เอกสารแนบ 1
รายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั!งที$ 1/2563
*** *** ***
วัน เวลา และสถานที$
ประชุมเมือวันพุธที 29 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องนพรรณพ อาคารสํานักงานบริ ษทั เลขที
1/1 หมู่ที 2 ตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
กรรมการเข้ าร่ วมประชุม
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 ตัFงสิ นมัน คง
นายบุลเดช วรพงศ์

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

ก่ อ นที จ ะเข้ า ระเบี ย บวาระการประชุ ม นายกมลชั ย บุ ญ ศั ก ดิJ เจ้า หน้ า ที บ ริ ษัท ได้มี ก ารแนะนํ า
คณะกรรมการของบริ ษ ทั ที เข้า ร่ วมประชุ ม ปั จจุ บนั บริ ษทั มี คณะกรรมการรวมทัFงหมด 8 คน และได้เข้าร่ วม
ประชุมครัFงนีF จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 ของกรรมการทัFงหมด โดยแนะนํากรรมการทีเข้าประชุมดังนีF
1. ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุน ปิ น ประธานกรรมการ (ร่ วมประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์)
2. นายกัมพล วัชระนิมิต กรรมการผูจ้ ดั การ
3. นายสมชาย ดีประเสริ ฐกุล กรรมการ ผูร้ ับผิดชอบสูงสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
4. นายฉลอง อภิชาติโชติ กรรมการ และเลขานุการบริ ษทั
5. นายตัน เซา ปอ
กรรมการ (ร่ วมประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์)
6. นายชาน วา ชอง
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(ร่ วมประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์)
7. นายวิจิตร ตัFงสิ นมัน คง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นายบุลเดช วรพงศ์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
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และแนะนําผูเ้ ข้าประชุมร่ วมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนีF
1. ผูแ้ ทนผูต้ รวจสอบบัญชี บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
1.1 นางสาวบงกช อําเสงียม
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3684
1.2 นางสาวโยถิกะ ศรี พงษ์พนั ธุ์กลุ ผูจ้ ดั การตรวจสอบบัญชี
1.3 นางสาวอรวรรณ ศรี สมโภชน์ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การตรวจสอบบัญชี
2. ทีปรึ กษาด้านกฎหมาย บริ ษทั เอทีซีแอล คอนซัลแทนส์ จํากัด, นายช่วงชัย หน่อชูเวช กรรมการผูจ้ ดั การ
3. อาสาพิทกั ษ์สิทธิ ผถู ้ ือหุน้ ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย นางสาวรมิดา สนิทอักษร
และแจ้งวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมให้ทีประชุมรับทราบดังนีF
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
2. เมือจบการชีFแจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะสอบถามผูถ้ ือหุ น้ และเปิ ดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็น หากไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากข้อเสนอความเห็นของคณะกรรมการ ประธาน
จะผ่านไปพิจารณาเรื องในวาระถัดไป โดยถือว่าผูถ้ ือหุ น้ มีมติเป็ นเอกฉันท์ตามทีคณะกรรมการเสนอในวาระนัFน ๆ
โดยบริ ษทั จะแสดงผลคะแนนให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบในทุกวาระ
3. กรณี มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรื อต้องการงดออกเสี ยงในวาระใดขอให้ผูถ้ ือหุ ้นนัFนยกมือขึF นเมือ
ประธานกล่าวสอบถามผูถ้ ือหุ น้ จบ ในกรณี นF ี ประธานจะให้ผถู ้ ือหุ ้นผูซ้  ึ งไม่เห็นด้วย หรื อต้องการงดออกเสี ยงระบุ
จํานวนหุ ้นที ประสงค์จะลงคะแนนจํานวนไม่เกิ นกว่าหุ ้นที ถืออยู่ในแบบฟอร์ มเอกสารการลงคะแนนส่ งมอบให้
เจ้าหน้าที ของบริ ษทั เพือจะนํามารวมคะแนนเสี ยงในวาระนัFนว่ามีคะแนนเสี ยงผูเ้ ห็นด้วย ผูง้ ดออกเสี ยง และผูไ้ ม่
เห็นด้วย เป็ นจํานวนเท่าใด โดยประธานทีประชุมแจ้งให้ทีประชุมรับทราบ และบันทึกในรายงานการประชุม
4. ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที บริ ษทั ที จะคอยอํานวย
ความสะดวก และอธิ บายให้เข้าใจได้
เริ$มการประชุม
ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุน ปิ น ประธานกรรมการเข้าร่ วมประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ เนืองด้วยสถานการณ์โรค
โควิด-19 ซึ งมีมาตรการปิ ดประเทศ ประธานกรรมการจึ งมอบหมายให้ กรรมการผูจ้ ดั การ นายกัมพล วัชระนิ มิต
เป็ นประธานทีประชุม และดําเนินการประชุมแทน ประธานแถลงให้ทีประชุมทราบว่า การประชุมครัFงนีF มีผถู ้ ือหุ น้
ที ม าประชุ ม ด้ ว ยตนเองจํ า นวน 13 ราย นั บ จํ า นวนหุ ้ น ได้ 143,728,150 หุ ้ น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 43.55
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และมีผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นจํานวน 21 ราย นับจํานวนหุ ้นได้ 66,494,600 หุ ้น คิ ดเป็ นร้อยละ 20.15 รวม
ผูถ้ ือหุ น้ ทัFงหมดที มาลงทะเบียนจํานวน 34 ราย รวมจํานวนหุ น้ ได้ 210,222,750 หุ น้ คิ ดเป็ นร้อยละ 63.70 ของ
จํานวนหุน้ ทีจาํ หน่ายแล้วทัFงหมดของบริ ษทั ซึ งรวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ งในสามของจํานวนหุ น้ ทีจาํ หน่ายได้ทF งั หมด
ครบเป็ นองค์ประชุ ม ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 28 บริ ษทั มี ทุนจดทะเบี ยน จํานวน 330,000,000 บาท แบ่ ง
ออกเป็ น 330,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
สํา หรั บ การประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ประจํา ปี 2563 ในครัF งนีF มี ว าระการประชุ ม ทัFง สิF น 8 วาระ
ดังรายละเอียดทีปรากฎตามหนังสื อนัดประชุมทีบริ ษทั ได้นาํ ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ทุกคนแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิ ดการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนีF
วาระที$ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นครั!งที$ 1/2562
ประธานได้แจ้งขอให้ทีประชุ มพิจารณารับรองรายงานการประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นครัFงที 1/2562 ซึ ง
ประชุมเมือวันที 25 เมษายน 2562 โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ซึ งเปิ ดเผยบน QR Code ในหนังสื อเชิ ญ
ประชุม หรื อ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.tropical.co.th) ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า หรื อเอกสารทีผถู ้ ือหุน้ ได้รับ ณ
จุดลงทะเบี ยน โดยเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นซักถามแจ้งข้อแก้ไขหรื อข้อทักท้วงได้ล่วงหน้าปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุ ้น
รายใดนําส่ งข้อแก้ไขหรื อทักท้วงเกียวกับรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 ดังกล่าว และเมือไม่มีผถู ้ ือ
หุ น้ เสนอแก้ไขหรื อซักถามเพิมเติม ประธานจึงขอให้ทีประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่
สามัญผูถ้ ือหุน้ ครัFงที 1/2562
ทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติ เป็ นเอกฉันท์รับทราบและรับรองรายงานการประชุ มใหญ่สามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครัFงที 1/2562 ดังกล่าว โดยเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทัFงหมดทีมาประชุมและมีสิทธิ ลงคะแนน ดังนีF
มติทีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จํานวนเสี ยงทีลงมติ
ร้อยละของจํานวนหุ น้ ทีมาร่ วมประชุม
210,222,750
100%
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
-

