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เอกสารแนบ 1  

รายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ครั!งที$ 1/2563 

*** *** *** 

วนั เวลา และสถานที$ 
 
 ประชุมเมื�อวนัพุธที�  29 เมษายน  2563  เวลา 10.30 น.  ณ  หอ้งนพรรณพ อาคารสาํนกังานบริษทัเลขที�  
1/1  หมู่ที� 2  ตาํบลทุ่งใหญ่  อาํเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 
 

กรรมการเข้าร่วมประชุม     
 

1. ดาโต๊ะ ซรี ตนั บุน ปิน  ประธานกรรมการ 
2. นายกมัพล  วชัระนิมิต  กรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายสมชาย  ดีประเสริฐกลุ กรรมการ ผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน (CFO)  
4. นายฉลอง  อภิชาติโชติ กรรมการ และเลขานุการบริษทั 
5. นายตนั เซา ปอ  กรรมการ 
6. นายชาน วา ชอง  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. นายวิจิตร ตัFงสินมั�นคง  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
8. นายบุลเดช วรพงศ ์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 
                ก่อนที� จะเข้าระเบียบวาระการประชุม นายกมลชัย บุญศักดิJ  เจ้าหน้าที�บริษัทได้มีการแนะนํา 
คณะกรรมการของบริษทัที�เขา้ร่วมประชุม  ปัจจุบนับริษทัมีคณะกรรมการรวมทัFงหมด  8 คน และได้เขา้ร่วม
ประชุมครัF งนีF  จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทัFงหมด  โดยแนะนาํกรรมการที�เขา้ประชุมดงันีF  

1. ดาโต๊ะ ซรี ตนั บุน ปิน ประธานกรรมการ  (ร่วมประชุมผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์) 
2. นายกมัพล  วชัระนิมิต กรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายสมชาย  ดีประเสริฐกลุ กรรมการ ผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน (CFO)  
4. นายฉลอง  อภิชาติโชติ กรรมการ และเลขานุการบริษทั 
5. นายตนั เซา ปอ  กรรมการ (ร่วมประชุมผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์) 
6. นายชาน วา ชอง  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

(ร่วมประชุมผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์) 
7. นายวิจิตร ตัFงสินมั�นคง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
8. นายบุลเดช วรพงศ ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
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และแนะนาํผูเ้ขา้ประชุมร่วมผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ ดงันีF  
                                               

1. ผูแ้ทนผูต้รวจสอบบญัชี บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั        
1.1 นางสาวบงกช  อํ�าเสงี�ยม         ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3684 
1.2 นางสาวโยถิกะ ศรีพงษพ์นัธ์ุกลุ  ผูจ้ดัการตรวจสอบบญัชี          
1.3 นางสาวอรวรรณ ศรีสมโภชน ์   ผูช่้วยผูจ้ดัการตรวจสอบบญัชี                    

      2.    ที�ปรึกษาดา้นกฎหมาย บริษทั เอทีซีแอล คอนซลัแทนส์  จาํกดั, นายช่วงชยั หน่อชูเวช กรรมการผูจ้ดัการ  
      3.    อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย นางสาวรมิดา สนิทอกัษร             
 

และแจง้วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหที้�ประชุมรับทราบดงันีF  
 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้แบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนนที� เจ้าหน้าที�จัดเตรียมให้ขณะ
ลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ� งผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ที�ถืออยู่โดยถือว่าหนึ�งหุน้มีหนึ�งเสียง 
สาํหรับผูรั้บมอบฉนัทะซึ�งผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงมาในใบมอบฉนัทะแลว้ บริษทัจะถือตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้
โดยผูรั้บมอบฉนัทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมอีก 

 

2. เมื�อจบการชีFแจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะสอบถามผูถื้อหุน้และเปิดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็น หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากขอ้เสนอความเห็นของคณะกรรมการ ประธาน 
จะผา่นไปพิจารณาเรื�องในวาระถดัไป โดยถือว่าผูถื้อหุน้มีมติเป็นเอกฉนัทต์ามที�คณะกรรมการเสนอในวาระนัFน ๆ  
โดยบริษทัจะแสดงผลคะแนนใหผู้ถื้อหุน้รับทราบในทุกวาระ 

 

3. กรณีมีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ย หรือตอ้งการงดออกเสียงในวาระใดขอให้ผูถื้อหุ้นนัFนยกมือขึFนเมื�อ
ประธานกล่าวสอบถามผูถื้อหุน้จบ ในกรณีนีFประธานจะใหผู้ถื้อหุ้นผูซึ้� งไม่เห็นดว้ย หรือตอ้งการงดออกเสียงระบุ
จาํนวนหุ้นที�ประสงค์จะลงคะแนนจาํนวนไม่เกินกว่าหุ้นที�ถืออยู่ในแบบฟอร์มเอกสารการลงคะแนนส่งมอบให้
เจา้หนา้ที�ของบริษทั เพื�อจะนาํมารวมคะแนนเสียงในวาระนัFนว่ามีคะแนนเสียงผูเ้ห็นดว้ย ผูง้ดออกเสียง และผูไ้ม่
เห็นดว้ย เป็นจาํนวนเท่าใด โดยประธานที�ประชุมแจง้ใหที้�ประชุมรับทราบ และบนัทึกในรายงานการประชุม  

 

4. ผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เขา้ใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจา้หนา้ที�บริษทัที�จะคอยอาํนวย
ความสะดวก และอธิบายใหเ้ขา้ใจได ้
 

 

เริ$มการประชุม 
 

 ดาโต๊ะ ซรี ตนั บุน ปิน ประธานกรรมการเขา้ร่วมประชุมผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์  เนื�องดว้ยสถานการณ์โรค
โควิด-19 ซึ� งมีมาตรการปิดประเทศ ประธานกรรมการจึงมอบหมายให้ กรรมการผูจ้ดัการ นายกมัพล วชัระนิมิต  
เป็นประธานที�ประชุม และดาํเนินการประชุมแทน ประธานแถลงใหที้�ประชุมทราบว่า  การประชุมครัF งนีF มีผูถื้อหุน้
ที� มาประชุ มด้วยตนเองจํา นวน 13  ราย  นับจํานวนหุ้นได้  143 ,728,150  หุ้น คิด เ ป็นร้อยละ 43. 55                          
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และมีผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นจาํนวน  21 ราย นบัจาํนวนหุ้นได ้ 66,494,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.15  รวม     
ผูถื้อหุน้ทัFงหมดที�มาลงทะเบียนจาํนวน  34  ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้ 210,222,750 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 63.70  ของ
จาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายแลว้ทัFงหมดของบริษทั ซึ� งรวมกนัไม่นอ้ยกว่าหนึ�งในสามของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ัFงหมด 
ครบเป็นองค์ประชุม ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 28  บริษทัมีทุนจดทะเบียน จาํนวน 330,000,000 บาท แบ่ง
ออกเป็น  330,000,000 หุน้  มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท  
 
 สําหรับการประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุ้นประจําปี 2563 ในครัF งนีF  มีวาระการประชุมทัF งสิFน 8 วาระ              
ดงัรายละเอียดที�ปรากฎตามหนงัสือนดัประชุมที�บริษทัไดน้าํส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกคนแลว้  ประธานจึงกล่าวเปิดการ
ประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปนีF  
 

