เอกสารแนบ 1
บริษทั ทรอปิ คอล แคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั-งที 1/2562
*** *** ***
วัน เวลา และสถานที
ประชุมเมือวันพฤหัสบดีที 25 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องนพรรณพ อาคารสํานักงานบริ ษทั
เลขที 1/1 หมู่ที 2 ตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
กรรมการเข้ าร่ วมประชุม จํานวน 8 คน ดังนี5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุน ปิ น
นายกัมพล วัชระนิมิต
นายสมชาย ดีประเสริ ฐกุล
นายฉลอง อภิชาติโชติ
นายตัน เซา ปอ
นายชาน วา ชอง
นายวิจิตร ตั5งสิ นมัน คง
นายบุลเดช วรพงศ์

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ ผูร้ ับผิดชอบสูงสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
กรรมการ และเลขานุการกรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. ผูแ้ ทนผูต้ รวจสอบบัญชี บริ ษทั เคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชี จํากัด
นางสาวบงกช อําเสงียม
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3684
นางสาวโยถิกะ ศรี พงษ์พนั ธุ์กลุ
ผูจ้ ดั การตรวจสอบบัญชี
ก่อนทีจะเข้าระเบียบวาระการประชุม บริ ษทั ได้มีการแนะนํา คณะกรรมการของบริ ษทั ทีเข้าร่ วมประชุม
ครั5งนี5 ปั จจุบนั บริ ษทั มีคณะกรรมการจํานวน 8 คน และได้เข้าร่ วมประชุ มครั5งนี5 จํานวน 8 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 100
ของกรรมการทั5งหมด แนะนําผูต้ รวจสอบบัญชี และแจ้งวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุ มให้ทีประชุ ม
รับทราบดังนี5
1. การออกเสี ย งลงคะแนนจะใช้แ บบฟอร์ ม การออกเสี ย งลงคะแนนที เ จ้า หน้า ที จัด เตรี ย มให้ ข ณะ
ลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ งผูถ้ ือหุ น้ แต่ละคนมีคะแนนเสี ยงเท่าจํานวนหุ น้ ทีถืออยู่โดยถือว่าหนึ งหุ น้ มีหนึ งเสี ยง
สําหรับผูร้ ับมอบฉันทะซึ งผูถ้ ือหุน้ ได้ออกเสี ยงมาในใบมอบฉันทะแล้ว บริ ษทั จะถือตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ น้
โดยผูร้ ับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในทีประชุมอีก
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2. เมือจบการชี5แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะสอบถามผูถ้ ือหุ น้ และเปิ ดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็น หากไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากข้อเสนอความเห็นของคณะกรรมการ ประธาน
จะผ่านไปพิจารณาเรื องในวาระถัดไป โดยถือว่าผูถ้ ือหุ น้ มีมติเป็ นเอกฉันท์ตามทีคณะกรรมการเสนอในวาระนั5น ๆ
โดยบริ ษทั จะแสดงผลคะแนนให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบในทุกวาระ
3. กรณี มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรื อต้องการงดออกเสี ยงในวาระใดขอให้ผูถ้ ือหุ ้นนั5นยกมือขึ5 นเมือ
ประธานกล่าวสอบถามผูถ้ ือหุ น้ จบ ในกรณี น5 ี ประธานจะให้ผถู ้ ือหุ ้นผูซ้  ึ งไม่เห็นด้วย หรื อต้องการงดออกเสี ยงระบุ
จํานวนหุ ้นที ประสงค์จะลงคะแนนจํานวนไม่เกิ นกว่าหุ ้นที ถืออยู่ในแบบฟอร์ มเอกสารการลงคะแนนส่ งมอบให้
เจ้าหน้าทีของบริ ษทั หรื อผ่านไปยังผูส้ อบบัญชี นางสาวโยถิกะ ศรี พงษ์พนั ธุ์กุล เพือจะนํามารวมคะแนนเสี ยงใน
วาระนั5นว่ามีคะแนนเสี ยงผูเ้ ห็นด้วย ผูง้ ดออกเสี ยง และผูไ้ ม่เห็นด้วย เป็ นจํานวนเท่าใด โดยประธานทีประชุมแจ้ง
ให้ทีประชุมรับทราบ และบันทึกในรายงานการประชุม
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 การประชุมครั5งนี5มีผถู ้ ือหุ น้ มาร่ วมประชุม
ด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะรวม 33 ราย เป็ นจํานวนหุ ้นที ถือรวมกันทั5งสิ5 น 210,910,750 หุ ้น หรื อคิ ดเป็ น
ร้อยละ 63.91 ครบเป็ นองค์ประชุมแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิ ดการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี5
วาระที 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นครั-งที 1/2561
ประธานได้แจ้งขอให้ทีประชุ มพิจารณารับรองรายงานการประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นครั5งที 1/2561 ซึ ง
ประชุมเมือวันที 26 เมษายน 2561 โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ซึ งเปิ ดเผยบน QR Code ในหนังสื อเชิ ญ
ประชุม หรื อ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั www.tropical.co.th ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าหรื อเอกสารทีผถู ้ ือหุ น้ ได้รับแล้ว
ณ จุดลงทะเบียน โดยเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ซักถามแจ้งข้อแก้ไขหรื อข้อทักท้วงได้ล่วงหน้าปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ น้
รายใดนําส่ งข้อแก้ไขหรื อทักท้วงเกี ยวกับรายงานการประชุ มใหญ่สามัญประจําปี 2561 ดังกล่าว และเมื อไม่มี
ผูถ้ ือหุ น้ เสนอแก้ไขหรื อซักถามเพิมเติ ม ประธานจึ งขอให้ทีประชุ มลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุ ม
ใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั5งที 1/2561
ทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติ เป็ นเอกฉันท์รับทราบและรับรองรายงานการประชุ มใหญ่สามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครั5งที 1/2561 ดังกล่าว โดยเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทั5งหมดทีมาประชุมและมีสิทธิ ลงคะแนน ดังนี5
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มติทีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จํานวนเสี ยงทีลงมติ
ร้อยละของจํานวนหุ น้ ทีมาร่ วมประชุม
210,910,750
100%
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
-

