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หนังสือนัดประชุมใหญ่สามญัผู้ถอืหุ้น ครั�งที� 1/2561 

 

***  ***  *** 
 

                       วนัที�  10  เมษายน  2561 
 
เรื�อง   ขอเชิญประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครั' งที� 1/2561 
 
เรียน    ท่านผูถื้อหุน้ 
            บริษทั ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 
สิ�งที�ส่งมาดว้ย     1.    สาํเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครั' งที� 1/2560 เมื�อวนัที�  27  เมษายน 2560 

2. รายงานประจาํปี 2560ในรูปแบบ CD-ROM ซึ� งประกอบดว้ยรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ
บริษทังบการเงิน สิ'นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

3. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
4. ประวติักรรมการและกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ 
5. ประวติักรรมการอิสระที�บริษทัเสนอชื�อใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 
6. รายละเอียดของผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตและกาํหนดค่าสอบบญัชี 
7. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนที�เกี�ยวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
8. เงื�อนไขหลกัเกณฑ ์และวธีิปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉนัทะ การออกเสียงลงคะแนน           
9. แผนที�ของสถานที�จดัการประชุมผูถื้อหุน้ 

                                                
                        ดว้ยที�ประชุม บริษทั ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) มีมติกาํหนดให้มีการประชุมใหญ่
สามญัผูถื้อหุ้น  ครั' งที� 1/2561  ในวนัพฤหัสบดีที� 26  เมษายน  2561  เวลา 10.30 น. (เริ�มลงทะเบียน 9.30 น.) ณ ห้อง      
นพรรณพ  อาคารสาํนกังานบริษทั เลขที� 1/1 หมู่ที� 2 ตาํบลทุ่งใหญ่  อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  เพื�อพิจารณาเรื�องต่าง ๆ 
ตามระเบียบวาระต่อไปนี'  
 

วาระที� 1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นครั�งที� 1/2560 
         วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ครั' งที� 1/2560 ซึ�งไดจ้ดัใหมี้ขึ'นเมื�อวนัที�  
             27  เมษายน 2560  โดยที�ประชุมไดพิ้จารณาเรื�องต่าง ๆ ตามที�กฎหมายกาํหนด บริษทัจึงขอเสนอให ้
 ผูถื้อหุน้พิจารณารับรองร่วมกนั โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1   
 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ครั' งที�  

                            1/2560  ตามเอกสารแนบ 1 
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วาระที� 2. พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี  2560 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื�อพิจารณาผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560  และขอ้มูลสาํคญั 
                           อื�นๆ  ปรากฎอยูใ่นรายงานประจาํปี 2560  ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ และพิจารณารับรอง 

   ความเห็นคณะกรรมการบริษทั    เห็นสมควรรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี  2560  และ 
 ขอ้มูลสาํคญัอื�น ๆ รายละเอียดปรากฎอยูใ่นรายงานประจาํปี 2560  ตามเอกสารแนบ 2 
             วาระที� 3. พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิสําหรับปีบัญชีสิ�นสุด วนัที� 31 ธันวาคม 2560  และรายงานของผู้สอบบัญชี 
   วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพื�อเสนองบการเงินสาํหรับปีบญัชีสิ'นสุด วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และรายงาน 
 ของผูส้อบบญัชีตามปรากฎในรายงานงานประจาํปี 2560 ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
                          และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัตามพระราชบญัญติั 
                          บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 

 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ งบการเงินประจาํปี 2560  ไดจ้ดัทาํตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป 
 และเห็นชอบใหเ้สนอเพื�ออนุมติั 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  เห็นสมควรอนุมติังบการเงินสาํหรับปีบญัชีสิ'นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม  
 2560  และรายงานของผูส้อบบญัชี ที�ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และผา่นการสอบทาน 
 จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษทั  
 ตามเอกสารแนบ 2 

