไม่ มีความสั มพันธ์ ทางธุรกิจ เช่ น เป็ นลูกค้ า ผู้จัดหาวัตถุดบิ เจ้ าหนี/ลูกหนีการค้ า เจ้ าหนี/ลูกหนีเงินให้ กู้ยืม ไม่ มีผลประโยชน์ หรื อ
ส่ วนได้เสี ย ไม่ ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทังในด้านการเงินและการบริหารงานของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม หรื อบุคคลทีอาจมี
ความขัดแย้ งในลักษณะทีจะทําให้ ขาดความเป็ นอิสระ
4. ไม่ เป็ นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่ วม หรือบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง และ
ไม่ ได้รับการแต่ งตังให้ เป็ นตัวแทนเพือ รักษาผลประโยชน์ ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทังเปิ ดเผยความสั มพันธ์ อืนทีอาจทําให้
ขาดความเป็ นอิสระด้วย

ความสัมพันธ์ ในลักษณะทีเ กีย วข้ อง
ลักษณะความสัมพันธ์
การถือหุน้ ในบริ ษทั
- จํานวนหุน้
- สัดส่ วนของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสี ยงทั&งหมด
การเป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั /บริ ษทั
ย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี&กบั บริ ษทั /บริ ษทั ใหญ่/
บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม หรื อ
นิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ทีผ่านมา
1) เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานพนักงาน
ลูกจ้าง หรื อ ทีปรึ กษาทีได้รับเงินเดือนประจํา
2) เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีปรึ กษา
กฎหมาย)
3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ(เช่น การซื&อ/ขาย วัตถุดิบ/สิ นค้า/
บริ การ การให้กยู้ มื เงินหรื อการกูย้ ืมเงิน)

ผูไ้ ด้รับการเสนอชือเป็ นกรรมการอิสระ
นายชาน วา ชอง นายวิจิตร ตั&งสิ นมันคง นายบุลเดช วรพงศ์
ไม่มี
ไม่มี
ไม่เป็ น

ไม่มี
ไม่มี
ไม่เป็ น

ไม่มี
ไม่มี
ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
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ประวัตกิ รรมการอิสระ
กรรมการอิสระ ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังนี&

1. ชือ – นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
ทีอยู่
ตําแหน่งในบริ ษทั
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก
ตําแหน่งอืนในปั จจจุบนั

นายชาน วา ชอง (MR.CHAN WAH CHONG )
55 ปี
มาเลเซีย
390 Lorong Keranji 7/3, Taman Keranji II, 09000 Kulim, Kadah, Malaysia
กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
A Qualified Member of Malaysian Institute of Certified Public Accounts
IOD -ไม่มี - 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

ประสบการณ์ทาํ งาน
ในช่วง 5 ปี ทีผ่านมา

- Director, P & C Corporate Resources Sdn. Bdh., Malaysia
- 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

จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการอิสระ

3 เดือน (รับตําแหน่งเมือ 26 กันยายน 2561 แทน นายลิม ชอง เชียง ซึงลาออกเมือ
วันที 10 สิ งหาคม 2561)
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้
จํานวน 0/1 ครั&ง
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
จํานวน 1/5 ครั&ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 1 /4 ครั&ง

การเข้าร่ วมประชุมในปี 2561

การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอืน :- การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในลักษณะดังนิยามของกรรมการอิสระ กับบริ ษทั /บริ ษทั ใหญ่/บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม หรื อ
นิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ทีผ่านมา - ไม่เป็ น –
- การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยพิเศษในทุกวาระทีเสนอในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ -ไม่มี –
- การดํารงตําแหน่งในกิจการอืนทีแข่งกัน/เกียวเนืองกับธุรกิจของบริ ษทั –ไม่มีหน้า 28 ของหน้า 36

2. ชือ – นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
ทีอยู่
ตําแหน่งในบริ ษทั
การศึกษา

นายวิจติ ร ตังสินมัน คง
57 ปี
ไทย
100/46 หมู่ที 4 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทาํ งาน :-