วาระที 2. พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2561
ประธานได้เสนอ รายงานประจําปี รายงานของคณะกรรมการบริ ษทั และผลการดําเนินงานของบริ ษทั
ประจําปี 2561 ซึ งได้เปิ ดเผยบน QR Code ในหนังสื อเชิญประชุม หรื อ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั www.tropical.co.th
ให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทีประชุมซักถามคําถามต่างๆ ทีเกียวข้องกับผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ใน
รอบปี 2561
นางสาวพัชริ นทร์ ตวงสิ ทธิ สมบัติ (ผูร้ ับมอบฉันทะ) ได้ซกั ถามเกียวกับกลยุทธ์ของการดําเนิ นธุ รกิจ และ
แนวโน้มการดําเนินงานในอนาคต
นายกัมพล วัชระนิ มิต กรรมการผูจ้ ัดการ กล่ าวว่า เรื องที ส อบถามขอชี5 แจงในวาระที 8 เนื องจากมี
รายละเอียดค่อนข้างเยอะมากพอสมควร
ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติเป็ นเอกฉันท์รับทราบรายงานประจําปี รายงานของคณะกรรมการบริ ษทั และผลการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั ประจําปี 2561 โดยเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทั5งหมดที มาประชุ มและมีสิทธิ ลงคะแนน
ดังนี5
มติทีลง
จํานวนเสี ยงทีลงมติ
ร้อยละของจํานวนหุ น้ ทีมาร่ วมประชุม
เห็นด้วย
210,910,750
100%
ไม่เห็นด้วย
ไม่มี
งดออกเสี ยง
ไม่มี
บัตรเสี ย
ไม่มี
วาระที 3. พิจารณาและอนุมตั งิ บการเงินสํ าหรับปี บัญชีสิ-นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี
ประธานได้ขอให้ทีประชุ มพิจารณาและอนุ มตั ิ งบการเงิ นสําหรับปี บัญชี สิ5นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
และรายงานของผูส้ อบบัญชี ตามที ปรากฎในรายงานประจํา ปี 2561 ซึ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รับ
อนุญาต ซึ งได้เปิ ดเผยบน QR Code ในหนังสื อเชิ ญประชุม หรื อ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั www.tropical.co.th ให้
ผูถ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า ถ้าหากไม่มีความเห็นเป็ นอย่างอืนก็ขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทีประชุมซักถามคําถามต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับงบการเงินประจําปี 2561 สิ5 นสุ ด
วันที 31 ธันวาคม 2561
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นางสาวพัชริ นทร์ ตวงสิ ทธิ สมบัติ (ผูร้ ับมอบฉันทะ) ได้ซกั ถามนโยบายเกียวกับการบริ หารจัดการ FX
อย่างไร
นายสมชาย ดีประเสริ ฐกุล, กรรมการและผูร้ ับผิดชอบสูงสุ ดในสายงานบัญชีละการเงิน (CFO) ได้ตอบข้อ
ซักถามว่าปั จจุบนั บริ ษทั ส่ งออกประมาณ 95% ขณะทีนาํ เข้าประมาณ 80% สุ ทธิ คงเหลือจากการส่ งออกไม่เกิ น
20% บริ ษทั มี การป้ องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน โดยการจองสัญญาซื5 อหรื อขายเงิ นตราต่ างประเทศ
ล่วงหน้า (FORWARD CONTRACT) ซึ งเป็ นเครื องมือหลักในการบริ หารความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียน ส่ วนการ
ตกลงซื5 อสิ ทธิ ทีจะซื5 อหรื อขายเงินตราต่างประเทศในอนาคต (OPTION CONTRACT) ปั จจุบนั บริ ษทั ไม่ได้ทาํ
เนื องจากมีความเสี ยงสู ง ในปั จจุบนั บริ ษทั มีการป้ องกันความเสี ยงไม่เกิน 50% เนื องจาก FORWARD POINT
เป็ น DISCOUNT
ประธานฯ กล่าวว่า เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเพิมเติม จึงขอให้ทีประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง และ
มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี บัญชี สิ5นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 ตามทีประธานเสนอ โดยเสี ยงข้าง
มากของจํานวนเสี ยงทั5งหมดทีมาประชุมและมีสิทธิ ลงคะแนน ดังนี5
มติทีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จํานวนเสี ยงทีลงมติ
ร้อยละของจํานวนหุ น้ ทีมาร่ วมประชุม
210,910,750
100%
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
-