วาระที$ 2. พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2562
ประธานได้เสนอรายงานประจําปี รายงานของคณะกรรมการบริ ษทั และชีFแจงเกียวกับผลการดําเนินงาน
ของบริ ษทั ในรอบปี 2562 ซึ งได้เปิ ดเผยบน QR Code ในหนังสื อเชิญประชุม หรื อ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
(www.tropical.co.th) ให้ผถู ้ ือหุ น้ รับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั
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ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง และบรรจุถุง (Pouch ) ปี 2562 ผลกระทบและความผัน
ผวนของเศรษฐกิจโลกทีเกิดจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริ กากับจีนเริ มขึFนในปี 2561 ต่อเนื องถึงปี 2562 ใน
ปี 2562 รายได้ของกลุ่มบริ ษทั ลดลงเล็กน้อยประมาณ 2% เหลือ 4.91 พันล้านบาท อย่างไรก็ตามในด้านรายได้ของ
กลุ่มในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ จะมีรายได้เพิมขึFนประมาณ 3% ในปี 2562 เมือเทียบกับปี ก่อนและในด้านของ
ปริ มาณการขายของกลุ่มบริ ษทั เพิมขึFน 8% เมือเทียบกับปี ก่อน รายได้ทีลดลงในปี 2562 ส่ วนใหญ่เกิดจากเงินบาทที
แข็งค่าขึFนเมือเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และจากราคาวัตถุดิบปลาทูน่าทีลดลงในช่วงไตรมาส 4
อุตสาหกรรมของบริ ษทั จะซืF อขายกันเป็ นเงิ นสกุลดอลลาร์ สหรัฐฯ มาตลอด ในปี 2562 หนึ งในความ
ท้าทายทียงิ ใหญ่ทีสุดทีกลุ่มบริ ษทั เผชิ ญคือการแข็งค่าของเงินบาท ระหว่างต้นปี ถึงสิF นปี 2562 สกุลเงินบาทแข็งค่า
ขึFนมากกว่า 7% ในขณะทีเงินสกุลอืนในภูมิภาค อ่อนค่าลงเมือเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐฯ การแข็งค่าของเงินบาทเมือ
เทียบกับเงินดอลลาร์ สหรัฐฯส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนถึง 17 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับปี ที
แล้ว กลุ่มบริ ษทั กําไรจากอัตราแลกเปลียนประมาณ 20 ล้านบาท
ในปี 2562 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ก ํา ไรสุ ท ธิ 108 ล้า นบาทเมื อ เที ย บกับ กํา ไรสุ ท ธิ 168 ล้า นบาทในปี 2561
กําไรสุ ทธิ ทีลดลงส่ วนใหญ่เกิ ดจากต้นทุนการจัดจําหน่ ายที เพิมขึF นตามปริ มาณการขายที เพิมขึF นและขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลียน ดังกล่าวข้างต้น
ในปี 2563 คาดว่าจะมีความท้าทายอย่างมากกับความไม่แน่นอนทีเกิดจากภาวะในเศรษฐกิจโลกอันเป็ นผล
มาจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริ กากับจีนและผลกระทบของการระบาดของ ไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรนา
2019 (COVID -19) การระบาดใหญ่ครัFงนีF ได้หยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจจํานวนมากทัว โลก สําหรับปี 2563 กลุ่ม
บริ ษทั พยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และพัฒนานวัตกรรมในการผลิต เพือขยายจํานวนผลิตภัณฑ์เสนอให้กบั ลูกค้า
การพัฒนาเหล่านีF คาดว่าจะทําให้รายได้ของกลุ่มบริ ษทั มีผลกําไรมากขึF น นอกจากนีF กลุ่มบริ ษทั จะยังคงดําเนิ นการ
ปรับปรุ งการบริ หารจัดการทางด้านต้นทุนและการผลิต
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ทีประชุมซักถามคําถามต่างๆ ทีเกียวข้องกับผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบ
ปี 2562
ประธานกล่าวว่า เมือไม่มีผูถ้ ือหุ ้นซักถามเพิมเติ ม ที ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นลงมติ เป็ นเอกฉันท์รับทราบรายงาน
ประจําปี รายงานของคณะกรรมการบริ ษทั และผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ประจําปี 2562 โดยเสี ยงข้างมากของ
จํานวนเสี ยงทัFงหมดทีมาประชุมและมีสิทธิ ลงคะแนน ดังนีF
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มติทีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จํานวนเสี ยงทีลงมติ
ร้อยละของจํานวนหุ น้ ทีมาร่ วมประชุม
210,222,750
100%
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
-