แพทย์ผเู ้ ชียวชาญสาขาสูตินรี เวช โรงพยาบาลราษฎร์ยนิ ดี หาดใหญ่

จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการอิสระ

18 ปี บริ ษทั มีความจําเป็ นให้ดาํ รงตําแหน่งต่อ เนืองจากเป็ นบุคคลทีมีคุณสมบัติ
เหมาะสม และ มีความอิสระในการปฏิบตั ิงาน
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้
จํานวน 1/1 ครั&ง
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
จํานวน 5/5 ครั&ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 4/4 ครั&ง

การเข้าร่ วมประชุมในปี 2561

การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอืน :- การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในลักษณะดังนิยามของกรรมการอิสระ กับบริ ษทั /บริ ษทั ใหญ่/บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม หรื อ
นิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ทีผ่านมา - ไม่เป็ น –
- การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยพิเศษในทุกวาระทีเสนอในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ -ไม่มี –
- การดํารงตําแหน่งในกิจการอืนทีแข่งกัน/เกียวเนืองกับธุรกิจของบริ ษทั –ไม่มี-
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3. ชือ – นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
ทีอยู่
ตําแหน่งในบริ ษทั
การศึกษา

นายบุลเดช วรพงศ์
75 ปี
ไทย
45/50 หมูท่ ี 6 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั&นสูง ช่างสํารวจ วิทยาลัยเทคนิคกรุ งเทพ

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทาํ งาน :-

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการอิสระ

22 ปี บริ ษทั มีความจําเป็ นให้ดาํ รงตําแหน่งต่อ เนืองจากเป็ นบุคคลทีมีคุณสมบัติ
เหมาะสม และ มีความอิสระในการปฏิบตั ิงาน