วาระที 4. พิจารณาและอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผลสํ าหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561
ประธานได้แถลงว่า ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในปี 2561 บริ ษทั มี กาํ ไรสุ ทธิ ของงบเฉพาะบริ ษทั
จํานวน 165,670,048.63 บาท หรื อกําไรสุ ทธิ 0.50 บาท ต่ อหุ ้น บริ ษทั กําหนดนโยบายการจ่ ายเงิ นปั นผลไว้ว่า
“บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของกําไรสุ ทธิ ซึ งมีขอ้ แม้ว่าต้องจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
การเปลียนแปลงในฐานะการเงินและสภาพคล่องทางการเงิ นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยซึ งบริ ษทั ถือหุ ้น 99.99%
เมือมีกาํ ไรและมีสภาพคล่องก็จะจ่ายเงินปันผล”
ดังนั5น คณะกรรมการบริ ษทั ได้เสนอให้จ่ายเงิ นปั นผลจากกําไรสุ ทธิ ในอัตราหุ ้นละ 0.15 บาท จากหุ ้น
สามัญจํานวนทั5งหมด 330 ล้านหุ น้ (สามร้อยสามสิ บล้านหุ น้ ) รวมเป็ นเงินปั นผลทั5งสิ5 น 49,500,000 บาท (สี สิบเก้า
ล้านห้าแสนบาทถ้วน) คิ ดเป็ นอัตราเงิ นปั นผลจ่ายเท่ากับร้อยละ 29.88 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2561 โดยกําหนด
รายชื อผูถ้ ือหุ ้นที มีสิทธิ ได้รับเงิ นปั นผลในวันที 3 พฤษภาคม 2562 ซึ งเงิ นปั นผลจํานวน 0.15 บาทต่อหุ ้น มาจาก
กําไรสุ ทธิ ส่วนทีได้หกั ผลขาดทุนสุ ทธิ ยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชี ปีปั จจุบนั โดยเงินปั นผลทั5งหมดจะ
ถูกหักภาษี ณ ทีจ่ายตามอัตราทีกฎหมายกําหนด ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ จึงขอให้ทีประชุมพิจารณา
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ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทีประชุมซักถามคําถามต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2561
นางสาวพัชริ นทร์ ตวงสิ ทธิ สมบัติ (ผูร้ ั บมอบฉันทะ) และนายวรวุฒิ แซ่ เบ้ ได้ขอให้คณะกรรมการ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลมากกว่าเดิมเนืองจากมีกาํ ไรสะสมค่อนข้างมาก
นายกัมพล วัชระนิ มิต, กรรมการผูจ้ ดั การ ได้กล่าวเรื องการจ่ายเงิ นปั นผลขอรับไว้พิจารณา เนื องจาก
ปัจจุบนั บริ ษทั ต้องเตรี ยมเงินสํารองเพือใช้ในการบริ หารงานในอนาคต
จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561
ทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้จ่ายเงิ นปั นผลประจําปี 2561 ในอัตราหุ ้นละ
0.15 บาท รวมเป็ นเงิ นทั5งสิ5 น 49,500,000 บาท (สี สิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยกําหนดจ่ ายในวันศุกร์ ที 24
พฤษภาคม 2562 โดยเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทั5งหมดทีมาประชุมและมีสิทธิ ลงคะแนน ดังนี5
มติทีลง
จํานวนเสี ยงทีลงมติ
ร้อยละของจํานวนหุ น้ ทีมาร่ วมประชุม
เห็นด้วย
210,910,750
100%
ไม่เห็นด้วย
ไม่มี
งดออกเสี ยง
ไม่มี
บัตรเสี ย
ไม่มี
วาระที 5. พิจารณาแต่ งตั-งกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระประจําปี 2562
ประธานได้แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ทุกปี กรรมการจํานวนหนึ งในสาม
หรื อใกล้เคียงจะต้องออกจากตําแหน่ง ซึ งกรรมการทีตอ้ งออกในปี นี5ได้แก่
1. นายกัมพล วัชระนิมิต
2. นายตัน เซา ปอ
3. นายชาน วา ชอง
อย่างไรก็ตามกรรมการทีออกจากตําแหน่งมีสิทธิv รับเลือกกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกได้วาระหนึง
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ทีประชุมซักถามคําถามต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการเลือกตั5งกรรมการแทนกรรมการ
ทีออกตามวาระ
ประธานฯ กล่าวว่า เมื อไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นซักถามเพิ มเติ ม จึ งขอให้ทีประชุ มพิ จารณาแต่ งตั5งกรรมการแทน
กรรมการที ออกตามวาระกลับเข้า ดํา รงตํา แหน่ งอี กวาระหนึ ง จากนั5นประธานขอให้ทีประชุ มลงมติ เ ลื อกตั5ง
กรรมการโดยพิจารณาแยกเป็ นแต่ละท่านดังนี5
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5.1 ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั5ง นายกัมพล วัชระนิมิต กลับเข้ามาเป็ นกรรมการอีกวาระ
โดยผูถ้ ือหุ ้นออกเสี ยงลงมติ ให้ นายกัมพล วัชระนิ มิต เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ ง โดยเสี ยงข้างมากของจํานวน
เสี ยงทั5งหมดทีมาประชุมและมีสิทธิ ลงคะแนน ดังนี5
มติทีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จํานวนเสี ยงทีลงมติ
ร้อยละของจํานวนหุ น้ ทีมาร่ วมประชุม
195,905,750
92.89%
ไม่มี
15,005,000
7.11%
ไม่มี
-

5.2 ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั5ง นายตัน เซา ปอ กลับเข้ามาเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง
โดยผูถ้ ื อหุ ้นออกเสี ยงลงมติ ให้ นายตัน เซา ปอ เป็ นกรรมการอี กวาระหนึ ง โดยเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ย ง
ทั5งหมดทีมาประชุมและมีสิทธิ ลงคะแนน ดังนี5
มติทีลง
จํานวนเสี ยงทีลงมติ
ร้อยละของจํานวนหุ น้ ทีมาร่ วมประชุม
เห็นด้วย
165,979,250
78.70%
ไม่เห็นด้วย
ไม่มี
งดออกเสี ยง
44,931,500
21.30%
บัตรเสี ย
ไม่มี
5.3 ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั5ง นายชาน วา ชอง กลับเข้ามาเป็ นกรรมการอิสระอีกวาระหนึง
โดยผูถ้ ือหุ ้นออกเสี ยงลงมติ ให้ นายชาน วา ชอง เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ ง โดยเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยง
ทั5งหมดทีมาประชุมและมีสิทธิ ลงคะแนน ดังนี5
มติทีลง
จํานวนเสี ยงทีลงมติ
ร้อยละของจํานวนหุ น้ ทีมาร่ วมประชุม
เห็นด้วย
210,910,750
100%
ไม่เห็นด้วย
ไม่มี
งดออกเสี ยง
ไม่มี
บัตรเสี ย
ไม่มี
ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้แต่งตั5งกรรมการ ทั5ง 3 ท่าน กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึง
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ดังนั5นคณะกรรมการของบริ ษทั ชุดใหม่ประกอบด้วย 8 ท่านดังนี5
1. ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุน ปิ น
2. นายกัมพล วัชระนิมิต
3. นายสมชาย ดีประเสริ ฐกุล
4. นายฉลอง อภิชาติโชติ
5. นายตัน เซา ปอ
6. นายชาน วา ชอง
7. นายวิจิตร ตั5งสิ นมัน คง
8. นายบุลเดช วรพงศ์
วาระที 6. พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562
ประธานได้เสนอความเห็นว่าสมควรกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ตามทีคณะกรรมการ
บริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว โดย
เปรี ยบเทียบอ้างอิงจากบริ ษทั ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั5งพิจารณาผลประกอบการของบริ ษทั ภาระ
และความรับผิดชอบการปฏิบตั ิหน้าทีของคณะกรรมการ จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจําปี 2562
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ซึ งเท่ากับปี ก่อน ดังนี5
ค่าตอบแทน
1.ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั (รายปี )
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (รายปี )
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
3. ค่าเบี5ยประชุมกรรมการ (ต่อครั5ง)