วาระที$ 1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นครั!งที$ 1/2562 
 ประธานไดแ้จง้ขอให้ที�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นครัF งที� 1/2562 ซึ� ง
ประชุมเมื�อวนัที� 25  เมษายน  2562 โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ  1 ซึ� งเปิดเผยบน QR Code ในหนงัสือเชิญ
ประชุม หรือ บนเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.tropical.co.th) ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ หรือเอกสารที�ผูถื้อหุน้ไดรั้บ ณ 
จุดลงทะเบียน โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามแจง้ขอ้แกไ้ขหรือขอ้ทกัทว้งไดล่้วงหนา้ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้น  
รายใดนาํส่งขอ้แกไ้ขหรือทกัทว้งเกี�ยวกบัรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562  ดงักล่าว  และเมื�อไม่มีผูถื้อ
หุน้เสนอแกไ้ขหรือซกัถามเพิ�มเติม ประธานจึงขอให้ที�ประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่
สามญัผูถื้อหุน้ครัF งที� 1/2562   
 
 ที�ประชุมผูถื้อหุ้นไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทรั์บทราบและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญั    
ผูถื้อหุน้ครัF งที� 1/2562  ดงักล่าว โดยเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัFงหมดที�มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดงันีF  
 

มติที�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมติ ร้อยละของจาํนวนหุน้ที�มาร่วมประชุม 
เห็นดว้ย 210,222,750 100% 
ไม่เห็นดว้ย ไม่มี - 
งดออกเสียง ไม่มี - 
บตัรเสีย ไม่มี - 

 
วาระที$ 2. พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2562 

                ประธานไดเ้สนอรายงานประจาํปี รายงานของคณะกรรมการบริษทั และชีFแจงเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงาน
ของบริษทัในรอบปี 2562  ซึ� งไดเ้ปิดเผยบน QR Code ในหนงัสือเชิญประชุม หรือ บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
(www.tropical.co.th) ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั 
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  ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง และบรรจุถุง (Pouch ) ปี 2562 ผลกระทบและความผนั
ผวนของเศรษฐกิจโลกที�เกิดจากสงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐอเมริกากบัจีนเริ�มขึFนในปี 2561 ต่อเนื�องถึงปี 2562 ใน
ปี 2562 รายไดข้องกลุ่มบริษทัลดลงเลก็นอ้ยประมาณ 2% เหลือ 4.91 พนัลา้นบาท อย่างไรก็ตามในดา้นรายไดข้อง
กลุ่มในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะมีรายไดเ้พิ�มขึFนประมาณ 3% ในปี 2562 เมื�อเทียบกบัปีก่อนและในดา้นของ
ปริมาณการขายของกลุ่มบริษทัเพิ�มขึFน 8% เมื�อเทียบกบัปีก่อน รายไดที้�ลดลงในปี 2562 ส่วนใหญ่เกิดจากเงินบาทที�
แขง็ค่าขึFนเมื�อเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และจากราคาวตัถุดิบปลาทูน่าที�ลดลงในช่วงไตรมาส 4  
 
                 อุตสาหกรรมของบริษทั จะซืFอขายกนัเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ มาตลอด ในปี 2562 หนึ� งในความ  
ทา้ทายที�ยิ�งใหญ่ที�สุดที�กลุ่มบริษทัเผชิญคือการแข็งค่าของเงินบาท ระหว่างตน้ปีถึงสิFนปี 2562 สกุลเงินบาทแข็งค่า
ขึFนมากกวา่ 7% ในขณะที�เงินสกลุอื�นในภูมิภาค อ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ การแข็งค่าของเงินบาทเมื�อ
เทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐฯส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนถึง 17  ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปีที�
แลว้ กลุ่มบริษทักาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนประมาณ 20 ลา้นบาท 
 

ในปี 2562 กลุ่ม บริษัท มีกําไรสุทธิ 108 ล้านบาทเมื�อเทียบกับกําไรสุทธิ 168 ล้านบาทในปี 2561        
กาํไรสุทธิที�ลดลงส่วนใหญ่เกิดจากตน้ทุนการจดัจาํหน่ายที�เพิ�มขึFนตามปริมาณการขายที�เพิ�มขึFนและขาดทุนจาก
อตัราแลกเปลี�ยน ดงักล่าวขา้งตน้ 

 
ในปี 2563 คาดวา่จะมีความทา้ทายอยา่งมากกบัความไม่แน่นอนที�เกิดจากภาวะในเศรษฐกิจโลกอนัเป็นผล

มาจากสงครามการคา้ระหว่างสหรัฐอเมริกากบัจีนและผลกระทบของการระบาดของ ไวรัสสายพนัธ์ุใหม่โคโรนา  
2019 (COVID -19) การระบาดใหญ่ครัF งนีF ไดห้ยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจจาํนวนมากทั�วโลก สําหรับปี 2563 กลุ่ม 
บริษทัพยายามพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่และพฒันานวตักรรมในการผลิต เพื�อขยายจาํนวนผลิตภณัฑเ์สนอใหก้บัลูกคา้ 
การพฒันาเหล่านีFคาดว่าจะทาํใหร้ายไดข้องกลุ่มบริษทัมีผลกาํไรมากขึFน นอกจากนีFกลุ่มบริษทัจะยงัคงดาํเนินการ
ปรับปรุงการบริหารจดัการทางดา้นตน้ทุนและการผลิต  
 

               ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหที้�ประชุมซกัถามคาํถามต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบ
ปี 2562   
 

              ประธานกล่าวว่า เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเพิ�มเติม ที�ประชุมผูถื้อหุ้นลงมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงาน
ประจาํปี รายงานของคณะกรรมการบริษทัและผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2562  โดยเสียงขา้งมากของ
จาํนวนเสียงทัFงหมดที�มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดงันีF  
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มติที�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมติ ร้อยละของจาํนวนหุน้ที�มาร่วมประชุม 
เห็นดว้ย 210,222,750 100% 
ไม่เห็นดว้ย ไม่มี - 
งดออกเสียง ไม่มี - 
บตัรเสีย ไม่มี - 

 

วาระที$ 3. พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิสําหรับปีบัญชีสิ!นสุดวนัที$ 31  ธันวาคม  2562  และรายงานของผู้สอบบัญชี 

  ประธานไดข้อให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินสําหรับปีบญัชีสิFนสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 
และรายงานของผูส้อบบญัชีตามที�ปรากฎในรายงานประจาํ ปี 2562  ซึ� งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต  ซึ� งไดเ้ปิดเผยบน QR Code ในหนงัสือเชิญประชุม หรือ บนเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.tropical.co.th) ให ้    
ผูถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้  ประธานจึงขอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติั 
 
                ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหที้�ประชุมซกัถามคาํถามต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบังบการเงินประจาํปี  สิFนสุดวนัที� 31 
ธนัวาคม 2562  
 
  ประธาน กล่าววา่ เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพิ�มเติม และใหที้�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้ง จึงมีมติ
เป็นเอกฉนัท์อนุมติังบการเงินสาํหรับปีบญัชีสิFนสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ที�ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัแลว้   ตามที�ประธานเสนอ โดยเสียงขา้ง
มากของจาํนวนเสียงทัFงหมดที�มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดงันีF  
 

มติที�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมติ ร้อยละของจาํนวนหุน้ที�มาร่วมประชุม 
เห็นดว้ย 210,222,750 100% 
ไม่เห็นดว้ย ไม่มี - 
งดออกเสียง ไม่มี - 
บตัรเสีย ไม่มี - 

 