การเข้าร่ วมประชุมในปี 2561

ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้
จํานวน 1/1 ครั&ง
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
จํานวน 5/5 ครั&ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 4/4 ครั&ง
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอืน :- การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในลักษณะดังนิยามของกรรมการอิสระ กับบริ ษทั /บริ ษทั ใหญ่/บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม หรื อ
นิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ทีผ่านมา - ไม่เป็ น - การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยพิเศษในทุกวาระทีเสนอในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ -ไม่มี –
- การดํารงตําแหน่งในกิจการอืนทีแข่งกัน/เกียวเนืองกับธุรกิจของบริ ษทั -ไม่มี-
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เอกสารแนบ 5
การแต่ งตังผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตและกําหนดค่ าสอบบัญชี
เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ งกําหนดให้ทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือ
หุ ้นแต่งตั&งผูต้ รวจสอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ทุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิให้แต่งตั&งผูต้ รวจสอบ
บัญชีจากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จํากัด เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2562 ตามรายชือต่อไปนี&
1. นางสาวบงกช อําเสงียม
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที 3684 และ/หรื อ
(เป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั ฯมาแล้ว 1 ปี )
2. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที 7789 และ/หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั ฯ)
3. นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที 7494
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั ฯ)
และในกรณี ทีผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้บริ ษทั เคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชี
จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอืนของบริ ษทั เพือทําหน้าทีดังกล่าวแทนได้
ในปี 2561 ผู ้ต รวจสอบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท คื อ บริ ษ ัท เคพี เ อ็ ม จี ภู มิ ไ ชย สอบบัญ ชี จํา กัด มี นางสาวบงกช
อําเสงี ยม เป็ นผูล้ งลายมื อชื อมาตั&งแต่ปี 2561 เป็ นเวลา 1 ปี โดยปฏิ บัติหน้า ที ฐานะผูต้ รวจสอบบัญชี ไ ด้เป็ นอย่างดี
สามารถจัดทํางบการเงินได้ทนั ตามกําหนดเวลา และในส่ วนของบริ ษทั ย่อยมี นางสาวบงกช อําเสงี ยม เป็ นผูต้ รวจสอบ
บัญชีดว้ ย
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการบริ ษทั โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ทีประชุมใหญ่สามัญ
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2562 เป็ นเงิน จํานวน 1,555,000 บาท ซึ งเพิมขึ&นจากปี
2561 จํานวน 105,000 บาท และบริ ษทั ย่อย 1 แห่ ง คือ บริ ษทั อีโลฟาร์ จํากัด ซึ งมีค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี จํานวน
220,000 บาท ซึงเพิมขึ&นจากปี 2561 จํานวน 34,000 บาท
ค่ าบริการอืน ๆ
-ไม่ มี -
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เอกสารแนบ 6
ข้ อบังคับของบริษัทในส่ วนทีเ กีย วกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมวดที 4 การประชุ มผู้ถือหุ้น
ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี เดือนนับแต่วนั สิ& นสุ ดของรอบปี บัญชี ของ
บริ ษทั
การประชุ มผูถ้ ือ หุ ้น คราวอื นนอกจากที กล่ าวแล้วให้เรี ยกว่าการประชุ มวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการ
ประชุมวิสามัญ เมือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุน้ รวมกันนับจํานวนหุน้ ได้ไม่น้อยกว่าหนึ งในห้าของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ ายได้ท& งั หมด หรื อ
ผูถ้ ือ หุ ้น ไม่น้อยกว่ายีสิ บ ห้าคน ซึ งมีหุ้นนับ รวมกันได้ไม่น้อ ยกว่าหนึ งในสิ บ ของจํานวนหุ ้นที จําหน่ ายได้ท& ังหมด จะเข้าชื อกันทําหนังสื อขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการทีขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าว
ด้วย ในกรณี เช่นนี&คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในหนึงเดือนนับแต่วนั ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 27. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื องที
จะเสนอต่อทีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื องทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุ มตั ิ หรื อ เพือพิจารณา แล้วแต่กรณี
รวมทั&งความเห็นของคณะกรรมการในเรื องดังกล่าวและจัดส่ งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสามวัน ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสามวัน
ข้อ 28. ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผถู้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีสิ บห้าคน หรื อไม่น้อยกว่ากึ ง
หนึงของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทั&งหมดและต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึงในสามของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ ายได้ท& งั หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุมใน
กรณี ทีปรากฎว่าการประชุ มผูถ้ ือ หุ ้นครั& งใดเมือล่ วงเวลานัดไปแล้ว ถึงหนึ งชัวโมงจํานวนผูถ้ ือหุ ้น ซึ งมาเข้าร่ วมประชุ มไม่ครบองค์ประชุ มตามที
กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั&นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้น
ไม่นอ้ ยกว่า เจ็ดวันก่อนวันประชุมในการประชุมครั&งหลังนี&ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 29. มติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ นั&นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี&
(1) ในกรณี ปกติให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานใน
ทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึ&นอีกเสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชี&ขาด
(2) ในกรณี ดังต่อไปนี& ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนเสี ยงทั&งหมดของผูถ้ ือหุ ้น ซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั&งหมดหรื อบางส่ วนทีสําคัญให้แก่บุคคลอืน
(ข) การซื&อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อืนหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี ยวกับการให้เช่ ากิ จการของบริ ษทั ทั&งหมด หรื อบางส่ วนทีสําคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอืน โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ข้อ 30. กิจการอันทีประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี&
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อทีประชุมแสดงว่าในรอบปี ทีผ่านมากิจการของบริ ษทั ได้จดั การไป
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตั&งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
(5) แต่งตั&งผูส้ อบบัญชี
(6) กิจการอืน ๆ
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เอกสารแนบ 7

เงือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้ าร่ วมประชุ ม
การมอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนน
.
1. วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษทั ได้จดั ส่งหนังสื อมอบฉันทะ ตามทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ได้กาํ หนดไว้ให้ผถู ้ ือหุน้ ที
ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั&งที 1/2562 ของบริ ษทั ได้ดว้ ยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดําเนินการ
ดังนี&
(1) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ งตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริ ษทั บุคคลใดคนหนึ ง โดยให้ระบุชือพร้อมรายละเอียดของบุคคลที ผูถ้ ือหุ ้นประสงค์จะมอบฉันทะ
โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะในการเข้าร่ วมประชุมดังกล่าว
(2) ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทั&งขีดฆ่าลงวันทีทีทําหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว เพือให้ถูกต้องและ
มีผลผูกพันตามกฎหมาย หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ บริ ษทั มีบริ การ ณ จุดลงทะเบียน
(3) ส่งคืนมายังสํานักงานบริ ษทั ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันประชุม เพือความสะดวกรวดเร็ วในการ
ตรวจสอบหลักฐาน
ทั&งนี& ไม่วา่ ผูถ้ ือหุน้ จะถือหุน้ ของบริ ษทั จํานวนเท่าใด จะแบ่งการมอบฉันทะเป็ นหนังสื อหลายฉบับ หรื อให้แก่
ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนไม่ได้
2. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษทั จะเริ มรับลงทะเบี ยนการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น ก่อนเริ มการประชุมไม่นอ้ ยกว่า 1 ชัวโมง หรื อ ตั&งแต่เวลา 9.30 น.
เป็ นต้นไป ณ สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั ห้องนพรรณพ เลขที 1/1 หมู่ที 2 ตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตาม
แผนทีสถานทีจัดประชุมทีปรากฏอยูใ่ นสิ งทีส่งมาด้วย ตามเอกสารแนบ 8
3. การแสดงเอกสารก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี&ก่อนเข้าร่ วมประชุม (แล้วแต่กรณี ใดกรณี หนึง) ต่อไปนี&
3.1 กรณีบุคคลธรรมดา
3.1.1 กรณีผู้ถอื หุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้แสดงเอกสารทีส่วนราชการออกให้ทียังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ
ใบขับขี หรื อหนังสื อเดินทาง และหากมีการเปลียนชือ-นามสกุล ให้ยนหลั
ื กฐานประกอบด้วย
3.1.2