จํานวนเงิน (บาท)
600,000
150,000
100,000
25,000
3,000

ทั5งนี5 บริ ษทั ไม่มีค่าตอบแทนอืนนอกเหนื อจากทีกล่าวข้างต้น ให้แก่กรรมการ โดยผลประโยชน์
ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 จํานวนเงินรวมไม่เกิน 3 ล้านบาท
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทีประชุมซักถามคําถามต่าง ๆ ทีเกียวกับการพิจารณากําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
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ประธานฯ กล่าวว่าเมือไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ซักถามเพิมเติม จึงขอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาลงมติ และมีมติ
เป็ นเอกฉันท์พิจารณาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ซึ งเท่ากับปี ก่อน โดยเสี ยงข้างมากของ
จํานวนเสี ยงทั5งหมดทีมาประชุมและมีสิทธิ ลงคะแนน ดังนี5
มติทีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จํานวนเสี ยงทีลงมติ
ร้อยละของจํานวนหุ น้ ทีมาร่ วมประชุม
210,910,750
100%
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
-

วาระที 7. พิจารณาแต่ งตั-งผู้ตรวจสอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําปี 2562
ประธานได้เสนอความเห็นว่าสมควรแต่งตั5ง นางสาวบงกช อําเสงียม ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน
3684 หรื อ นางสาวเนาวรัตน์ นิ ธิเกี ยรติ พงศ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขทะเบี ยน 7789 แห่ ง บริ ษทั เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ประจําปี 2562 และ กําหนดค่ าตรวจสอบบัญชี จึ งขอให้ที
ประชุมพิจารณา
นางสาวพัชริ นทร์ ตวงสิ ทธิ สมบัติ (ผูร้ ับมอบฉันทะ ) และ นายวรวุฒิ แซ่เบ้ ให้ความเห็นว่าค่าสอบ
บัญชีประจําปี 2562 สูงเกินไป
นางสาวบงกช อําเสงียม ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3684 กล่าวว่า ค่าสอบบัญชีเพิมขึ5นเล็กน้อย
ขึ5นอยูก่ บั งานการตรวจสอบ ทีผา่ นมา 4-5 ปี พยายามปรับขึ5นให้นอ้ ยทีสุด และประธานได้รับไว้พิจารณาเพือเจรจา
ต่อไป
ประธานจึงขอให้ทีประชุมพิจารณาลงมติ ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้แต่งตั5ง
นางสาวบงกช อําเสงียม ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขทะเบียน 3684 หรื อ นางสาวเนาวรัตน์ นิ ธิเกี ยรติพงศ์ ผูส้ อบ
บัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 7789 แห่ ง บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2563
โดยกําหนดค่าตรวจสอบบัญชี เป็ นจํานวนเงิน 1,555,000 บาท (หนึ งล้านห้าแสนห้าหมืนห้าพันบาทถ้วน) และใน
กรณี ทีผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จํากัด จัดหา
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตอืนของบริ ษทั เพือทําหน้าทีดงั กล่าวแทนได้ โดยเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทั5งหมดทีมา
ประชุมและมีสิทธิ ลงคะแนน ดังนี5
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มติทีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จํานวนเสี ยงทีลงมติ
ร้อยละของจํานวนหุ น้ ทีมาร่ วมประชุม
210,910,750
100%
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
-

วาระที 8. พิจารณาเรืองอืน ๆ
ทีประชุม ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้ซกั ถามหรื อเสนอแนะทีเป็ นประโยชน์ เกียวกับการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ทั5งนี5 นางสาวพัชริ นทร์ ตวงสิ ทธิ สมบัติ (ผูร้ ับมอบฉันทะ) ได้สอบถามถึงกลยุทธ์ และแนวทางในการ
ดําเนินงานของบริ ษทั จากนี5ไปในระยะ 5 ปี
นายตัน เซา ปอ กรรมการ และ นายกัมพล วัชระนิ มิต กรรมการผูจ้ ดั การ ได้อธิ บายว่า อุตสาหกรรมทูน่า
ปัจจุบนั มีการแข่งขันสูง กับตลาดเกิดใหม่ของอุตสาหกรรมปลาทูน่าในประเทศอืน ๆ เช่น ประเทศเวียตนาม บริ ษทั
ต้องมองหาผลิตภัณฑ์ใหม่ในอุตสาหกรรมบรรจุกระป๋ องเพือรักษาความสามารถในการแข่งขันและเพิมอัตรากําไร
ส่ วนสาเหตุทีกาํ ไรขั5นต้นน้อย หรื อไม่คงที ส่ วนใหญ่เกิดจากการแกว่งของราคาวัตถุดิบ ซึ งในระยะ 4-5 ปี
มานี5มีการแกว่งตัวค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามบริ ษทั จําเป็ นต้องมีสภาพคล่องทางการเงิน ทั5งนี5 เพือสามารถจัดการ
กับวัตถุดิบให้ดีข5 ึน เพือให้สามารถกําหนดกําไรขั5นต้นได้สูงขึ5น
ดาโต๊ ะ ซรี ตัน บุ น ปิ น ประธานกรรมการ กล่า วเพิ มเติ ม บริ ษ ทั จํา เป็ นต้องกันเงิ นสํารองไว้ใช้จ่า ย
เนื องจากการกูเ้ งิ นจากสถาบันการเงิ นค่อนข้างลําบาก และยืนยันว่าบริ ษทั ยังคงจ่ายเงิ นปั นผลอย่างสมําเสมอโดย
ตลอด และจะพยายามจ่ายเพิมขึ5นตามผลประกอบการของบริ ษทั
ปิ ดประชุม เวลา 11.30 น.