            วาระที� 4.  พจิารณาและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เนื�องจากบริษทัมีนโยบายที�จะใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บเงินปันผลทุกปี  โดยจ่ายไม่ 
 นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิ  ซึ�งมีขอ้แมว้า่จะตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี�ยนแปลงในฐานะ 
 การเงินและสภาพคล่องทางการเงินของบริษทั และในส่วนของบริษทัยอ่ย ซึ�งบริษทัถือหุน้ 99.99%   
 เมื�อมีกาํไรและสภาพคล่องก็จะจ่ายเงินปันผล  
                   ผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2560  บริษทัมีผลขาดทุน จาํนวน 140,766,116 บาท   จึงเห็นควร 
 เสนอใหจ่้ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท ใหก้บัหุน้สามญัจาํนวนทั'งหมด 330  
                          ลา้นหุน้ โดยเงินปันผลทั'งหมดจะถูกหกัภาษี ณ ที�จ่าย ตามอตัราที�กฎหมายกาํหนด ผูถื้อหุน้สามารถขอ 
  เครดิตภาษีได ้โดยใหเ้สนอที�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป         
 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  เห็นสมควรอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท 
                          ซึ�งคิดเป็นเงินรวมทั'งสิ'น จาํนวน 16,500,000  บาท โดยกาํหนดจ่ายในวนัศุกร์ที� 25 พฤษภาคม 2561 
                              ซึ�งขอ้มูลการจ่ายเงินปันผลในปีที�ผา่นมาดงันี'  

                                                                                                                             (หน่วย  :  บาท) 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2560 ปี 2559 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ       (140,766,116)      (66,831,623) 
กาํไรสะสม 819,507,787 993,273,903 
จาํนวนหุน้ (หุน้) 330,000,000 330,000,000 
เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุน้ 0.05 0.10  
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั'งสิ'น   16,500,000   33,000,000 
สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) (11.72) (49.38) 



3 

 

 

 
             วาระที� 5.  พจิารณาแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

                          ประจาํปี  2561 
                           วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพื�อใหที้�ประชุมพิจารณาเลือกตั'งกรรมการตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้. 1                    
                          ซึ�งกาํหนดใหก้รรมการจาํนวนหนึ�งในสาม (1/3) หรือใกลเ้คียงจะตอ้งออกจากตาํแหน่ง ซึ�งในปี 2561     
                            กรรมการตอ้งออกตามวาระ 3 ท่าน  คือ 

1. ดาโตะ๊ ซรี ตนั บุน ปิน             กรรมการ 
2. นายบุลเดช  วรพงศ ์                                 กรรมการ   
3. นายฉลอง  อภิชาติโชติ                กรรมการ  

      ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  เห็นควรอนุมติัแต่งตั'งกรรมการทั'ง 3 ท่าน ซึ�งเป็นผูที้�มีความรู้  
                            ความสามารถ อนัเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษทั  และเห็นชอบเสนอใหก้รรมการ 
                            ดงัต่อไปนี'   กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง คือ                       

1. ดาโตะ๊ ซรี ตนั บุน ปิน                กรรมการ 
2. นายบุลเดช  วรพงศ ์                                 กรรมการ   
3. นายฉลอง  อภิชาติโชติ                กรรมการ  

                               ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 4 และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี ตามรายละเอียด 
                              เอกสารแนบ 4  โดยในปี 2561  กาํหนดค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 3 ลา้นบาท 
 

             วาระที� 6. พจิารณาแต่งตั�งผู้ตรวจสอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2561 
วตัถุประสงค์และเหตุผล เพื�อให้ที�ประชุมพิจารณาแต่งตั'งผูต้รวจสอบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่า
สอบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2561  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ 

                          ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 30. (5) ตามเอกสารแนบ 7  
                             ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  ไดพิ้จารณาเสนอผูต้รวจสอบบญัชีจากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชยสอบ 
                            บญัชี จาํกดั  ทาํหนา้ที�เป็นผูต้รวจสอบบญัชีประจาํปี 2561 ส่วนค่าสอบบญัชีประจาํปี 2561  ใหน้าํเสนอ 
                               ต่อที�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณา 
 