กรณีมอบฉันทะให้ ผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
1. หนังสื อมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้อมหนังสื อนัดประชุม (แบบใดแบบหนึง) ลงลายมือชือผูม้ อบฉันทะ
และผูร้ ับมอบฉันทะ
2. สําเนาเอกสารทีส่วนราชการออกให้ผถู ้ ือหุน้ ตามข้อ 3.1.1 และผูถ้ ือหุน้ ได้ลงชือรับรองสําเนาถูกต้อง
3. แสดงเอกสารทีส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับ ข้อ 3.1.1
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3.2 กรณีนิตบิ ุคคล
3.2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
(1) แสดงเอกสารทีส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดา ข้อ 3.1.1
(2) สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึงรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล
(กรรมการ) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคล ซึงเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมีอาํ นาจกระทําการแทน
นิติบุคคลซึงเป็ นผูถ้ ือหุน้
3.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ ผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
(1) หนังสื อมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้อมหนังสื อนัดประชุม ลงลายมือชือของผูแ้ ทนนิติบุคคล(กรรมการ)
ซึงเป็ นผูม้ อบฉันทะ และผูร้ ับมอบฉันทะ
(2) สําเนาหนังสื อรั บรองการจดทะเบี ยนนิ ติบุคคลของผูถ้ ือหุ ้น ซึ งรั บรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิ ติบุคคล
(กรรมการ) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิ ติบุคคลซึ งลงนามในหนังสื อมอบฉันทะมีอาํ นาจกระทํา
การแทนนิติบุคคลซึงเป็ นผูถ้ ือหุน้
(3) สําเนาเอกสารทีส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ งเป็ นผูม้ อบฉันทะตาม ข้อ 3.1.1 และ
ลงชือรับรองสําเนาถูกต้อง
(4) แสดงเอกสารทีส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดา ข้อ 3.1.1
3.3 ผู้ถือหุ้นซึงมิได้ มสี ัญชาติไทยหรือเป็ นนิตบิ ุคคลทีจ ดั ตังขึน ตามกฎหมายต่ างประเทศ
ให้เตรี ยมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณี ขา้ งต้น โดยเอกสารทีมิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทํา
คําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนนิติบุคคลนั&นรับรองความถูกต้องของคําแปล
4. การออกเสียงลงคะแนน
4.1 กฎข้ อบังคับการลงคะแนนเสียง
(1) การออกเสี ยงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิ ดเผย ด้วยวิธีชูมือ โดยให้นบั หนึ งหุ ้นเป็ นหนึ งเสี ยง และจะแยกออกเสี ยง
ลงคะแนนเป็ นบางส่วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง กีเสี ยงก็ได้
(2) การออกเสี ยงลงคะแนนในกรณี มอบฉันทะ ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องออกเสี ยงลงคะแนนตามทีผูม้ อบฉันทะระบุไว้
ในหนังสื อมอบฉันทะเท่านั&น กรณี ผมู ้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนไว้ในหนังสื อ
มอบฉันทะ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน
(3) มติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี&
• กรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากเป็ นมติของทีประชุม
• กรณี อืน ๆ ซึ งมีกฎหมาย หรื อข้อบังคับบริ ษทั กําหนดไว้แตกต่างจากกรณี ปกติ ก็จะดําเนิ นการให้เป็ นไป
ตามทีกําหนดนั&น โดยประธานในทีประชุมหรื อผูซ้ ึ งประธานมอบหมายจะแจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นในทีประชุม
รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่วาระดังกล่าว
(4) หากคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึ&นอีกหนึงเสี ยงต่างหากเป็ นเสี ยงชี&ขาด
(5) ผูถ้ ือหุ ้นคนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื องใด ห้ามมิให้ออกเสี ยงในเรื องนั&น และประธานในทีประชุมอาจจะ
เชิญให้ผถู ้ ือหุน้ นั&นออกนอกทีประชุมชัวคราวก็ได้
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(6) การลงคะแนนลับ อาจจะทําได้เมือมีผถู ้ ือหุน้ ในทีประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และทีประชุมลงมติให้มีการ
ลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในทีประชุมจะเป็ นผูก้ าํ หนดวิธีการลงคะแนนลับนั&น และแจ้งให้ทีประชุม
ทราบก่อนการออกเสี ยงลงคะแนนลับดังกล่าว
4.2 วิธีปฏิบัตใิ นการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
ประธานหรื อผูซ้ ึงประธานมอบหมายจะเป็ นผูเ้ สนอให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาลงคะแนนเสี ยงด้วยวิธีชูมือในแต่ละวาระ โดยจะมี
การสอบถามจากทีประชุมว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ตามวิธีปฎิบตั ิในการลงคะแนนเสี ยง ดังนี&
(1) กรณีผู้ถอื หุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้ผถู ้ ือหุน้ ชูมือขึ&นและเลือกกาเครื องหมายว่าไม่เห็นด้วย หรื อ
งดออกเสี ยงในบัตรยืนยันการลงคะแนนทีได้แจกไว้ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในขณะลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม พร้อมทั&ง
เซ็นชือกํากับไว้และเจ้าหน้าทีของบริ ษทั จะเดินเข้าไปเพือขอรับบัตรยืนยันการลงคะแนนดังกล่าวในแต่ละวาระ
เพือทําการรวบรวมคะแนนต่อไป
สําหรับท่านผูถ้ ือหุน้ ทีไม่ได้ชูมือในทีประชุม ให้ถือว่าผูถ้ ือหุน้ ได้ลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วยตามทีคณะกรรมการได้เสนอ

(2) กรณีผู้ถอื หุ้นมอบฉันทะให้ ผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
• ให้ถือการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระที ผูถ้ ือหุ ้นได้ออกเสี ยงลงคะแนนไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ
ตามทีผูร้ ับมอบฉันทะได้ยนต่
ื อเจ้าหน้าทีของบริ ษทั ในขณะลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมเป็ นคะแนนเสี ยงที
ใช้นบั เป็ นมติทีประชุม โดยไม่ตอ้ งออกเสี ยงลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนอีก
• กรณี ทีผูถ้ ือหุ น
้ ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนไว้ในหนังสื อมอบฉันทะหรื อระบุไว้
ไม่ชดั เจน ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน โดยปฎิบตั ิตามวิธีการในข้อ 4.2 (1)

4.3 การนับคะแนนเสียงและประกาศผล
ในการประชุมแต่ละวาระ จะทําการนับคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระด้วยวิธีการหักคะแนนเสี ยงทีไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง
ออกจากจํานวนหุ ้นทั&งหมดของผูถ้ ือหุ ้น/ผูร้ ับมอบฉันทะทีมาประชุม และมีสิทธิ ออกเสี ยง และประกาศผลการนับคะแนน
เสี ยงให้ทีประชุมรับทราบว่า ในแต่ละวาระการประชุมมีผเู ้ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงกีเสี ยง
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เอกสารแนบ 8
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