ลงชือ ........................................................................................ ประธานทีประชุม
(ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุน ปิ น)
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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 จํานวนทั5งสิ5 นรวม...................................... หุน้
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ............................. เสี ยง ดังนี5
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 56 ปี
Mr. Chan Wah Chong Independent director age 56 years
อยูบ่ า้ นเลขที 390 Lorong Keranji 7/3, Taman Keranji II, 09000 Kulim,Kedah, Malaysia
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 นายวิจิตร ตั5งสิ นมัน คง กรรมการอิสระ
อายุ 58 ปี
Mr. Vijit Tanksinmankong Independent director age 58 years
อยูบ่ า้ นเลขที 100/46 หมู่ที 4 ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
 นายบุลเดช วรพงศ์
กรรมการอิสระ
อายุ 76 ปี
Mr. Boondej Varaphong Independent director age 76 years
อยูบ่ า้ นเลขที 45/50 หมู่ที 6 ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพือเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ในวันพุธที 29
เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องนพรรณพ ชั5น 3 อาคารสํานักงานบริ ษทั 1/1 หมู่ที 2 ตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
to be my/our proxy in attending and voting on my behalf at the Annual Shareholders Meeting Year 2020 on Wednesday April
29th, 2020, 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 ยงทีขา้ พเจ้าได้มอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั5งนี5
The number of votes which I / we have granted to my/our proxy to attend this Meeting and vote there as follows:
 เท่ากับจํานวนหุน้ ทั5งสิ5 นทีขา้ พเจ้าถือและมีสิทธิออกเสี 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 ยงลงคะแนนได้ท5 งั หมด ................................... เสี ยง
in the total amount of
votes
(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั5งนี5 ดังนี5
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 ดังนี5
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั5งที 1/2562
Agenda 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2019
 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 2562
Agenda 2 To certify operating result of the company for year 2019.
 เห็นด้วย ............... เสี ยง  ไม่เห็นด้วย ............... เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
Approve
votes
Disapprove
votes Abstain
votes
วาระที 3 พิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี บัญชีสิ5นสุ ด วันที 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผูส้ อบบัญชี
Agenda 3 To consider and approve financial statements for the year ended December 31, 2019 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 2562
Agenda 4 To consider and approve the allocation of net profit for dividend payment for the year 2019
 เห็นด้วย ............... เสี ยง  ไม่เห็นด้วย ............... เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
Approve
votes
Disapprove
votes Abstain
votes
วาระที 5 พิจารณาแต่งตั5งกรรมการแทนกรรมการทีตอ้ งออกตามวาระ ประจําปี 2563
Agenda 5 To consideration of the elect directors to replace those retire for the year 2020
 เห็นด้วยกับการแต่งตั5งกรรมการทั5งชุด ............... เสี ยง
Approve the appointment of all directors
votes
 เห็นด้วยกับการแต่งตั5งกรรมการบางราย ดังนี5
Approve the appointment of certain directors as follows :
1. นายสมชาย ดีประเสริ ฐกุล
Mr.Somchai Deeprasertkul
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง .............. เสี ยง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
2. นายวิจิตร ตั5งสิ นมัน คง
Mr. Vijit Tanksinmankhong
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง .............. เสี ยง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
3. นายฉลอง อภิชาติโชติ
Mr.Chalong Apichatchote
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง .............. เสี ยง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
วาระที 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563
Agenda 6 To consideration of directors’ remuneration for the year 2020
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง .............. เสี ยง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes

หน้า 12 ของหน้า 28

วาระที 7 พิจารณาแต่งตั5งผูต้ รวจสอบบัญชี และกําหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจําปี 2563
Agenda 7 To consider and approve the appointment of the company’s auditor and determination of audit fee
for the year 2020.
 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 matter ( 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 ทีขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี 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.
กิจการใดทีผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนั5น 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
(..................................................)

หน้า 13 ของหน้า 28

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.
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. วาระเลือกตั5งกรรมการสามารถเลือกตั5งกรรมการทั5งชุดหรื อเลือกตั5งกรรมการบางราย
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 เลือกตั-งเป็ นกรรมการ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
กระบวนการคัดเลือกผูด้ าํ รงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ไม่ได้ผา่ นคณะกรรมการสรรหา เนืองจากปั จจุบนั บริ ษทั
ยังไม่มีการแต่งตั5งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามกรรมการทีได้รับเสนอชือในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ครั5งนี5
ได้ผ่า นกระบวนการกลัน กรองจากคณะกรรมการบริ ษทั ร่ วมกัน และพิจ ารณาคุ ณสมบัติใ นด้านต่ างๆ โดยดู ถึง ความ
เหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู ้ ประสบการณ์และความเชี ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะ
กรรมการบริ ษทั ในช่วงปี ทีผา่ นมา
บุคคลทีได้รับการเสนอชือในครั5งนี5 ได้ผา่ นกระบวนการกลัน กรองของคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว เห็นว่ามี
คุณสมบัติทีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั
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นายสมชาย ดีประเสริ ฐกุล
58 ปี
ไทย
กรรมการ, ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการเดิมกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่
ประเภทกรรมการทีจ ะเสนอแต่ งตั-ง
24 มีนาคม 2534
วันทีด าํ รงตําแหน่ ง
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
การศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
การอบรมหลักสู ตรกรรมการจาก IOD Director Accreditation Program (DAP) 10/2004
29 ปี
จํานวนปี ทีเ ป็ นกรรมการ
505,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.15 ของหุน้ สามัญทีออกและชําระแล้ว
การถือหุ้นในบริษัทฯ
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ จํานวน 1/1 ครั5ง
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2562
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 4/4 ครั5ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 4/4 ครั5ง
2527 - ปั จจุบนั
ประสบการณ์ ทาํ งานใน TC
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอืน ทีเ ป็ นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มีการดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน ทีไ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริ ษทั อีโลฟาร์ จํากัด
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน ทีอ าจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็ นการแข่ งขัน
ทางธุรกิจกับบริษัท – ไม่มีการมี/ไม่ มี ส่ วนได้ เสียพิเศษในทุกวาระทีเ สนอในการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นครั-งนี- – ไม่มีชือ – สกุล
อายุ
สัญชาติ
ตําแหน่ งในบริษัท
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นายวิจิตร ตั5งสิ นมัน คง
58 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการเดิมกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่
16 เมษายน 2542
ปริ ญญาตรี แพทยศาสตรบัณทิต มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
- ไม่มี21 ปี
-ไม่มีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ จํานวน 1/1 ครั5ง
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 3/4 ครั5ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3/4 ครั5ง
การดํารงตําแหน่ งอืน ในปัจจุบันและประสบการณ์ ในช่ วง 5 ปี ทีผ ่านมา
- แพทย์ผเู ้ ชียวชาญ สูตินรี เวช โรงพยาบาลราษฏร์ยนิ ดี จ.สงขลา
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอืน ทีเ ป็ นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มีการดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน ทีไ ม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน - ไม่มีการดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน ทีอ าจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท – ไม่มีการมี/ไม่ มี ส่ วนได้ เสียพิเศษในทุกวาระทีเ สนอในการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นครั-งนี- – ไม่มีคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลทีเสนอชือให้เป็ นกรรมการอิสระในครั5งนี5 ซึงดํารงตําแหน่งต่อเนืองเกินกว่า 9 ปี
เนืองจากเป็ นบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความสามารถในการปฏิบตั ิงานได้เต็มที ให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ และเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง
ชือ – สกุล
อายุ
สัญชาติ
ตําแหน่ งในบริษัท
ประเภทกรรมการทีจ ะเสนอแต่ งตั-ง
วันทีด าํ รงตําแหน่ ง
การศึกษา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการจาก IOD
จํานวนปี ทีเ ป็ นกรรมการ
การถือหุ้นในบริษัทฯ
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2562
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ชือ – สกุล
อายุ
สัญชาติ
ตําแหน่ งในบริษัท
ประเภทกรรมการทีจ ะเสนอแต่ งตั-ง
วันทีด าํ รงตําแหน่ ง
การศึกษา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการจาก IOD
จํานวนปี ทีเ ป็ นกรรมการ
การถือหุ้นในบริษัทฯ
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2562