วาระที$ 4. พจิารณาและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 
    ประธานไดแ้ถลงว่า ผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2562  บริษทัมีกาํไรสุทธิของงบเฉพาะบริษทั 
จาํนวน 102,487,701 บาท หรือกาํไรสุทธิ  0.31  บาท ต่อหุน้  บริษทักาํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไวว้่า “บริษทั
มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิ ซึ� งมีขอ้แมว้่าจะตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อการ
เปลี�ยนแปลงในฐานะการเงินและสภาพคล่องทางการเงินของบริษทั และบริษทัย่อยซึ� งบริษทัถือหุน้ 99.99% เมื�อมี
กาํไรและมีสภาพคล่องกจ็ะจ่ายเงินปันผล”   
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   ดงันัFน คณะกรรมการบริษทัไดเ้สนอให้จ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิ ในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท จากหุ้น
สามญัจาํนวนทัFงหมด 330,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบลา้นหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลทัFงสิFน 39,600,000 บาท 
(สามสิบเกา้ลา้นหกแสนบาทถว้น)  คิดเป็นอตัราเงินปันผลจ่ายเท่ากบัร้อยละ 38.64 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 2562 
โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัที� 11 พฤษภาคม 2563 โดยเงินปันผลทัFงหมดจะถูกหกัภาษี 
ณ ที�จ่ายตามอตัราที�กฎหมายกาํหนด ผูถื้อหุน้สามารถขอเครดิตภาษีได ้ จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณา 

 

                ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ที�ประชุมซกัถามคาํถามต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ
ดาํเนินงานประจาํปี 2562  
                
                ประธานกล่าววา่ เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพิ�มเติม  ที�ประชุมผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณาแลว้  จึงมีมติเป็นเอกฉนัท์
ใหจ่้ายเงินปันผลประจาํปี 2562  ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินทัFงสิFน 39,600,000 บาท (สามสิบเกา้ลา้นหก
แสนบาทถว้น) โดยกาํหนดจ่ายในวนัพฤหัสบดีที� 28 พฤษภาคม 2563 โดยเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัFงหมด
ที�มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดงันีF  
 

มติที�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมติ ร้อยละของจาํนวนหุน้ที�มาร่วมประชุม 
เห็นดว้ย 210,222,750 100% 
ไม่เห็นดว้ย ไม่มี - 
งดออกเสียง ไม่มี - 
บตัรเสีย ไม่มี - 

 

วาระที$ 5. พจิารณาแต่งตั!งกรรมการแทนกรรมการที$ต้องออกตามวาระประจาํปี 2563 
  ประธานไดแ้จง้ใหที้�ประชุมทราบวา่ ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ทุกปีกรรมการจาํนวนหนึ�งในสาม
หรือใกลเ้คียงจะตอ้งออกจากตาํแหน่ง ซึ�งกรรมการที�ตอ้งออกในปีนีFไดแ้ก่ 
 

1. นายสมชาย  ดีประเสริฐกลุ  กรรมการ 
2. นายวิจิตร  ตัFงสินมั�นคง  กรรมการอิสระ 
3. นายฉลอง  อภิชาติโชติ  กรรมการ  

 

 อยา่งไรกต็ามกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งมีสิทธิJ รับเลือกกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งไดอี้กวาระหนึ�ง   
 บริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื�อให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาเลือกตัFงเป็นกรรมการสาํหรับการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 โดยไดป้ระกาศบนเวบ็ไซด์
ของบริษัทรวมทัF งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวนัที�  28 
กมุภาพนัธ์ 2563 จนถึงวนัที� 13 มีนาคม 2563  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดแจง้ความจาํนงในเรื�องดงักล่าว 

 

 ประธานเปิดโอกาสใหที้�ประชุมซกัถามคาํถามต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเลือกตัFงกรรมการแทนกรรมการที�
ออกตามวาระ 
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ประธานกล่าวว่า เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเพิ�มเติม จึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาแต่งตัF งกรรมการแทน

กรรมการที�ออกตามวาระกลบัเข้าดํารงตาํแหน่งอีกวาระหนึ� ง จากนัFนประธานขอให้ที�ประชุมลงมติเลือกตัF ง
กรรมการโดยพิจารณาแยกเป็นแต่ละท่านดงันีF  

 
5.1 ขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตัFง นายสมชาย   ดีประเสริฐกลุ  กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระ 

หนึ�งโดยผูถื้อหุน้ออกเสียงลงมติให้ นายสมชาย  ดีประเสริฐกุล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ� ง โดยเสียงขา้งมากของ
จาํนวนเสียงทัFงหมดที�มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดงันีF  
 

มติที�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมติ ร้อยละของจาํนวนหุน้ที�มาร่วมประชุม 
เห็นดว้ย 209,717,750 99.76% 
ไม่เห็นดว้ย ไม่มี - 
งดออกเสียง 505,000 0.24% 
บตัรเสีย ไม่มี - 

 
 

5.2 ขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตัFง นายวิจิตร  ตัFงสินมั�นคง  กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระ 
หนึ� ง  โดยผูถื้อหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายวิจิตร  ตัFงสินมั�นคง เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ� ง โดยเสียงขา้งมาก
ของจาํนวนเสียงทัFงหมดที�มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดงันีF  
 

มติที�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมติ ร้อยละของจาํนวนหุน้ที�มาร่วมประชุม 
เห็นดว้ย 210,222,750 100% 
ไม่เห็นดว้ย ไม่มี - 
งดออกเสียง ไม่มี - 
บตัรเสีย ไม่มี - 

 
5.3 ขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตัFง นายฉลอง อภิชาติโชติ  กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง 

โดยผูถื้อหุน้ออกเสียงลงมติ  ให ้ นายฉลอง  อภิชาติโชติ  เป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง โดยเสียงขา้งมากของจาํนวน
เสียงทัFงหมดที�มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดงันีF  
 

มติที�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมติ ร้อยละของจาํนวนหุน้ที�มาร่วมประชุม 
เห็นดว้ย 209,722,750 99.76% 
ไม่เห็นดว้ย ไม่มี - 
งดออกเสียง 500,000 0.24% 
บตัรเสีย ไม่มี - 
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ที�ประชุมผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทใ์หแ้ต่งตัFงกรรมการ ทัFง 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรง 

ตาํแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหนึ�ง  
                     ดงันัFนคณะกรรมการของบริษทัชุดใหม่ประกอบดว้ย  8 ท่านดงันีF   

1.  ดาโต๊ะ ซรี ตนั บุน ปิน 
2.  นายกมัพล  วชัระนิมิต 
3.  นายสมชาย  ดีประเสริฐกลุ 
4.  นายฉลอง  อภิชาติโชติ 
5.  นายตนั เซา ปอ 
6.  นายชาน วา ชอง 
7.  นายวิจิตร  ตัFงสินมั�นคง 
8.  นายบุลเดช  วรพงศ ์          
 

วาระที$ 6. พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563     
   ประธานไดเ้สนอความเห็นว่าสมควรกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 ตามที�คณะกรรมการ
บริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมในดา้นต่าง ๆ อย่างครบถว้นแลว้ โดย
เปรียบเทียบอา้งอิงจากบริษทัในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมทัFงพิจารณาผลประกอบการของบริษทั ภาระ
และความรับผิดชอบการปฏิบติัหน้าที�ของคณะกรรมการ  จึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาและกาํหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจาํปี 2563   
                กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563  ซึ� งเท่ากบัปีก่อน ดงันีF  
 

ค่าตอบแทน จาํนวนเงิน (บาท) 
1.ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั (รายปี) 
   - ประธานกรรมการ 
   - กรรมการ 

 
600,000 
150,000 

2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (รายปี) 
    - ประธานกรรมการตรวจสอบ 
    - กรรมการตรวจสอบ   