วาระที$ 3. พิจารณาและอนุมตั งิ บการเงินสํ าหรับปี บัญชีสิ!นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี
ประธานได้ขอให้ทีประชุ มพิจารณาและอนุ มตั ิ งบการเงิ นสําหรับปี บัญชี สิFนสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
และรายงานของผูส้ อบบัญชี ตามที ปรากฎในรายงานประจํา ปี 2562 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 ประธานจึงขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ทีประชุมซักถามคําถามต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับงบการเงินประจําปี สิF นสุ ดวันที 31
ธันวาคม 2562
ประธาน กล่าวว่า เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเพิมเติม และให้ทีประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงมีมติ
เป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี บัญชี สิFนสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 ทีผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของบริ ษทั แล้ว ตามทีประธานเสนอ โดยเสี ยงข้าง
มากของจํานวนเสี ยงทัFงหมดทีมาประชุมและมีสิทธิ ลงคะแนน ดังนีF
มติทีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จํานวนเสี ยงทีลงมติ
ร้อยละของจํานวนหุ น้ ทีมาร่ วมประชุม
210,222,750
100%
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
-

วาระที$ 4. พิจารณาและอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผลสํ าหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562
ประธานได้แถลงว่า ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในปี 2562 บริ ษทั มี กาํ ไรสุ ทธิ ของงบเฉพาะบริ ษทั
จํานวน 102,487,701 บาท หรื อกําไรสุ ทธิ 0.31 บาท ต่อหุน้ บริ ษทั กําหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไว้ว่า “บริ ษทั
มีนโยบายการจ่ ายเงิ นปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้ อยละ 25 ของกําไรสุ ทธิ ซึ งมี ขอ้ แม้ว่าจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่ อการ
เปลียนแปลงในฐานะการเงินและสภาพคล่องทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยซึ งบริ ษทั ถือหุ น้ 99.99% เมือมี
กําไรและมีสภาพคล่องก็จะจ่ายเงินปันผล”
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ดังนัFน คณะกรรมการบริ ษทั ได้เสนอให้จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุ ทธิ ในอัตราหุ ้นละ 0.12 บาท จากหุ ้น
สามัญจํานวนทัFงหมด 330,000,000 หุ ้น (สามร้ อยสามสิ บล้านหุ ้น) รวมเป็ นเงิ นปั นผลทัFงสิF น 39,600,000 บาท
(สามสิ บเก้าล้านหกแสนบาทถ้วน) คิดเป็ นอัตราเงินปั นผลจ่ายเท่ากับร้อยละ 38.64 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2562
โดยกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิ ได้รับเงินปันผลในวันที 11 พฤษภาคม 2563 โดยเงินปันผลทัFงหมดจะถูกหักภาษี
ณ ทีจ่ายตามอัตราทีกฎหมายกําหนด ผูถ้ ือหุน้ สามารถขอเครดิตภาษีได้ จึงขอให้ทีประชุมพิจารณา
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ทีประชุมซักถามคําถามต่าง ๆ ที เกียวข้องกับการจ่ายเงิ นปั นผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2562
ประธานกล่าวว่า เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเพิมเติม ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์
ให้จ่ายเงินปันผลประจําปี 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.12 บาท รวมเป็ นเงินทัFงสิF น 39,600,000 บาท (สามสิ บเก้าล้านหก
แสนบาทถ้วน) โดยกําหนดจ่ายในวันพฤหัสบดี ที 28 พฤษภาคม 2563 โดยเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทัFงหมด
ทีมาประชุมและมีสิทธิ ลงคะแนน ดังนีF
มติทีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จํานวนเสี ยงทีลงมติ
ร้อยละของจํานวนหุ น้ ทีมาร่ วมประชุม
210,222,750
100%
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
-

วาระที$ 5. พิจารณาแต่ งตั!งกรรมการแทนกรรมการที$ต้องออกตามวาระประจําปี 2563
ประธานได้แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ทุกปี กรรมการจํานวนหนึ งในสาม
หรื อใกล้เคียงจะต้องออกจากตําแหน่ง ซึ งกรรมการทีตอ้ งออกในปี นีFได้แก่
1. นายสมชาย ดีประเสริ ฐกุล
2. นายวิจิตร ตัFงสิ นมัน คง
3. นายฉลอง อภิชาติโชติ