นายฉลอง อภิชาติโชติ
59 ปี
ไทย
กรรมการ, ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ และ เลขานุการบริ ษทั
กรรมการเดิมกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่
27 มีนาคม 2534
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
- ไม่มี29 ปี
500,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.15 ของหุน้ สามัญทีออกและชําระแล้ว
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ จํานวน 1/1 ครั5ง
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 4/4 ครั5ง

2527 – ปั จจุบนั
ประสบการณ์ ทาํ งานใน TC
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอืน ทีเ ป็ นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มีการดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน ทีไ ม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน
- กรรมการ บริ ษทั ทรอปิ คอล แพคเกจจิ5ง จํากัด
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน ทีอ าจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท – ไม่มีการมี/ไม่ มี ส่ วนได้ เสียพิเศษในทุกวาระทีเ สนอในการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นครั-งนี- – ไม่มี-
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เอกสารแนบ 4
รายละเอียดกรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการอิสระ
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลทีจะเสนอชือให้เป็ น กรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ น
อิสระ และเป็ นไปตลาดหลักทรัพย์ เกณฑ์ทีเกียวข้อง บริษัทได้ กําหนด นิยาม “ กรรมการอิสระ” ของบริษัท เท่ ากับข้ อกําหนด
ขั-นตําของ ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ ในบริษัท ดังนี1. ถือหุ้นไม่ เกิน 5% ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสี ยงทั-งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่ วม หรือบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
2.ไม่ มีส่วนร่ วมในการบริหารงาน รวมทั-งไม่ เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้รับเงินเดือนประจํา หรือเป็ นผู้มีอาํ นาจควบคุม
ของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริ ษัทร่ วม หรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งหรื อบุคคลทีให้ บริ การด้ านวิชาชี พแก่ บริ ษัท หรื อบริ ษัทใน
เครือด้วย เช่ น ผู้สอบบัญชี ทนายความ เป็ นต้ น โดยต้ องไม่ มีผลประโยชน์ หรื อส่ วนได้ เสี ยในลักษณะดังกล่ าวมาแล้ วเวลาไม่ น้อยกว่ า
1 ปี
3. ไม่ มีความสั มพันธ์ ทางธุรกิจ เช่ น เป็ นลูกค้ า ผู้จัดหาวัตถุดบิ เจ้ าหนี-/ลูกหนี-การค้ า เจ้ าหนี-/ลูกหนี-เงินให้ กู้ยืม ไม่ มีผลประโยชน์ หรื อ
ส่ วนได้เสี ย ไม่ ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั-งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริ 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 งตั-งให้ เป็ นตัวแทนเพือ รักษาผลประโยชน์ ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทั-งเปิ ดเผยความสั มพันธ์ อืนทีอาจทําให้
ขาดความเป็ นอิสระด้วย
5.คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลทีเสนอชือให้เป็ นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระและเป็ นตาม

หลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง
ความสัมพันธ์ ในลักษณะทีเ กีย วข้ อง
ลักษณะความสัมพันธ์
การถือหุน้ ในบริ ษทั
- จํานวนหุน้
- สัดส่ วนของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสี ยงทั5งหมด
การเป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั /บริ ษทั
ย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี5กบั บริ ษทั /บริ ษทั ใหญ่/
บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม หรื อ
นิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ทีผา่ นมา
1) เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานพนักงาน
ลูกจ้าง หรื อ ทีปรึ กษาทีได้รับเงินเดือนประจํา
2) เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีปรึ กษา
กฎหมาย)
3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ(เช่น การซื5อ/ขาย วัตถุดิบ/สิ นค้า/
บริ การ การให้กยู้ มื เงินหรื อการกูย้ ืมเงิน)

ผูไ้ ด้รับการเสนอชือเป็ นกรรมการอิสระ
นายชาน วา ชอง นายวิจิตร ตั5งสิ นมัน คง 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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ประวัติกรรมการอิสระทีเป็ น รับมอบฉันทะ กรรมการอิสระ ประกอบด้วย 3 ท่าน ต่อไปนี5

-

นายชาน วา ชอง
56 ปี
มาเลเซีย
390 Lorong Keranji 7/3, Taman Keranji II, 09000 Kulim, Kadah,
Malaysia
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ตําแหน่ งในบริษัท
26 กันยายน 2561
วันทีด าํ รงตําแหน่ ง
A Qualified Member of Malaysian Institute of Certified Public
การศึกษา
Accounts
-ไม่มีการอบรมหลักสู ตรกรรมการจาก IOD
1 ปี 3 เดือน
จํานวนปี ทีเ ป็ นกรรมการ
-ไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ จํานวน 1/1 ครั5ง
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2562
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 4/4 ครั5ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 4/4 ครั5ง
ตําแหน่ งอืน ในปัจจุบันและประสบการณ์ - - Director, P & C Corporate Resources Sdn. Bdh., Malaysia
- Director, SMS Risk Management Sdn. Bhd., Malaysia
ในช่ วง 5 ปี ทีผ ่านมา
- Director, M Corporate Resources Sdn. Bhd., Malaysia
- Independent Director, SLP Resources Bhd., Malaysia
- Independent Director, Lii Hen Industries Bhd., Malaysia
- Independent Director, SLP Resources Bhd., Malaysia
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอืน ทีเ ป็ น- Independent Director, Lii Hen Industries Bhd., Malaysia
บริษัทจดทะเบียน
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหาร- - Director, P & C Corporate Resources Sdn. Bdh., Malaysia
- Director, SMS Risk Management Sdn. Bhd., Malaysia
ในกิจการอืน ทีไ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน ทีอ าจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท – ไม่ ม-ี
การมี/ไม่ มสี ่ วนได้ เสียในวาระทีเ สนอในการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้นครั-งนี- – ไม่ ม-ี
ชือ – สกุล
อายุ
สัญชาติ
ทีอ ยู่
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-