 
100,000 

                    25,000 
3. ค่าเบีFยประชุมกรรมการบริษทั (ต่อครัF ง)                       3,000 

 
     ทัFงนีF  บริษทัไม่มีค่าตอบแทนอื�นนอกเหนือจากที�กล่าวขา้งตน้ ใหแ้ก่กรรมการ โดยผลประโยชน์
ค่าตอบแทนกรรมการในปี  2563  จาํนวนเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท   
 
    ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ที�ประชุมซักถามคาํถามต่าง ๆ ที�เกี�ยวกบัการพิจารณากาํหนดค่าตอบแทน
กรรมการ  
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    ประธานกล่าววา่เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพิ�มเติม  จึงขอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงมติ และมีมติเป็น
เอกฉันทพิ์จารณาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563  ซึ� งเท่ากบัปีก่อน โดยเสียงขา้งมากของจาํนวน
เสียงทัFงหมดที�มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดงันีF  
 

มติที�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมติ ร้อยละของจาํนวนหุน้ที�มาร่วมประชุม 
เห็นดว้ย 210,222,750 100% 
ไม่เห็นดว้ย ไม่มี - 
งดออกเสียง ไม่มี - 
บตัรเสีย ไม่มี - 

 
วาระที$ 7. พจิารณาแต่งตั!งผู้ตรวจสอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจาํปี 2563 
 ประธานได้เสนอความเห็นว่าสมควรแต่งตัF ง นางสาวบงกช  อํ�าเสงี�ยม ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 3684 หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7789  หรือนางสาว     
วิภาวรรณ   ปัทวนัวิเวก ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4795  แห่งบริษทั  เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี  จาํกดั  
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2563 และ กาํหนดค่าตรวจสอบบญัชี จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณา 
 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ที�ประชุมซกัถามคาํถามต่าง ๆ ที�เกี�ยวกบัการพิจารณาแต่งตัFงผูต้รวจสอบบญัชี
และกาํหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชีประจาํปี 2563 

 
 ประธานกล่าวว่า เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพิ�มเติม จึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาลงมติ  ที�ประชุมผูถื้อหุน้ได้
พิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทใ์หแ้ต่งตัFง นางสาวบงกช  อํ�าเสงี�ยม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3684  หรือ 
นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7789  หรือ นางสาววิภาวรรณ   ปัทวนัวิเวก 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4795  แห่ง บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี  
2563 โดยกาํหนดค่าตรวจสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน  1,635,000  บาท (หนึ�งลา้นหกแสนสามหมื�นหา้พนับาทถว้น) 
และในกรณีที�ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้ห้บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชยสอบบญัชี จาํกดั 
จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื�นของบริษทั เพื�อทาํหนา้ที�ดงักล่าวแทนได ้โดยเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัFงหมด
ที�มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดงันีF  
 

มติที�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมติ ร้อยละของจาํนวนหุน้ที�มาร่วมประชุม 
เห็นดว้ย 210,222,750 100% 
ไม่เห็นดว้ย ไม่มี - 
งดออกเสียง ไม่มี - 
บตัรเสีย ไม่มี - 
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วาระที$ 8. พจิารณาเรื$องอื$น ๆ  
- ไม่มี    - 

 
ปิดประชุม     เวลา  11.15 น. 
 

 
                ลงชื�อ ........................................................................................ ประธานที�ประชุม 
                                                (นายกมัพล  วชัระนิมิต) 
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หนังสือมอบฉันทะ  
                      Proxy   

เขียนที� ......................................                                                                              เขียนที�  ........................................................... 

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

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั  ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
                          being a shareholder of  Tropical Canning (Thailand)  Public Company Limited  
โดยถือหุน้จาํนวนทัFงสิFนรวม...................................... หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ............................. เสียง ดงันีF  
Holding the total amount of                                        shares     and have the rights to vote equal to                             votes as 
follows:  
          หุน้สามญั ................................. หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...................................  เสียง 
                          Ordinary share                           shares    and have the rights to vote equal to                votes    
                               หุน้บุริมสิทธิ ............................หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...................................  เสียง 

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

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

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

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

                        Amphur / Khet                                 Province                                    Postal Code       
       �  นายชาน วา ชอง      กรรมการอิสระ             อาย ุ 57    ปี 

                                 Mr. Chan Wah  Chong     Independent director      age   57   years 
                 อยูบ่า้นเลขที�  390  Lorong  Keranji 7/3, Taman  Keranji II,  09000  Kulim,Kedah, Malaysia                                         
 
 
 

แบบ ข. 
Form B. ติดอากรแสตมป์ 

20 บาท 

เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น 
Shareholders Registration  No. 

เอกสารแนบ 2 
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         �  นายวจิิตร  ตัFงสินมั�นคง        กรรมการอิสระ             อาย ุ  59   ปี 
                                Mr. Vijit Tanksinmankong   Independent director   age  59  years                         
                               อยูบ่า้นเลขที�   100/46   หมู่ที� 4  ตาํบลคอหงส์   อาํเภอหาดใหญ่   จงัหวดัสงขลา  90110 
                       �  นายบุลเดช วรพงศ ์               กรรมการอิสระ            อาย ุ  77  ปี 
                               Mr. Boondej Varaphong     Independent director     age   77   years                         
               อยูบ่า้นเลขที�  45/50 หมู่ที� 6  ตาํบลคอหงส์ อาํเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา   90110 
 
เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื�อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ในวนัพุธที�  28  
เมษายน 2564  เวลา 10.30 น. ณ หอ้งนพรรณพ ชัFน 3 อาคารสาํนกังานใหญ่ของบริษทั 1/1 หมู่ที� 2 ตาํบลทุ่งใหญ่  อาํเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
to be my/our proxy in attending and voting on my behalf at the Annual  Shareholders Meeting Year 2021 on Wednesday,  April 
28th,  2021, at  10.30 a.m., at the Napunnop room 3th floor office  1/1 Moo 2 Tambol Thungyai  Amphur  Hatyai Songkhla 
Province  or later meeting to be held at a different time and place, in case of postponement. 
 
 (4)  จาํนวนคะแนนเสียงที�ขา้พเจา้ไดม้อบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัF งนีF   
                        The number of votes which I / we have granted to my/our proxy to attend this Meeting and vote there as follows: 

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

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

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

          รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัFงหมด ................................... เสียง 
                           in the total amount of                                                                 votes 
 

(5) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัF งนีF  ดงันีF  
In this Meeting, I / we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

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

�   (ข)  ใหผู้ม้อบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีF  
         (b)    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  
 
      วาระที� 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครัF งที� 1/2563 เมื�อวนัพุธที� 29 เมษายน 2563 
      Agenda 1  To certify the minutes of the  Annual General Meeting of  Shareholders  No.1/2020   
                        held on Wednesday, April 29th, 2020. 
 �  เห็นดว้ย ............... เสียง   �  ไม่เห็นดว้ย ............... เสียง  �  งดออกเสียง ............... เสียง    
                         Approve               votes             Disapprove              votes         Abstain                       votes    
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      วาระที� 2 พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2563 
      Agenda 2  To certify operating result of the company for year 2020. 
        �  เห็นดว้ย ............... เสียง   �  ไม่เห็นดว้ย ............... เสียง  �  งดออกเสียง ............... เสียง      
                              Approve               votes             Disapprove                votes         Abstain                        votes    
 

      วาระที�  3   พิจารณาและอนุมติังบการเงินสาํหรับปีบญัชีสิFนสุด วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และรายงานของผูส้อบบญัชี       
      Agenda 3  To consider and approve  the financial statements for the year  ended  December 31, 2020   
                        and  Independent Auditor’s  report.                  
      �  เห็นดว้ย ............... เสียง    �  ไม่เห็นดว้ย ............... เสียง   �  งดออกเสียง ............... เสียง    
                           Approve                  votes            Disapprove                votes         Abstain                         votes    
 