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

อย่างไรก็ตามกรรมการทีออกจากตําแหน่งมีสิทธิJ รับเลือกกลับเข้าดํารงตําแหน่งได้อีกวาระหนึง
บริ ษ ทั ได้เ ปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอชื อบุ ค คลที มีคุ ณ สมบัติ เ หมาะสมเพื อให้ค ณะกรรมการบริ ษ ัท
พิจารณาเลือกตัFงเป็ นกรรมการสําหรับการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2563 โดยได้ประกาศบนเว็บไซด์
ของบริ ษ ัท รวมทัFง แจ้ง ผ่า นทางระบบอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย ระหว่า งวันที 28
กุมภาพันธ์ 2563 จนถึงวันที 13 มีนาคม 2563 แต่ไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดแจ้งความจํานงในเรื องดังกล่าว
ประธานเปิ ดโอกาสให้ทีประชุมซักถามคําถามต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการเลือกตัFงกรรมการแทนกรรมการที
ออกตามวาระ
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ประธานกล่ า วว่า เมื อไม่ มีผูถ้ ื อหุ ้นซักถามเพิ มเติ ม จึ งขอให้ทีป ระชุ มพิ จารณาแต่ งตัFง กรรมการแทน
กรรมการที ออกตามวาระกลับเข้า ดํา รงตํา แหน่ งอี กวาระหนึ ง จากนัFนประธานขอให้ทีประชุ มลงมติ เ ลื อกตัFง
กรรมการโดยพิจารณาแยกเป็ นแต่ละท่านดังนีF
5.1 ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยงเลือกตัFง นายสมชาย ดีประเสริ ฐกุล กลับเข้ามาเป็ นกรรมการอีกวาระ
หนึ งโดยผูถ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงมติ ให้ นายสมชาย ดีประเสริ ฐกุล เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ ง โดยเสี ยงข้างมากของ
จํานวนเสี ยงทัFงหมดทีมาประชุมและมีสิทธิ ลงคะแนน ดังนีF
มติทีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จํานวนเสี ยงทีลงมติ
ร้อยละของจํานวนหุ น้ ทีมาร่ วมประชุม
209,717,750
99.76%
ไม่มี
505,000
0.24%
ไม่มี
-

5.2 ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยงเลือกตัFง นายวิจิตร ตัFงสิ นมัน คง กลับเข้ามาเป็ นกรรมการอิสระอีกวาระ
หนึ ง โดยผูถ้ ือหุ ้นออกเสี ยงลงมติให้ นายวิจิตร ตัFงสิ นมัน คง เป็ นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ ง โดยเสี ยงข้างมาก
ของจํานวนเสี ยงทัFงหมดทีมาประชุมและมีสิทธิ ลงคะแนน ดังนีF
มติทีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จํานวนเสี ยงทีลงมติ
ร้อยละของจํานวนหุ น้ ทีมาร่ วมประชุม
210,222,750
100%
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
-

5.3 ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยงเลือกตัFง นายฉลอง อภิชาติโชติ กลับเข้ามาเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง
โดยผูถ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติ ให้ นายฉลอง อภิชาติโชติ เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ ง โดยเสี ยงข้างมากของจํานวน
เสี ยงทัFงหมดทีมาประชุมและมีสิทธิ ลงคะแนน ดังนีF
มติทีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จํานวนเสี ยงทีลงมติ
ร้อยละของจํานวนหุ น้ ทีมาร่ วมประชุม
209,722,750
99.76%
ไม่มี
500,000
0.24%
ไม่มี
-
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ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้แต่งตัFงกรรมการ ทัFง 3 ท่าน กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึง
ดังนัFนคณะกรรมการของบริ ษทั ชุดใหม่ประกอบด้วย 8 ท่านดังนีF
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 ตัFงสิ นมัน คง
8. นายบุลเดช วรพงศ์
วาระที$ 6. พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563
ประธานได้เสนอความเห็นว่าสมควรกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 ตามทีคณะกรรมการ
บริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา โดยคํานึ งถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว โดย
เปรี ยบเที ยบอ้างอิงจากบริ ษทั ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทัFงพิจารณาผลประกอบการของบริ ษทั ภาระ
และความรั บผิดชอบการปฏิ บตั ิ หน้าที ของคณะกรรมการ จึ งขอให้ทีประชุ มพิ จารณาและกําหนดค่ าตอบแทน
กรรมการประจําปี 2563
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 ซึ งเท่ากับปี ก่อน ดังนีF
ค่าตอบแทน
1.ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั (รายปี )
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (รายปี )
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
3. ค่าเบีFยประชุมกรรมการบริ ษทั (ต่อครัFง)

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

ทัFงนีF บริ ษทั ไม่มีค่าตอบแทนอืนนอกเหนือจากทีกล่าวข้างต้น ให้แก่กรรมการ โดยผลประโยชน์
ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 จํานวนเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ทีประชุ มซักถามคําถามต่าง ๆ ที เกี ยวกับการพิ จารณากําหนดค่ าตอบแทน
กรรมการ
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ประธานกล่าวว่าเมือไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเพิมเติม จึงขอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาลงมติ และมีมติเป็ น
เอกฉันท์พิจารณาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 ซึ งเท่ากับปี ก่อน โดยเสี ยงข้างมากของจํานวน
เสี ยงทัFงหมดทีมาประชุมและมีสิทธิ ลงคะแนน ดังนีF
มติทีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จํานวนเสี ยงทีลงมติ
ร้อยละของจํานวนหุ น้ ทีมาร่ วมประชุม
210,222,750
100%
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
-