นายวิจิตร ตั5งสิ นมัน คง
ชือ – สกุล
58 ปี
อายุ
ไทย
สัญชาติ
100/46 หมูท่ ี 4 ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทีอ ยู่
กรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ
ตําแหน่ งในบริษัท
16 เมษายน 2542
วันทีด าํ รงตําแหน่ ง
ปริ ญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
การศึกษา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการจาก IOD -ไม่มี21 ปี
จํานวนปี ทีเ ป็ นกรรมการ
-ไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ จํานวน 1/1 ครั5ง
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2562
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 3/4 ครั5ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3/4 ครั5ง
ตําแหน่ งอืน ในปัจจุบันและประสบการณ์ ในช่ วง 5 ปี ทีผ ่านมา
- แพทย์ผเู ้ ชียวชาญ สูตินรี เวช โรงพยาบาลราษฎร์ยนิ ดี จ.สงขลา
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอืน ทีเ ป็ นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มีการดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน ทีไ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน -ไม่มีการดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน ทีอ าจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท – ไม่มีการมี/ไม่ มสี ่ วนได้ เสียในวาระทีเ สนอในการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้นครั-งนี- – ไม่มี-
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นายบุลเดช วรพงศ์
76 ปี
ไทย
45/50 หมู่ที 6 ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
18 ตุลาคม 2539
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั5นสูง ช่างสํารวจ วิทยาลัยเทคนิคกรุ งเทพ
-ไม่มี24 ปี
-ไม่มีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ จํานวน 1/1 ครั5ง
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 4/4 ครั5ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 4/4 ครั5ง
ตําแหน่ งอืน ในปัจจุบันประสบการณ์ ในช่ วง 5 ปี ทีผ ่านมา -ไม่มีการดํารงตําแหน่ งในกิจการอืน ทีเ ป็ นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มีการดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน ทีไ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน -ไม่มีการดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน ทีอ าจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท – ไม่มีการมี/ไม่ มสี ่ วนได้ เสียในวาระทีเ สนอในการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้นครั-งนี- – ไม่มีชือ – สกุล
อายุ
สัญชาติ
ทีอ ยู่
ตําแหน่ งในบริษัท
วันทีด าํ รงตําแหน่ ง
การศึกษา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการจาก IOD
จํานวนปี ทีเ ป็ นกรรมการ
การถือหุ้นในบริษัทฯ
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2562
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เอกสารแนบ 5
การแต่ งตั-งผู้ตรวจสอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี
เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ งกําหนดให้ทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือ
หุ ้นแต่งตั5งผูต้ รวจสอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ทุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิให้แต่งตั5งผูต้ รวจสอบ
บัญชีจากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จํากัด เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2563 ตามรายชือต่อไปนี5
1. นางสาวบงกช อําเสงียม
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3684 และ/หรื อ
(เป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั ฯมาแล้ว 2 ปี )
2. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7789 และ/หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั ฯ)
3. นางสาววิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4795
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั ฯ)
และในกรณี ทีผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้บริ ษทั เคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชี
จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอืนของบริ ษทั เพือทําหน้าทีดงั กล่าวแทนได้
ในปี 2562 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
อําเสงียม เลขทะเบียน 3684 เป็ นผูล้ งลายมือชือมาตั5งแต่ปี 2561 เป็ นเวลา 2 ปี โดยปฏิบตั ิหน้าทีฐานะผูต้ รวจสอบบัญชีได้
เป็ นอย่างดี สามารถจัดทํางบการเงิ นได้ทนั ตามกําหนดเวลา และในส่ วนของบริ ษทั ย่อยมี นางสาวบงกช อําเสงี ยม เป็ น
ผูต้ รวจสอบบัญชีดว้ ย
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการบริ ษทั โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ทีประชุมใหญ่สามัญ
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2563 เป็ นเงิน จํานวน 1,635,000 บาท ซึ งเพิมขึ5นจากปี
2562 จํานวน 80,000 บาท และบริ ษทั ย่อย 1 แห่ ง คือ บริ ษทั อีโลฟาร์ จํากัด ซึ งมีค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี จํานวน
235,000 บาท ซึงเพิมขึ5นจากปี 2562 จํานวน 15,000 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 สิ5 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 ้นทีจาํ หน่ ายได้ท5 งั หมด หรื อ
ผูถ้ ือ หุ ้น ไม่น้อยกว่ายีสิบ ห้าคน ซึ งมีหุ้นนับ รวมกันได้ไม่น้อ ยกว่าหนึ งในสิ บ ของจํานวนหุ ้นที จาํ หน่ ายได้ท5 ังหมด จะเข้าชื อกันทําหนังสื อขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการทีขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าว
ด้วย ในกรณี เช่นนี5คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ื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
รวมทั5งความเห็นของคณะกรรมการในเรื องดังกล่าวและจัดส่ งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสามวัน ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสามวัน
ข้อ 28. ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผถู้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีสิบห้าคน หรื อไม่น้อยกว่ากึ ง
หนึงของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทั5งหมดและต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึงในสามของจํานวนหุ ้นทีจาํ หน่ ายได้ท5 งั หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุมใน
กรณี ทีปรากฎว่าการประชุ มผูถ้ ือ หุ ้นครั5 งใดเมือล่ วงเวลานัดไปแล้ว ถึงหนึ งชัวโมงจํานวนผูถ้ ือหุ ้น ซึ งมาเข้าร่ วมประชุ มไม่ครบองค์ประชุ มตามที
กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั5นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้น
ไม่นอ้ ยกว่า เจ็ดวันก่อนวันประชุมในการประชุมครั5งหลังนี5ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 29. มติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ นั5นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี5
(1) ในกรณี ปกติให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานใน
ทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึ5นอีกเสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชี5ขาด
(2) ในกรณี ดังต่อไปนี5 ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนเสี ยงทั5งหมดของผูถ้ ือหุ ้น ซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั5งหมดหรื อบางส่ วนทีสาํ คัญให้แก่บุคคลอืน
(ข) การซื5อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อืนหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี ยวกับการให้เช่ ากิ จการของบริ ษทั ทั5งหมด หรื อบางส่ วนทีสําคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอืน โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ข้อ 30. กิจการอันทีประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี5
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อทีประชุมแสดงว่าในรอบปี ทีผา่ นมากิจการของบริ ษทั ได้จดั การไป
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตั5งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
(5) แต่งตั5งผูส้ 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 ครั5งที 1/2563 ของบริ ษทั ได้ดว้ ยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดําเนินการ
ดังนี5
(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 พร้อมทั5งขีดฆ่าลงวันทีทีทาํ หนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว เพือให้ถูกต้องและ
มีผลผูกพันตามกฎหมาย หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ บริ ษทั มีบริ การ ณ จุดลงทะเบียน
(3) ส่งคืนมายังสํานักงานบริ ษทั ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันประชุม เพือความสะดวกรวดเร็ วในการ
ตรวจสอบหลักฐาน
ทั5งนี5 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 ชัว โมง หรื อ ตั5งแต่เวลา 9.30 น.
เป็ นต้นไป ณ สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั ห้องนพรรณพ เลขที 1/1 หมู่ที 2 ตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตาม
แผนทีสถานทีจดั ประชุมทีปรากฏอยูใ่ นสิ งทีส่งมาด้วย ตามเอกสารแนบ 8
3. การแสดงเอกสารก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี5ก่อนเข้าร่ วมประชุม (แล้วแต่กรณี ใดกรณี หนึง) ต่อไปนี5
3.1 กรณีบุคคลธรรมดา
3.1.1 กรณีผู้ถอื หุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้แสดงเอกสารทีส่วนราชการออกให้ทียงั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ
ใบขับขี หรื อหนังสื อเดินทาง และหากมีการเปลียนชือ-นามสกุล ให้ยนื หลักฐานประกอบด้วย
3.1.2