      วาระที�  4   พิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563  
      Agenda  4  To consider and approve the allocation of net profit for dividend payment  for the year 2020. 
       �  เห็นดว้ย ............... เสียง    �  ไม่เห็นดว้ย ............... เสียง  �  งดออกเสียง ............... เสียง  
                           Approve                  votes            Disapprove                votes         Abstain                        votes 
 
     วาระที�  5   พิจารณาแต่งตัFงกรรมการแทนกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระประจาํปี 2564 
     Agenda 5   To consideration of the elect directors to replace those retire for the year 2021. 
                     �   เห็นดว้ยกบัการแต่งตัFงกรรมการทัFงชุด ............... เสียง    
                             Approve the appointment of all directors             votes     

    �  เห็นดว้ยกบัการแต่งตัFงกรรมการบางราย ดงันีF    
                                             Approve the appointment of certain directors as follows : 

1. ดาโต๊ะ ซรี ตนั บุน ปิน 
Dato’ Seri Tan Boon Pin 

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

2. นายบุลเดช  วรพงศ ์
                Mr.Boondej  Varaphong 

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

3.    นายกมัพล  วชัระนิมิต 
Mr.Kampol  Watcharanimit 

        � เห็นดว้ย .............. เสียง   � ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง  � งดออกเสียง .............. เสียง   
                              Approve                votes         Disapprove               votes        Abstain                       votes 
 
     วาระที�  6   พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 
     Agenda 6   To consider  of  directors’ remuneration  for the  year 2021. 
                        � เห็นดว้ย .............. เสียง   � ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง  � งดออกเสียง .............. เสียง  
                              Approve                votes         Disapprove              votes        Abstain                       votes 
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      วาระที�  7    พิจารณาแต่งตัFงผูต้รวจสอบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชีประจาํปี 2564 
                      Agenda 7   To consider and approve the appointment of the Company’s auditor  and  determination of audit fee for  
                                          year 2021.  

                        � เห็นดว้ย .............. เสียง   � ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง  � งดออกเสียง .............. เสียง   
                              Approve                votes         Disapprove               votes        Abstain                       votes 
 
      วาระที� 8   พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถา้มี)  
      Agenda 8  To consider other matter ( If  any) 

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

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

(7)  ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที�ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เท็จจริง
ประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
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. 
กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนัFน ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ  
Any act performed by the proxy at said meeting shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects. 
 
 
     ลงชื�อ / Signed.................................................... ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
             (..................................................) 
 
 
     ลงชื�อ/ Signed...................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy 
             (..................................................) 
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หมายเหตุ 
1. ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อการแยกการลงคะแนนเสียงได ้
        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. ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะเท่ากบัจาํนวนหุน้ที�ระบุไวใ้นขอ้(2)หรือจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จาํนวนที�ระบุไวใ้นขอ้

(2)ก็ได ้ 

        The shareholder may grant all of the shares specified in Clause (2) or  grant only a portion of the shares less than those  
        specified in Clause (2) to the proxy 
3. วาระเลือกตัFงกรรมการสามารถเลือกตัFงกรรมการทัFงชุดหรือเลือกตัFงกรรมการบางราย  
        For Agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed. 
4. กรณีหากมีขอ้กาํหนดหรือขอ้บงัคบัใดกาํหนดให้ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอื�นใด เช่น กรณี

ผูรั้บมอบฉนัทะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในกิจการเรื�องใดที�ไดเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดง
เอกสารหลกัฐานโดยระบุไวใ้นขอ้ (6) 

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

 
 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา 

 
                กระบวนการคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหา เนื�องจากปัจจุบนับริษทั
ยงัไม่มีการแต่งตัFงคณะกรรมการสรรหา  อยา่งไรก็ตามกรรมการที�ไดรั้บเสนอชื�อในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัครัF งนีF
ได้ผ่านกระบวนการกลั�นกรองจากคณะกรรมการบริษทัร่วมกัน และพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความ
เหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ความรู้ ประสบการณ์และความเชี�ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะ
กรรมการบริษทัในช่วงปีที�ผา่นมา 

 

  บุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อในครัF งนีF  ไดผ้า่นกระบวนการกลั�นกรองของคณะกรรมการบริษทัแลว้ เห็นวา่มี
คุณสมบติัที�เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั   
  

เอกสารแนบ 3 
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ชื$อ – สกลุ ดาโตะ๊  ซรี ตนั บุน ปิน 
อายุ 83  ปี  
สัญชาต ิ มาเลเซีย 

ตาํแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการ 
 

ประเภทกรรมการที$จะเสนอแต่งตั!ง กรรมการเดิมกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

วนัที$ดาํรงตาํแหน่ง 30 เมษายน  2527 
การศึกษา Accountancy  of  Sydney  Technical  college 

  
การอบรมหลกัสูตรกรรมการจาก  IOD -ไม่มี- 

จาํนวนปีที$เป็นกรรมการ 37  ปี  

การถือหุ้นในบริษัท 81,130,000 หุน้  คิดเป็นร้อยละ  24.58 ของหุน้สามญัที�ออกและชาํระแลว้ 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563  ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้     จาํนวน   1/1  ครัF ง 
ประชุมคณะกรรมการบริษทั   จาํนวน  4/4  ครัF ง  

ประสบการณ์ทาํงานใน  TC 2523 - ปัจจุบนั  

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอื$นที$เป็นบริษัทจดทะเบียน  - ไม่มี- 
การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื$น ที$ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน      5  แห่ง  
  -  Chairman Tropical Consolidated Corporation Sdn. Bhd 
  -  Chairman Safcol Holding (Thailand) Co., Ltd. 
  -  Chairman Elowfar Co., Ltd. 
  - Director Safcol Holdings (Hong Kong) Ltd. 
  - Director Safcol Singapore  Pte  Ltd. 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื$นที$อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมสีภาพเป็นการแข่งขัน

ทางธุรกจิกบับริษัท    – ไม่มี- 
การม/ีไม่ม ีส่วนได้เสียพเิศษในทุกวาระที$เสนอในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครั!งนี!  – ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  เป็นบิดาของ นายตนั เซา ปอ  
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ชื$อ – สกลุ นายบุลเดช  วรพงศ ์

อายุ 77  ปี  
สัญชาต ิ ไทย 

ตาํแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
ประเภทกรรมการที$จะเสนอแต่งตั!ง กรรมการเดิมกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

วนัที$ดาํรงตาํแหน่ง 18 ตุลาคม 2539 

การศึกษา ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัFนสูง ช่างสาํรวจ วทิยาลยัเทคนิคกรุงเทพ 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการจาก  IOD - ไม่มี- 

จาํนวนปีที$เป็นกรรมการ 25 ปี 
การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-   

การเข้าร่วมประชุมในปี  2563  ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้   จาํนวน  1/1 ครัF ง 
ประชุมคณะกรรมการบริษทั จาํนวน  4/4 ครัF ง 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน  4/4  ครัF ง 

การดาํรงตาํแหน่งอื$นในปัจจุบันและประสบการณ์ในช่วง 5 ปี ที$ผ่านมา   
 -  กรรมการอิสระ บมจ.ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอื$นที$เป็นบริษัทจดทะเบียน  - ไม่มี- 
การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื$นที$ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   - ไม่มี- 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื$น ที$อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมสีภาพเป็นการแข่งขัน-