                           ความเห็นคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรอนุมติัแต่งตั'งผูต้รวจสอบบญัชีจากบริษทัเคพีเอม็จี ภูมิไชย  
                           สอบบญัชี  จาํกดั ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2561 ซึ�งมีรายชื�อผูต้รวจสอบบญัชี ดงันี'  

1. นางสาวบงกช อํ�าเสงี�ยม   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 3684 หรือ 
2. นางสาวเนาวรัตน์  นิธิเกียรติพงศ ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที�  7789 หรือ 
3. นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 7494 
และในกรณีที�ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้หบ้ริษทัเคพีเอม็จีภูมิไชยสอบ
บญัชี   จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื�นของบริษทัเพื�อทาํหนา้ที�ดงักล่าวแทนได ้ 
ตามรายละเอียดเอกสารแนบ 6  โดยบุคคลผูต้รวจสอบบญัชีดงักล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่มีส่วนได ้ 
ส่วนเสียใด ๆ กบับริษทั  บริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัร่วมของบริษทั รวมทั'งเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้น
ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที�ประชุมดว้ย สําหรับค่าสอบบญัชีประจาํปี 2561 ให้นาํเสนอต่อที�
ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป 
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             วาระที�  7. พจิารณาและลงมตพิเิศษเรื�องการจดทะเบียนแก้ไขเพิ�มเตมิข้อบังคบัของบริษัท 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื�อใหน้กัลงทุนต่างชาติสามารถไดเ้ขา้ลงทุนซื'อหุน้ในกิจการเพิ�มขึ'น จึงเสนอ 
ใหเ้พิ�มสดัส่วนการถือครองหุน้ต่างชาติและแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัในเรื�องสดัส่วนการถือครองหุน้ 

                               จากเดิม 
                               “ขอ้ 9 หุน้ของบริษทัโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดั เวน้แต่ 

(1) การโอนหุน้นั'นทาํใหบ้ริษทัเสียสิทธิและผลประโยชน์ที�บริษทัจะพึงไดรั้บตามกฎหมาย 
(2) การโอนหุน้นั'นเป็นเหตุใหมี้คนต่างดา้วถือหุน้อยูใ่นบริษทัเกินกวา่ร้อยละ 40” 

                               ขอแกไ้ขเป็น 
                               “ขอ้ 9 หุน้ของบริษทัโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดั เวน้แต่ 

(1) การโอนหุน้นั'นทาํใหบ้ริษทัเสียสิทธิและผลประโยชน์ที�บริษทัจะพึงไดรั้บตามกฎหมาย 
(2) การโอนหุน้นั'นเป็นเหตุใหมี้คนต่างดา้วถือหุน้อยูใ่นบริษทัเกินกวา่ร้อยละ 49 “ 

                               ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  เห็นควรอนุมติัใหแ้กไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั 
 
             วาระที�  8.  พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้าม)ี 

 

               
      ทั'งนี'  บริษทักาํหนดวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ (Record Date ) ที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ครั' งที� 

1/2561 ในวนัพุธที� 14  มีนาคม 2561 และกาํหนดวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้น (Record Date)  ที�มีสิทธิรับเงินปันผลใน         
วนัองัคารที� 8 พฤษภาคม 2561  

 
     จึงขอใหท่้านโปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั  จกัขอบพระคุณยิ�ง 

 

     อนึ�ง หากท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง  ท่านอาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื�น หรือมอบฉนัทะให ้ 
นายลิม ชอง เซียง หรือ นายวิจิตร  ตั'งสินมั�นคง หรือ นายบุลเดช วรพงศ์  กรรมการอิสระ เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมแทนตาม
หนังสือมอบฉันทะที�แนบมาดว้ย (ตามเอกสารแนบ 3,5,8) ทั'งนี'  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลกัฐาน เพื�อ
แสดงตนในการเขา้ร่วมประชุมตามรายการเอกสารที�แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุมฉบบันี'  และในการประชุมใหญ่สามญั
ผูถื้อหุน้ประจาํปี บริษทัไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีรับอนุญาต มาตอบขอ้สงสยัเรื�องงบการเงินของบริษทั และเป็นตวัแทนของผูถื้อ
หุน้ในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในที�ประชุมดว้ย 
 