กรณีมอบฉันทะให้ ผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
1. หนังสื อมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้อมหนังสื อนัดประชุม 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 ตั-งขึน- ตามกฎหมายต่ างประเทศ
ให้เตรี ยมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณี ขา้ งต้น โดยเอกสารทีมิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทํา
คําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนนิติบุคคลนั5นรับรองความถูกต้องของคําแปล
3.4 หากผู้ถือหุ้นท่ านใดรับมอบฉันทะ ไม่ มอี ากรแสตมป์ ให้ ตดิ ต่ อจุดลงทะเบียนก่ อนเข้ าประชุม เพือ ขออากรแสตมป์ ได้
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 อมอบฉันทะเท่านั5น กรณี ผมู ้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนไว้ในหนังสื อ
มอบฉันทะ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน
(3) มติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี5
• กรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากเป็ นมติของทีประชุม
• กรณี อืน ๆ ซึ งมีกฎหมาย หรื อข้อบังคับบริ ษทั กําหนดไว้แตกต่างจากกรณี ปกติ ก็จะดําเนิ นการให้เป็ นไป
ตามทีกาํ หนดนั5น โดยประธานในทีประชุมหรื อผูซ้  ึ งประธานมอบหมายจะแจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นในทีประชุม
รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่วาระดังกล่าว
(4) หากคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึ5นอีกหนึงเสี ยงต่างหากเป็ นเสี ยงชี5ขาด
(5) ผูถ้ ือหุ ้นคนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื องใด ห้ามมิให้ออกเสี ยงในเรื องนั5น และประธานในทีประชุมอาจจะ
เชิญให้ผถู ้ ือหุน้ นั5นออกนอกทีประชุมชัว คราวก็ได้
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(6) การลงคะแนนลับ อาจจะทําได้เมือมีผถู ้ ือหุน้ ในทีประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และทีประชุมลงมติให้มีการ
ลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในทีประชุมจะเป็ นผูก้ าํ หนดวิธีการลงคะแนนลับนั5น 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 ดังนี5
(1) กรณีผู้ถอื หุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้ผถู ้ ือหุน้ ชูมือขึ5นและเลือกกาเครื องหมายว่าไม่เห็นด้วย หรื อ
งดออกเสี ยงในบัตรยืนยันการลงคะแนนทีได้แจกไว้ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในขณะลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม พร้อมทั5ง
เซ็นชือกํากับไว้และเจ้าหน้าทีของบริ ษทั จะเดินเข้าไปเพือขอรับบัตรยืนยันการลงคะแนนดังกล่าวในแต่ละวาระ
เพือทําการรวบรวมคะแนนต่อไป
สําหรับท่านผูถ้ ือหุน้ ทีไม่ได้ชูมือในทีประชุม ให้ถือว่าผูถ้ ือหุน้ ได้ลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วยตามทีคณะกรรมการได้เสนอ

(2) กรณีผู้ถอื หุ้นมอบฉันทะให้ ผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
• ให้ถือการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระที ผูถ้ ือหุ ้นได้ออกเสี ยงลงคะแนนไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ
ตามทีผรู ้ ับมอบฉันทะได้ยนื ต่อเจ้าหน้าทีของบริ ษทั ในขณะลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมเป็ นคะแนนเสี ยงที
ใช้นบั เป็ นมติทีประชุม โดยไม่ตอ้ งออกเสี ยงลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนอีก
• กรณี ทีผถู ้ ื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 ้นทั5งหมดของผูถ้ ือหุ ้น/ผูร้ ับมอบฉันทะทีมาประชุม และมีสิทธิ ออกเสี ยง และประกาศผลการนับคะแนน
เสี ยงให้ทีประชุมรับทราบว่า ในแต่ละวาระการประชุมมีผเู ้ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงกีเสี ยง
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แผนทีของสถานทีจดั การประชุม
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