ทางธุรกจิกบับริษัท – ไม่มี- 
การม/ีไม่ม ีส่วนได้เสียพเิศษในทุกวาระที$เสนอในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครั!งนี!  – ไม่มี- 
คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้วา่บุคคลที�เสนอชื�อใหเ้ป็นกรรมการอิสระในครัF งนีF  ซึ�งดาํรงตาํแหน่งต่อเนื�องเกินกวา่  9  ปี 
เนื�องจากเป็นบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสม มีความสามารถในการปฏิบติังานไดเ้ตม็ที�  ใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระ และเป็นไป
ตามหลกัเกณฑที์�เกี�ยวขอ้ง 
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ชื$อ – สกลุ นายกมัพล  วชัระนิมิต 
อายุ 60   ปี  

สัญชาต ิ ไทย 

ตาํแหน่งในบริษัท กรรมการผูจ้ดัการ 
ประเภทกรรมการที$จะเสนอแต่งตั!ง กรรมการเดิมกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

วนัที$ดาํรงตาํแหน่ง 4 กรกฏาคม 2532 
การศึกษา ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 
ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์การอาหาร 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการจาก  IOD - ไม่มี- 
จาํนวนปีที$เป็นกรรมการ 32 ปี    

การถือหุ้นในบริษัท 15,005,000  หุน้   คิดเป็นร้อยละ 4.55 ของหุน้สามญัที�ออกและชาํระแลว้ 

การเข้าร่วมประชุมในปี  2563 

 

ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้      จาํนวน  1/1  ครัF ง 
ประชุมคณะกรรมการบริษทั   จาํนวน  4/4  ครัF ง 
 

ประสบการณ์ทาํงานใน TC 2527 – ปัจจุบนั 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอื$นที$เป็นบริษัทจดทะเบียน  - ไม่มี- 
การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื$นที$ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
- กรรมการ  บริษทั อีโลฟาร์ จาํกดั 
- กรรมการ  บริษทั ซาฟโคลโฮลดิFงส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื$นที$อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมสีภาพเป็นการแข่งขนัทาง-

ธุรกจิกบับริษัท – ไม่มี- 
 
การม/ีไม่ม ีส่วนได้เสียพเิศษในทุกวาระที$เสนอในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครั!งนี!  – ไม่มี- 
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รายละเอยีดกรรมการอสิระ 

หลกัเกณฑ์การพจิารณากรรมการอสิระ 

           คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้วา่บุคคลที�จะเสนอชื�อใหเ้ป็น กรรมการอิสระ จะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็น
อิสระ และเป็นไปตามหลกั เกณฑที์�เกี�ยวขอ้ง  บริษทัได ้กาํหนด นิยาม  “ กรรมการอิสระ”  ของบริษทั  เท่ากบัขอ้กาํหนด
ขัFนตํ�าของ ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลกัทรัพย ์ ดงันีF   
1. ถือหุน้ไม่เกิน 5% ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทัFงหมดในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลที�อาจมีความ
ขดัแยง้ 

2.ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทัFงไม่เป็นลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรึกษาที�ไดรั้บเงินเดือนประจาํ หรือเป็นผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทั หรือบริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้หรือบุคคลที�ให้บริการดา้นวิชาชีพแก่
บริษทั หรือบริษทัในเครือดว้ย เช่น ผูส้อบบญัชี ทนายความ เป็นตน้ โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่  1 ปี 

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า ผูจ้ ัดหาวตัถุดิบ เจ้าหนีF /ลูกหนีF การค้า เจ้าหนีF /ลูกหนีF เงินให้ กู้ยืม ไม่มี
ผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สีย ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทัFงในดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทั บริษทัในเครือ 
บริษทัร่วม หรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะที�จะทาํใหข้าดความเป็นอิสระ  

4. ไม่เป็นญาติสนิทกบั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ และ 

ไม่ไดรั้บการแต่งตัFงใหเ้ป็นตวัแทนเพื�อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ รวมทัFงเปิดเผยความสัมพนัธ์อื�นที�
อาจทาํใหข้าดความเป็นอิสระดว้ย 

5.คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้วา่บุคคลที�เสนอชื�อใหเ้ป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระและเป็นไป
ตามหลกัเกณฑที์�เกี�ยวขอ้ง 

ความสัมพนัธ์ในลกัษณะที$เกี$ยวข้อง                    
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ ผูไ้ดรั้บการเสนอชื�อเป็นกรรมการอิสระ 
นายชาน วา ชอง นายวจิิตร ตัFงสินมั�นคง นายบุลเดช วรพงศ ์

การถือหุน้ในบริษทั 
- จาํนวนหุน้  
- สัดส่วนของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทัFงหมด 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั/บริษทัยอ่ย ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น 
การมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนีFกบับริษทั/บริษทัใหญ่/
บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือ นิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั
หรือในช่วง 2 ปีที�ผา่นมา 
1) เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนกังาน ลูกจา้ง 

หรือ ที�ปรึกษาที�ไดรั้บเงินเดือนประจาํ 
2) เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย) 
3) มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ(เช่น การซืFอ/ขาย วตัถุดิบ/สินคา้/

บริการ การใหกู้ย้มืเงินหรือการกูย้ืมเงิน)  

 
 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่มี 

 
 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่มี 

 
 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่มี 
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ประวตักิรรมการอสิระที$เป็นผู้รับมอบฉันทะ   กรรมการอิสระ ประกอบดว้ย  3 ท่าน ต่อไปนีF  
 

 
-  

ชื$อ – สกลุ นายชาน  วา ชอง 
อายุ 57  ปี  

สัญชาต ิ มาเลเซีย 
ที$อยู่ 390  Lorong Keranji 7/3,  Taman Keranji II,  09000 Kulim,  Kadah,  

Malaysia 
ตาํแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

วนัที$ดาํรงตาํแหน่ง 26  กนัยายน 2561 
การศึกษา A Qualified Member  of  Malaysian  Institute  of  Certified  Public 

Accounts 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการจาก  IOD -ไม่มี- 
จาํนวนปีที$เป็นกรรมการ 3  ปี  

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-  
การเข้าร่วมประชุมในปี  2563  ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้     จาํนวน   1/1  ครัF ง 

ประชุมคณะกรรมการบริษทั   จาํนวน  4/4  ครัF ง  
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน  4/4 ครัF ง 

ตาํแหน่งอื$นในปัจจุบันและประสบการณ์-

ในช่วง 5 ปี ที$ผ่านมา 

 

- Director, P & C Corporate Resources Sdn. Bhd., 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 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอื$นที$เป็น-

บริษัทจดทะเบียน   

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

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร-

ในกจิการอื$นที$ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   

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

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื$น ที$อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมสีภาพเป็นการ-

แข่งขันทางธุรกจิกบับริษัท – ไม่ม-ี 

การม/ีไม่มส่ีวนได้เสียในวาระที$เสนอในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครั!งนี!  – ไม่ม-ี 
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-  

ชื$อ – สกลุ นายวจิิตร  ตัFงสินมั�นคง 
อายุ 59  ปี  

สัญชาต ิ ไทย 
ที$อยู่ 100/46 หมู่ที� 4 ตาํบลคอหงส์  อาํเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 

ตาํแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ  และ กรรมการตรวจสอบ 
วนัที$ดาํรงตาํแหน่ง 16  เมษายน  2542 

การศึกษา ปริญญาตรี แพทยศาสตรบณัฑิต  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการจาก  IOD -ไม่มี- 

จาํนวนปีที$เป็นกรรมการ  22 ปี   

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- 
การเข้าร่วมประชุมในปี  2563 ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้     จาํนวน   1/1  ครัF ง 

ประชุมคณะกรรมการบริษทั   จาํนวน  4/4  ครัF ง  
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน  4/4 ครัF ง 
 