วาระที$ 7. พิจารณาแต่ งตั!งผู้ตรวจสอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําปี 2563
ประธานได้เ สนอความเห็ นว่า สมควรแต่ งตัFง นางสาวบงกช อํา เสงี ย ม ผูส้ อบบัญชี รั บอนุ ญาตเลข
ทะเบี ยน 3684 หรื อ นางสาวเนาวรั ตน์ นิ ธิเกี ยรติ พงศ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขทะเบี ยน 7789 หรื อนางสาว
วิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 4795 แห่ งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2563 และ กําหนดค่าตรวจสอบบัญชี จึงขอให้ทีประชุมพิจารณา
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ทีประชุมซักถามคําถามต่าง ๆ ที เกียวกับการพิจารณาแต่งตัFงผูต้ รวจสอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําปี 2563
ประธานกล่าวว่า เมือไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ซักถามเพิมเติม จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาลงมติ ทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้
พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้แต่งตัFง นางสาวบงกช อําเสงียม ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 3684 หรื อ
นางสาวเนาวรัตน์ นิ ธิเกียรติพงศ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 7789 หรื อ นางสาววิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4795 แห่ ง บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ประจําปี
2563 โดยกําหนดค่าตรวจสอบบัญชี เป็ นจํานวนเงิน 1,635,000 บาท (หนึ งล้านหกแสนสามหมืนห้าพันบาทถ้วน)
และในกรณี ทีผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จํากัด
จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอืนของบริ ษทั เพือทําหน้าทีดงั กล่าวแทนได้ โดยเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทัFงหมด
ทีมาประชุมและมีสิทธิ ลงคะแนน ดังนีF
มติทีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จํานวนเสี ยงทีลงมติ
ร้อยละของจํานวนหุ น้ ทีมาร่ วมประชุม
210,222,750
100%
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
-
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วาระที$ 8. พิจารณาเรื$องอืน$ ๆ
- ไม่มี ปิ ดประชุม เวลา 11.15 น.

ลงชือ ........................................................................................ ประธานทีประชุม
(นายกัมพล วัชระนิมิต)
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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 จํานวนทัFงสิF นรวม...................................... หุน้
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ............................. เสี ยง ดังนีF
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 57 ปี
Mr. Chan Wah Chong Independent director age 57 years
อยูบ่ า้ นเลขที 390 Lorong Keranji 7/3, Taman Keranji II, 09000 Kulim,Kedah, Malaysia
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 นายวิจิตร ตัFงสิ นมัน คง กรรมการอิสระ
อายุ 59 ปี
Mr. Vijit Tanksinmankong Independent director age 59 years
อยูบ่ า้ นเลขที 100/46 หมู่ที 4 ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
 นายบุลเดช วรพงศ์
กรรมการอิสระ
อายุ 77 ปี
Mr. Boondej Varaphong Independent director age 77 years
อยูบ่ า้ นเลขที 45/50 หมู่ที 6 ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพือเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ในวันพุธที 28
เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องนพรรณพ ชัFน 3 อาคารสํานักงานใหญ่ของบริ ษทั 1/1 หมู่ที 2 ตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
to be my/our proxy in attending and voting on my behalf at the Annual Shareholders Meeting Year 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) จํานวนคะแนนเสี ยงทีขา้ พเจ้าได้มอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครัFงนีF
The number of votes which I / we have granted to my/our proxy to attend this Meeting and vote there as follows:
 เท่ากับจํานวนหุน้ ทัFงสิF 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 ยงลงคะแนนได้ทF งั หมด ................................... เสี ยง
in the total amount of
votes
(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัFงนีF ดังนีF
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 ดังนีF
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครัFงที 1/2563 เมือวันพุธที 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.
 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 2563
Agenda 2 To certify operating result of the company for year 2020.
 เห็นด้วย ............... เสี ยง  ไม่เห็นด้วย ............... เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
Approve
votes
Disapprove
votes Abstain
votes
วาระที 3 พิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี บัญชีสิFนสุ ด วันที 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผูส้ อบบัญชี
Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2020
and Independent Auditor’s report.
 เห็นด้วย ............... เสี ยง  ไม่เห็นด้วย ............... เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
Approve
votes
Disapprove
votes Abstain
votes
วาระที 4 พิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2563
Agenda 4 To consider and approve the allocation of net profit for dividend payment for the year 2020.
 เห็นด้วย ............... เสี ยง  ไม่เห็นด้วย ............... เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
Approve
votes
Disapprove
votes Abstain
votes
วาระที 5 พิจารณาแต่งตัFงกรรมการแทนกรรมการทีตอ้ งออกตามวาระประจําปี 2564
Agenda 5 To consideration of the elect directors to replace those retire for the year 2021.
 เห็นด้วยกับการแต่งตัFงกรรมการทัFงชุด ............... เสี ยง
Approve the appointment of all directors
votes
 เห็นด้วยกับการแต่งตัFงกรรมการบางราย ดังนีF
Approve the appointment of certain directors as follows :
1. ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุน ปิ น
Dato’ Seri Tan Boon Pin
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง .............. เสี ยง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
2. นายบุลเดช วรพงศ์
Mr.Boondej Varaphong
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง .............. เสี ยง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
3. นายกัมพล วัชระนิมิต
Mr.Kampol Watcharanimit
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง .............. เสี ยง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
วาระที 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564
Agenda 6 To consider of directors’ remuneration for the year 2021.
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง .............. เสี ยง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
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วาระที 7 พิจารณาแต่งตัFงผูต้ รวจสอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําปี 2564
Agenda 7 To consider and approve the appointment of the Company’s auditor and determination of audit fee for
year 2021.
 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 ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนัFน 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
(..................................................)
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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. วาระเลือกตัFงกรรมการสามารถเลือกตัFงกรรมการทัFงชุดหรื อเลือกตัFงกรรมการบางราย
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
ยังไม่มีการแต่งตัFงคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามกรรมการทีได้รับเสนอชือในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ครัFงนีF
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
บุคคลทีได้รับการเสนอชือในครัFงนีF ได้ผา่ นกระบวนการกลัน กรองของคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว เห็นว่ามี
คุณสมบัติทีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั
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ชื$อ – สกุล
อายุ
สัญชาติ
ตําแหน่ งในบริษัท

ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุน ปิ น
83 ปี
มาเลเซีย
ประธานกรรมการ

ประเภทกรรมการทีจ$ ะเสนอแต่ งตั!ง
วันทีด$ าํ รงตําแหน่ ง
การศึกษา

กรรมการเดิมกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่
30 เมษายน 2527
Accountancy of Sydney Technical college

การอบรมหลักสู ตรกรรมการจาก IOD
จํานวนปี ทีเ$ ป็ นกรรมการ
การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี37 ปี
81,130,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 24.58 ของหุน้ สามัญทีออกและชําระแล้ว

ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ จํานวน 1/1 ครัFง
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 4/4 ครัFง
2523 - ปั จจุบนั
ประสบการณ์ ทาํ งานใน TC
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอืน$ ทีเ$ ป็ นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มีการดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน$ ทีไ$ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน 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.
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน$ ทีอ$ าจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็ นการแข่ งขัน
ทางธุรกิจกับบริษัท – ไม่มีการมี/ไม่ มี ส่ วนได้ เสียพิเศษในทุกวาระทีเ$ สนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั!งนี! – ไม่มีความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท เป็ นบิดาของ นายตัน เซา ปอ
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2563
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นายบุลเดช วรพงศ์
77 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการเดิมกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่
18 ตุลาคม 2539
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัFนสูง ช่างสํารวจ วิทยาลัยเทคนิคกรุ งเทพ
- ไม่มี25 ปี
-ไม่มีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ จํานวน 1/1 ครัFง
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 4/4 ครัFง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 4/4 ครัFง
การดํารงตําแหน่ งอืน$ ในปัจจุบันและประสบการณ์ ในช่ วง 5 ปี ทีผ$ ่านมา
- กรรมการอิสระ บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย)
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$ สนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั!งนี! – ไม่มีคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลทีเสนอชือให้เป็ นกรรมการอิสระในครัFงนีF ซึงดํารงตําแหน่งต่อเนืองเกินกว่า 9 ปี
เนืองจากเป็ นบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความสามารถในการปฏิบตั ิงานได้เต็มที ให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ และเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง
ชื$อ – สกุล
อายุ
สัญชาติ
ตําแหน่ งในบริษัท
ประเภทกรรมการทีจ$ ะเสนอแต่ งตั!ง
วันทีด$ าํ รงตําแหน่ ง
การศึกษา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการจาก IOD
จํานวนปี ทีเ$ ป็ นกรรมการ
การถือหุ้นในบริษัท
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2563
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ชื$อ – สกุล
อายุ
สัญชาติ
ตําแหน่ งในบริษัท
ประเภทกรรมการทีจ$ ะเสนอแต่ งตั!ง
วันทีด$ าํ รงตําแหน่ ง
การศึกษา

การอบรมหลักสู ตรกรรมการจาก IOD
จํานวนปี ทีเ$ ป็ นกรรมการ
การถือหุ้นในบริษัท
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2563

นายกัมพล วัชระนิมิต
60 ปี
ไทย
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการเดิมกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่
4 กรกฏาคม 2532
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
- ไม่มี32 ปี
15,005,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 4.55 ของหุน้ สามัญทีออกและชําระแล้ว
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ จํานวน 1/1 ครัFง
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 4/4 ครัFง

2527 – ปั จจุบนั
ประสบการณ์ ทาํ งานใน TC
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอืน$ ทีเ$ ป็ นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มีการดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน$ ทีไ$ ม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน
- กรรมการ บริ ษทั อีโลฟาร์ จํากัด
- กรรมการ บริ ษทั ซาฟโคลโฮลดิFงส์ (ประเทศไทย) จํากัด
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน$ ทีอ$ าจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท – ไม่มีการมี/ไม่ มี ส่ วนได้ เสียพิเศษในทุกวาระทีเ$ สนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั!งนี! – ไม่มี-
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เอกสารแนบ 4
รายละเอียดกรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ การพิจารณากรรมการอิสระ
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลทีจะเสนอชือให้เป็ น กรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ น
อิสระ และเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ทีเกียวข้อง บริ ษทั ได้ กําหนด นิยาม “ กรรมการอิสระ” ของบริ ษทั เท่ากับข้อกําหนด
ขัFนตําของ ก.ล.ต. หรื อ ตลาดหลักทรัพย์ ดังนีF
1. ถือหุน้ ไม่เกิน 5% ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสี ยงทัFงหมดในบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อบุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ง
2.ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน รวมทัFงไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ที ปรึ กษาที ได้รับเงิ นเดื อนประจํา หรื อเป็ นผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อบุคคลที อาจมีความขัดแย้งหรื อบุคคลที ให้บริ การด้านวิชาชี พแก่
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อด้วย เช่น ผูส้ อบบัญชี ทนายความ เป็ นต้น โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยในลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
3. ไม่ มีค วามสัมพันธ์ ทางธุ รกิ จ เช่ น เป็ นลู กค้า ผูจ้ ัดหาวัตถุดิ บ เจ้าหนีF / ลูก หนีF การค้า เจ้าหนีF / ลูก หนีF เงิ นให้ กู้ยืม ไม่ มี
ผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ย ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม ทัFงในด้านการเงินและการบริ หารงานของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ
บริ ษทั ร่ วม หรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งในลักษณะทีจะทําให้ขาดความเป็ นอิสระ
4. ไม่เป็ นญาติสนิทกับ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง และ
ไม่ได้รับการแต่งตัFงให้เป็ นตัวแทนเพือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ รวมทัFงเปิ ดเผยความสัมพันธ์อืนที
อาจทําให้ขาดความเป็ นอิสระด้วย
5.คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลทีเสนอชือให้เป็ นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระและเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง
ความสัมพันธ์ ในลักษณะทีเ$ กีย$ วข้ อง
ลักษณะความสัมพันธ์
การถือหุน้ ในบริ ษทั
- จํานวนหุน้
- สัดส่ วนของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสี ยงทัFงหมด
การเป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนีFกบั 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 กษากฎหมาย)
3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ(เช่น การซืFอ/ขาย วัตถุดิบ/สิ นค้า/
บริ การ การให้กยู้ มื เงินหรื อการกูย้ ืมเงิน)