ตาํแหน่งอื$นในปัจจุบันและประสบการณ์ในช่วง 5 ปี ที$ผ่านมา 
- แพทยผ์ูเ้ชี�ยวชาญ สูตินรีเวช  โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอื$นที$เป็นบริษัทจดทะเบียน  - ไม่มี- 
การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื$น ที$ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื$น ที$อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมสีภาพเป็น- 

การแข่งขนัทางธุรกจิกบับริษัท – ไม่มี- 
การม/ีไม่มส่ีวนได้เสียในวาระที$เสนอในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครั!งนี!  – ไม่มี- 
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ชื$อ – สกลุ นายบุลเดช  วรพงศ ์
อายุ 77  ปี  

สัญชาต ิ ไทย 
ที$อยู่ 45/50 หมู่ที� 6 ตาํบลคอหงส์ อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

ตาํแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ   

วนัที$ดาํรงตาํแหน่ง 18 ตุลาคม 2539 
การศึกษา ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัFนสูง ช่างสาํรวจ วทิยาลยัเทคนิคกรุงเทพ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการจาก  IOD -ไม่มี- 
จาํนวนปีที$เป็นกรรมการ 25 ปี  

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-  

การเข้าร่วมประชุมในปี  2563  ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้     จาํนวน   1/1  ครัF ง 
ประชุมคณะกรรมการบริษทั   จาํนวน  4/4  ครัF ง  
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน  4/4 ครัF ง 

 

ตาํแหน่งอื$นในปัจจุบันประสบการณ์ในช่วง 5 ปี ที$ผ่านมา   -ไม่มี- 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอื$นที$เป็นบริษัทจดทะเบียน      - ไม่มี- 
การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื$น ที$ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื$น ที$อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมสีภาพเป็น- 

การแข่งขนัทางธุรกจิกบับริษัท – ไม่มี- 
การม/ีไม่มส่ีวนได้เสียในวาระที$เสนอในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครั!งนี!  – ไม่มี- 
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การแต่งตั!งผู้ตรวจสอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี 

  

          เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซึ� งกาํหนดให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
แต่งตัFงผูต้รวจสอบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี  โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้ เห็นสมควรใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัให้แต่งตัFงผูต้รวจสอบบญัชีจาก
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชยสอบบญัชี จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2564 ตามรายชื�อต่อไปนีF  
   

1. นางสาวบงกช  อํ�าเสงี�ยม  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3684 และ/หรือ 

(เป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทัมาแลว้  3  ปี ) 

2. นางสาวเนาวรัตน์  นิธิเกียรติพงศ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7789  และ/หรือ 

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทั) 
3. นายเอกสิทธิJ  ชูธรรมสถิตย ์                ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  4195  

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทั) 
 

                        และในกรณีที�ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้หบ้ริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชยสอบบญัชี 
จาํกดั  จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื�นของบริษทัเพื�อทาํหนา้ที�ดงักล่าวแทนได ้ 
 
                        ในปี  2563 ผูต้รวจสอบบัญชีของบริษทั คือ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั มี นางสาวบงกช               
อํ�าเสงี�ยม   เลขทะเบียน 3684  เป็นผูล้งลายมือชื�อมาตัFงแต่ปี 2561  เป็นเวลา  3  ปี โดยปฏิบติัหนา้ที�ฐานะผูต้รวจสอบบญัชีได้
เป็นอย่างดี  สามารถจดัทาํงบการเงินไดท้นัตามกาํหนดเวลา  และในส่วนของบริษทัยอ่ยมี นางสาวบงกช อํ�าเสงี�ยม เป็น      
ผูต้รวจสอบบญัชีดว้ย 

 
 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 

               คณะกรรมการบริษทั โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอใหที้�ประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2564 เป็นเงิน จาํนวน 1,715,000 บาท ซึ� งเพิ�มขึFนจากปี 
2563  จาํนวน  80,000  บาท   และบริษทัยอ่ย 1 แห่ง  คือ บริษทัอีโลฟาร์ จาํกดั ซึ� งมีค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี   จาํนวน 
250,000 บาท  ซึ�งเพิ�มขึFนจากปี 2563 จาํนวน 15,000 บาท  
 

ค่าบริการอื$น ๆ     

       -ไม่ม ี- 
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ข้อบงัคบัของบริษัทในส่วนที$เกี$ยวกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ$ง  (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมวดที$  4  การประชุมผู้ถือหุ้น 
              ขอ้  26.  คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายในสี� เดือนนับแต่วนัสิFนสุดของรอบปีบญัชีของ
บริษทั 
             การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแลว้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการ
ประชุมวสิามญั เมื�อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้รวมกนันบัจาํนวนหุน้ไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ� งในห้าของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ัFงหมด หรือ
ผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่ายี�สิบห้าคน ซึ� งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ� งในสิบ ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ัF งหมด จะเข้าชื�อกันทาํหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการที�ขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าว
ดว้ย ในกรณีเช่นนีFคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในหนึ�งเดือนนบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้  
 
               ขอ้ 27. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที� วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื�องที�
จะเสนอต่อที�ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมติั หรือ เพื�อพิจารณา แลว้แต่กรณี 
รวมทัFงความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทราบไม่นอ้ยกวา่เจด็วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสามวนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สามวนั 
 

                ขอ้ 28. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี�สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ� ง
หนึ�งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัFงหมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึ�งในสามของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ัFงหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุมในกรณี
ที�ปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุน้ครัF งใดเมื�อล่วงเวลานดัไปแลว้ ถึงหนึ�งชั�วโมงจาํนวนผูถื้อหุ้น ซึ� งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไว ้
หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้นัFนมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 
เจด็วนัก่อนวนัประชุมในการประชุมครัF งหลงันีF ไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
 

                 ขอ้ 29.   มติของที�ประชุมผูถื้อหุน้นัFนใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนีF  

(1) ในกรณีปกติใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานใน
ที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึFนอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชีFขาด 

(2) ในกรณี ดงัต่อไปนีF ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียงทัFงหมดของผูถื้อหุ้น ซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทัFงหมดหรือบางส่วนที�สาํคญัใหแ้ก่บุคคลอื�น 

(ข) การซืFอหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื�นหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(ค) การทาํ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี�ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัทัFงหมด หรือบางส่วนที�สําคญั การมอบหมายให้
บุคคลอื�นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื�น โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

                  ขอ้ 30.  กิจการอนัที�ประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงันีF  

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที�เสนอต่อที�ประชุมแสดงวา่ในรอบปีที�ผา่นมากิจการของบริษทัไดจ้ดัการไป 

(2) พิจารณาและอนุมติังบดุล 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร 

(4) เลือกตัFงกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

(5) แต่งตัFงผูส้อบบญัชี 

(6) กิจการอื�น ๆ  
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เงื$อนไข หลกัเกณฑ์ และวธีิการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม 

การมอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนน 

  
. 