ผูไ้ ด้รับการเสนอชือเป็ นกรรมการอิสระ
นายชาน วา ชอง นายวิจิตร ตัFงสิ 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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ประวัตกิ รรมการอิสระทีเ$ ป็ นผู้รับมอบฉันทะ กรรมการอิสระ ประกอบด้วย 3 ท่าน ต่อไปนีF

-

นายชาน วา ชอง
57 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
3 ปี
จํานวนปี ทีเ$ ป็ นกรรมการ
-ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ จํานวน 1/1 ครัFง
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2563
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 4/4 ครัFง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 4/4 ครัFง
ตําแหน่ งอืน$ ในปัจจุบันและประสบการณ์ - - Director, P & C Corporate Resources Sdn. Bhd., 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. Bhd., 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$ สนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั!งนี! – ไม่ ม-ี
ชื$อ – สกุล
อายุ
สัญชาติ
ทีอ$ ยู่
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-

นายวิจิตร ตัFงสิ นมัน คง
ชื$อ – สกุล
59 ปี
อายุ
ไทย
สัญชาติ
100/46 หมูท่ ี 4 ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทีอ$ ยู่
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
ตําแหน่ งในบริษัท
16 เมษายน 2542
วันทีด$ าํ รงตําแหน่ ง
ปริ ญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
การศึกษา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการจาก IOD -ไม่มี22 ปี
จํานวนปี ทีเ$ ป็ นกรรมการ
-ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ จํานวน 1/1 ครัFง
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2563
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 4/4 ครัFง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 4/4 ครัFง
ตําแหน่ งอืน$ ในปัจจุบันและประสบการณ์ ในช่ วง 5 ปี ทีผ$ ่านมา
- แพทย์ผเู ้ ชียวชาญ สูตินรี เวช โรงพยาบาลราษฎร์ยนิ ดี อ.หาดใหญ่ 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$ สนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั!งนี! – ไม่มี-
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ชื$อ – สกุล
อายุ
สัญชาติ
ทีอ$ ยู่
ตําแหน่ งในบริษัท
วันทีด$ าํ รงตําแหน่ ง
การศึกษา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการจาก IOD
จํานวนปี ทีเ$ ป็ นกรรมการ
การถือหุ้นในบริษัท
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2563

นายบุลเดช วรพงศ์
77 ปี
ไทย
45/50 หมู่ที 6 ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
18 ตุลาคม 2539
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัFนสูง ช่างสํารวจ วิทยาลัยเทคนิคกรุ งเทพ
-ไม่มี25 ปี
-ไม่มีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ จํานวน 1/1 ครัFง
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 4/4 ครัFง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 4/4 ครัFง

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$ สนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั!งนี! – ไม่มี-
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เอกสารแนบ 5
การแต่ งตั!งผู้ตรวจสอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี
เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ งกําหนดให้ทีประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
แต่งตัFงผูต้ รวจสอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั ทุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิให้แต่งตัFงผูต้ รวจสอบบัญชีจาก
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จํากัด เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2564 ตามรายชือต่อไปนีF
1. นางสาวบงกช อําเสงียม
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3684 และ/หรื อ
(เป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั มาแล้ว 3 ปี )
2. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7789 และ/หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั )
3. นายเอกสิ ทธิJ ชูธรรมสถิตย์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4195
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั )
และในกรณี ทีผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี
จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอืนของบริ ษทั เพือทําหน้าทีดงั กล่าวแทนได้
ในปี 2563 ผูต้ รวจสอบบัญชี ของบริ ษทั คื อ บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด มี นางสาวบงกช
อําเสงียม เลขทะเบียน 3684 เป็ นผูล้ งลายมือชือมาตัFงแต่ปี 2561 เป็ นเวลา 3 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 เห็นควรเสนอให้ทีประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2564 เป็ นเงิน จํานวน 1,715,000 บาท ซึ งเพิมขึFนจากปี
2563 จํานวน 80,000 บาท และบริ ษทั ย่อย 1 แห่ ง คือ บริ ษทั อีโลฟาร์ จํากัด ซึ งมีค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี จํานวน
250,000 บาท ซึงเพิมขึFนจากปี 2563 จํานวน 15,000 บาท
ค่ าบริการอืน$ ๆ
-ไม่ มี -
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เอกสารแนบ 6
ข้ อบังคับของบริษัทในส่ วนทีเ$ กีย$ วกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิ$ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมวดที$ 4 การประชุ มผู้ถือหุ้น
ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี เดือนนับแต่วนั สิF 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 ายได้ทF งั หมด หรื อ
ผูถ้ ือ หุ ้น ไม่น้อยกว่ายีสิบ ห้าคน ซึ งมีหุ้นนับ รวมกันได้ไม่น้อ ยกว่าหนึ งในสิ บ ของจํานวนหุ ้นที จาํ หน่ ายได้ทF ังหมด จะเข้าชื อกันทําหนังสื อขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการทีขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าว
ด้วย ในกรณี เช่นนีFคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ื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
รวมทัFงความเห็นของคณะกรรมการในเรื 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 ทัFงหมดและต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึงในสามของจํานวนหุน้ ทีจาํ หน่ ายได้ทF งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุมในกรณี
ทีปรากฎว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัFงใดเมือล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึงหนึงชัว โมงจํานวนผูถ้ ือหุ ้น ซึ งมาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีกาํ หนดไว้
หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นัFนมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่า
เจ็ดวันก่อนวันประชุมในการประชุมครัFงหลังนีFไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 29. มติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ นัFนให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนีF
(1) ในกรณี ปกติให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานใน
ทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึFนอีกเสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชีFขาด
(2) ในกรณี ดังต่อไปนีF ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนเสี ยงทัFงหมดของผูถ้ ือหุ ้น ซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทัFงหมดหรื อบางส่ วนทีสาํ คัญให้แก่บุคคลอืน
(ข) การซืFอหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อืนหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี ยวกับการให้เช่ ากิ จการของบริ ษทั ทัFงหมด หรื อบางส่ วนทีสําคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอืน โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ข้อ 30. กิจการอันทีประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นีF
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อทีประชุมแสดงว่าในรอบปี ทีผา่ นมากิจการของบริ ษทั ได้จดั การไป
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตัFงกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
(5) แต่งตัFงผูส้ อบบัญชี
(6) กิจการอืน ๆ
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เอกสารแนบ 7