1. วธีิการมอบฉันทะ 

บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะ ตามที�กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้าํหนดไวใ้ห้ผูถื้อหุ้นที�ไม่สามารถ
เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครัF งที� 1/2564  ของบริษทั ไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการดงันีF  

(1) มอบฉนัทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ�งตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้น  หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษทับุคคลใดคนหนึ� ง โดยให้ระบุชื�อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที�ผูถื้อหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ 
โดยเลือกเพียงท่านเดียวใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 

(2) ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท พร้อมทัFงขีดฆ่าลงวนัที�ที�ทาํหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว เพื�อให้ถูกตอ้งและ
มีผลผกูพนัตามกฎหมาย  หากผูถื้อหุน้ท่านใดไม่ไดปิ้ดอากรแสตมป์บริษทัมีบริการ ณ จุดลงทะเบียน 

(3) ส่งคืนมายงัสาํนกังานบริษทัล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 วนัทาํการ ก่อนวนัประชุม เพื�อความสะดวกรวดเร็วในการ 

        ตรวจสอบหลกัฐาน 

ทัFงนีF  ไม่วา่ผูถื้อหุน้จะถือหุน้ของบริษทัจาํนวนเท่าใด จะแบ่งการมอบฉนัทะเป็นหนงัสือหลายฉบบั หรือใหแ้ก่ 

ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนไม่ได ้
 

2. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษทัจะเริ�มรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ก่อนเริ�มการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 1 ชั�วโมง หรือ ตัFงแต่เวลา 9.30 น. 
เป็นตน้ไป ณ  สํานกังานใหญ่ของบริษทั  ห้องนพรรณพ เลขที� 1/1 หมู่ที� 2 ตาํบลทุ่งใหญ่ อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
ตามแผนที�สถานที�จดัประชุมที�ปรากฏอยูใ่นสิ�งที�ส่งมาดว้ย ตามเอกสารแนบ  8  
 

3. การแสดงเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารดงัต่อไปนีF ก่อนเขา้ร่วมประชุม (แลว้แต่กรณีใดกรณีหนึ�ง) ต่อไปนีF  
3.1 กรณบุีคคลธรรมดา 

3.1.1 กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

ใหแ้สดงเอกสารที�ส่วนราชการออกใหที้�ยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจาํตวัประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ 
ใบขบัขี� หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ ใหย้ื�นหลกัฐานประกอบดว้ย 

 

3.1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

1.  หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที�แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม ลงลายมือชื�อผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ      
2.  สาํเนาเอกสารที�ส่วนราชการออกใหผู้ถื้อหุน้ ตามขอ้ 3.1.1 และผูถื้อหุน้ไดล้งชื�อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

                3. แสดงเอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบั ขอ้ 3.1.1 
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3.2 กรณนีิตบุิคคล 

3.2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(1) แสดงเอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 3.1.1 

                (2) สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ�งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล  
                      (กรรมการ)  และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคล ซึ�งเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาํนาจกระทาํการแทน 

                      นิติบุคคลซึ�งเป็นผูถื้อหุน้ 

3.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

(1) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที�แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม  ลงลายมือชื�อของผูแ้ทนนิติบุคคล(กรรมการ) 
ซึ�งเป็นผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 

(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น ซึ� งรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 
(กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงให้เห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซึ�งลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมีอาํนาจกระทาํ
การแทนนิติบุคคลซึ�งเป็นผูถื้อหุน้ 

(3) สาํเนาเอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ� งเป็นผูม้อบฉันทะตาม ขอ้ 3.1.1 และ
ลงชื�อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(4) แสดงเอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 3.1.1 

 

3.3 ผู้ถือหุ้นซึ$งมไิด้มสัีญชาตไิทยหรือเป็นนิตบุิคคลที$จดัตั!งขึ!นตามกฎหมายต่างประเทศ 

ใหเ้ตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีขา้งตน้ โดยเอกสารที�มิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํ
คาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนัFนรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล 

3.4 หากผู้ถือหุ้นท่านใดรับมอบฉันทะ ไม่มอีากรแสตมป์ ให้ตดิต่อจุดลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม เพื$อขออากรแสตมป์ได้ 
 

4. การออกเสียงลงคะแนน 

4.1  กฎข้อบังคบัการลงคะแนนเสียง 

(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาํโดยเปิดเผย ดว้ยวธีิชูมือ โดยให้นบัหนึ�งหุ้นเป็นหนึ�งเสียง และจะแยกออกเสียง
ลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง กี�เสียงก็ได ้

(2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที�ผูม้อบฉันทะระบุไว้
ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัFน กรณีผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือ
มอบฉนัทะ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน 

(3) มติของที�ประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนีF  
• กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของที�ประชุม 

• กรณีอื�น ๆ ซึ�งมีกฎหมาย หรือขอ้บงัคบับริษทักาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ ก็จะดาํเนินการใหเ้ป็นไป
ตามที�กาํหนดนัFน โดยประธานในที�ประชุมหรือผูซึ้� งประธานมอบหมายจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นในที�ประชุม
รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

(4) หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึFนอีกหนึ�งเสียงต่างหากเป็นเสียงชีFขาด 

(5) ผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื�องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื�องนัFน และประธานในที�ประชุมอาจจะ
เชิญใหผู้ถื้อหุน้นัFนออกนอกที�ประชุมชั�วคราวก็ได ้ 
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(6) การลงคะแนนลบั อาจจะทาํไดเ้มื�อมีผูถื้อหุน้ในที�ประชุมอยา่งนอ้ย 5 คนร้องขอ และที�ประชุมลงมติใหมี้การ
ลงคะแนนลบัดงักล่าว โดยประธานในที�ประชุมจะเป็นผูก้าํหนดวธีิการลงคะแนนลบันัFน และแจง้ใหที้�ประชุม
ทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลบัดงักล่าว 

 

4.2 วธีิปฏิบัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

ประธานหรือผูซึ้� งประธานมอบหมายจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงดว้ยวธีิชูมือในแต่ละวาระ โดยจะมี
การสอบถามจากที�ประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามวธีิปฎิบติัในการลงคะแนนเสียง ดงันีF  

(1) กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

หากผูถื้อหุน้ท่านใด ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุน้ชูมือขึFนและเลือกกาเครื�องหมายวา่ไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียงในบตัรยนืยนัการลงคะแนนที�ไดแ้จกไวใ้หแ้ก่ผูถื้อหุน้ในขณะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม พร้อมทัFง
เซ็นชื�อกาํกบัไวแ้ละเจา้หนา้ที�ของบริษทัจะเดินเขา้ไปเพื�อขอรับบตัรยนืยนัการลงคะแนนดงักล่าวในแต่ละวาระ
เพื�อทาํการรวบรวมคะแนนต่อไป 

 

สาํหรับท่านผูถื้อหุน้ที�ไม่ไดชู้มือในที�ประชุม ใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้ไดล้งคะแนนเสียงเห็นดว้ยตามที�คณะกรรมการไดเ้สนอ 
 

(2) กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

• ใหถื้อการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที�ผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ
ตามที�ผูรั้บมอบฉนัทะไดย้ื�นต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทัในขณะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเป็นคะแนนเสียงที�
ใชน้บัเป็นมติที�ประชุม โดยไม่ตอ้งออกเสียงลงในบตัรยนืยนัการลงคะแนนอีก 

• กรณีที�ผูถื้อหุน้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะหรือระบุไว้
ไม่ชดัเจน ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน โดยปฎิบติัตามวธีิการในขอ้ 4.2 (1) 

       
 

4.3  การนับคะแนนเสียงและประกาศผล 

ในการประชุมแต่ละวาระ จะทาํการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระดว้ยวธีิการหกัคะแนนเสียงที�ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง
ออกจากจาํนวนหุ้นทัFงหมดของผูถื้อหุ้น/ผูรั้บมอบฉันทะที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และประกาศผลการนบัคะแนน
เสียงใหที้�ประชุมรับทราบวา่ ในแต่ละวาระการประชุมมีผูเ้ห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงกี�เสียง  
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เอกสารแนบ 8 

แผนที�ของสถานที�จดัการประชุม 