เงื$อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้ าร่ วมประชุ ม
การมอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนน
.
1. วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษทั ได้จดั ส่ งหนังสื อมอบฉันทะ ตามทีกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ได้กาํ หนดไว้ให้ผูถ้ ือหุ ้นที ไม่สามารถ
เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัFงที 1/2564 ของบริ ษทั ได้ดว้ ยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดําเนินการดังนีF
(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 พร้อมทัFงขีดฆ่าลงวันทีทีทาํ หนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว เพือให้ถูกต้องและ
มีผลผูกพันตามกฎหมาย หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ บริ ษทั มีบริ การ ณ จุดลงทะเบียน
(3) ส่งคืนมายังสํานักงานบริ ษทั ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันประชุม เพือความสะดวกรวดเร็ วในการ
ตรวจสอบหลักฐาน
ทัFงนีF 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 ตัFงแต่เวลา 9.30 น.
เป็ นต้นไป ณ สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั ห้องนพรรณพ เลขที 1/1 หมู่ที 2 ตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ตามแผนทีสถานทีจดั ประชุมทีปรากฏอยูใ่ นสิ งทีส่งมาด้วย ตามเอกสารแนบ 8
3. การแสดงเอกสารก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนีFก่อนเข้าร่ วมประชุม (แล้วแต่กรณี ใดกรณี หนึง) ต่อไปนีF
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 ผู้ถือหุ้นซึ$งมิได้ มสี ัญชาติไทยหรือเป็ นนิตบิ ุคคลทีจ$ ดั ตั!งขึน! ตามกฎหมายต่ างประเทศ
ให้เตรี ยมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณี ขา้ งต้น โดยเอกสารทีมิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทํา
คําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนนิติบุคคลนัFนรับรองความถูกต้องของคําแปล
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 อมอบฉันทะเท่านัFน กรณี ผมู ้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนไว้ในหนังสื อ
มอบฉันทะ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน
(3) มติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนีF
• กรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากเป็ นมติของทีประชุม
• กรณี อืน ๆ ซึ งมีกฎหมาย หรื อข้อบังคับบริ ษทั กําหนดไว้แตกต่างจากกรณี ปกติ ก็จะดําเนิ นการให้เป็ นไป
ตามทีกาํ หนดนัFน โดยประธานในทีประชุมหรื อผูซ้  ึ งประธานมอบหมายจะแจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นในทีประชุม
รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
(4) หากคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึFนอีกหนึงเสี ยงต่างหากเป็ นเสี ยงชีFขาด
(5) ผูถ้ ือหุ ้นคนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื องใด ห้ามมิให้ออกเสี ยงในเรื องนัFน และประธานในทีประชุมอาจจะ
เชิญให้ผถู ้ ือหุน้ นัFนออกนอกทีประชุมชัว คราวก็ได้
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(6) การลงคะแนนลับ อาจจะทําได้เมือมีผถู ้ ือหุน้ ในทีประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และทีประชุมลงมติให้มีการ
ลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในทีประชุมจะเป็ นผูก้ าํ หนดวิธีการลงคะแนนลับนัFน 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 ดังนีF
(1) กรณีผู้ถอื หุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้ผถู ้ ือหุน้ ชูมือขึFนและเลือกกาเครื องหมายว่าไม่เห็นด้วย หรื อ
งดออกเสี ยงในบัตรยืนยันการลงคะแนนทีได้แจกไว้ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในขณะลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม พร้อมทัFง
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 ้นทัFงหมดของผูถ้ ือหุ ้น/ผูร้ ับมอบฉันทะทีมาประชุม และมีสิทธิ ออกเสี ยง และประกาศผลการนับคะแนน
เสี ยงให้ทีประชุมรับทราบว่า ในแต่ละวาระการประชุมมีผเู ้ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงกีเสี ยง

หน้า 28 ของหน้า 29

เอกสารแนบ 8

แผนทีของสถานทีจดั การประชุม
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