            ขอแสดงความนบัถือ 

        
        (นายกมัพล  วชัระนิมิต) 
            กรรมการผูจ้ดัการ             
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เอกสารแนบ 1 

 

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

รายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/2560 

*** *** *** 

วนั เวลา และสถานที� 
 
 ประชุมเมื�อวนัพฤหสับดีที� 27 เมษายน  2560  เวลา 10.30 น.  ณ  หอ้งนพรรณพ อาคารสาํนกังานบริษทั
เลขที�  1/1  หมู่ที� 2  ตาํบลทุ่งใหญ่  อาํเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 
 

กรรมการเข้าร่วมประชุม    จาํนวน  8  ท่าน ดงันี'  
 

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

 
กรรมการไม่เข้าร่วมประชุม    จาํนวน  1  ท่าน ดงันี'  

1. นายบุญพฒัน ์ ก่อเกียรติพิทกัษ ์  กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม          
                                                 

1. ผูแ้ทนผูต้รวจสอบบญัชี บริษทัเคพีเอม็จีภูมิไชยสอบบญัชี จาํกดั        
นางสาวอรวรรณ  ชุณหกิจไพศาล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 6105  
นายเกรียงไกร โภคานุกรม          ผูจ้ดัการ ตรวจสอบบญัชี 
นางสาวโยถิกะ ศรีพงษพ์นัธ์ุกลุ          ผูช่้วยผูจ้ดัการ ตรวจสอบบญัชี                                                            
                          

                ก่อนที�จะเขา้ระเบียบวาระการประชุม บริษทัไดมี้การแนะนาํ คณะกรรมการของบริษทั ผูต้รวจสอบบญัชี 
และแจง้วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหที้�ประชุมรับทราบดงันี'  
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1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้แบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนนที� เจ้าหน้าที�จัดเตรียมให้ขณะ
ลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ� งผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ที�ถืออยู่โดยถือว่าหนึ�งหุน้มีหนึ�งเสียง 
สาํหรับผูรั้บมอบฉนัทะซึ�งผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงมาในใบมอบฉนัทะแลว้ บริษทัจะถือตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ 
โดยผูรั้บมอบฉนัทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมอีก 

2. เมื�อจบการชี'แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถามผูถื้อหุน้และเปิดโอกาส
ให้แสดงความคิดเห็น หากไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากข้อเสนอความเห็นของคณะกรรมการ 
ประธานฯ จะผา่นไปพิจารณาเรื�องในวาระถดัไป โดยถือว่าผูถื้อหุน้มีมติเป็นเอกฉนัทต์ามที�คณะกรรมการเสนอใน
วาระนั'น ๆ  โดยบริษทัจะแสดงผลคะแนนใหผู้ถื้อหุน้รับทราบในทุกวาระ 

3. กรณีมีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรือตอ้งการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผูถื้อหุ้นนั'นยกมือขึ'นเมื�อ
ประธานฯ กล่าวสอบถามผูถื้อหุน้จบ ในกรณีนี'ประธานฯ จะใหผู้ถื้อหุน้ผูซึ้� งไม่เห็นดว้ย หรือตอ้งการงดออกเสียง
ระบุจาํนวนหุน้ที�ประสงคจ์ะลงคะแนนจาํนวนไม่เกินกว่าหุ้นที�ถืออยู่ในแบบฟอร์มเอกสารการลงคะแนนส่งมอบ
ให้เจา้หนา้ที�ของบริษทัหรือผูส้อบบญัชี คุณเกรียงไกร โภคานุกรม เพื�อจะนาํมารวมคะแนนเสียงในวาระนั'นว่ามี
คะแนนเสียงผูเ้ห็นดว้ย ผูง้ดออกเสียง และผูไ้ม่เห็นดว้ย เป็นจาํนวนเท่าใด แจง้ใหที้�ประชุมรับทราบ  

4. ผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เขา้ใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจา้หนา้ที�ซึ� งจะคอยอาํนวยความ
สะดวก และอธิบายใหเ้ขา้ใจได ้
 

เริ�มการประชุม 
 
 ดาโต๊ะ ซรี ตนั บุนปิน ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให ้นายกมัพล วชัระนิมิต 
กรรมการผูจ้ดัการ เป็นประธานดาํเนินการที�ประชุมแทน ประธานไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่าบริษทัมีทุนจดทะเบียน 
จาํนวน 330 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น  330  ลา้นหุน้  มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท การประชุมครั' งนี' มีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุม
ดว้ยตนเองและไดรั้บมอบฉนัทะรวม  37 ราย เป็นจาํนวนหุน้ที�ถือรวมกนัทั'งสิ'น 204,242,150 หุน้ หรือคิดเป็นร้อย
ละ  61.892  ครบเป็นองคป์ระชุมแลว้ ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี'  
 

วาระที� 1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นครั�งที� 1/2559 
 ประธานไดข้อใหที้�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ครั' งที� 1/2559 ซึ� งประชุม
เมื�อวนัที� 28 เมษายน  2559 โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ  1 ซึ� งส่งใหผู้ถื้อหุน้รับทราบพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 
 
 ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ดงักล่าว 
ดว้ยคะแนนเสียง 204,242,150  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  ของจาํนวนหุน้ทั'งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  ทั'งนี'ไม่มีผูถื้อหุน้ออกเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 
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วาระที� 2. พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2559 
                ประธานไดเ้สนอรายงานประจาํปี รายงานของคณะกรรมการบริษทั และผลการดาํเนินงานของบริษทั
ประจาํปี 2559  ซึ� งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ ขอใหที้�ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั 
 

                ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานประจาํปี และรายงานของคณะกรรมการ
บริษทัประจาํปี 2559   ดว้ยคะแนนเสียง  204,242,150 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100  ของจาํนวนหุน้ทั'งหมดของผูถื้อ
หุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ทั'งนี'ไม่มีผูถื้อหุน้ออกเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

 

วาระที� 3. พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิสําหรับปีบัญชีสิ�นสุดวนัที� 31  ธันวาคม  2559  และรายงานของผู้สอบบัญชี 
  ประธานไดข้อให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินสําหรับปีบญัชีสิ'นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559 
และรายงานของผูส้อบบญัชีตามที�ปรากฎในรายงานประจาํ ปี 2559  ซึ� งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้    ซึ� งส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกคนเพื�อพิจารณาล่วงหน้า
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ถา้หากไม่มีความเห็นอยา่งอื�นกข็อใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติั 
 

  ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ถกูตอ้ง และมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบการเงินสาํหรับปีบญัชีสิ'นสุดวนัที� 
31 ธนัวาคม 2559 ตามที�ประธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสียง  204,242,150  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนหุน้
ทั'งหมดของผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ทั'งนี' ไม่มีผูถื้อหุ้นออกเสียงไม่เห็นดว้ย และ
งดออกเสียง 

 

วาระที� 4. พจิารณาและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 
    ประธานไดแ้ถลงว่า จากผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2559  บริษทัมีผลการดาํเนินงานขาดทุน
จาํนวน 66,831,623 บาท หรือเท่ากบั  (0.20)  บาท ต่อหุ้น  เพื�อให้ผูถื้อหุ้นมองว่าหุ้นของบริษทัเป็นหุ้นที�มีการ
จ่ายเงินปันผลประจาํ โดยมีขอ้แมว้่าการจ่ายเงินปันผลจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษทั 
ดงันั'นคณะกรรมการบริษทัไดเ้สนอใหจ่้ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท จากหุน้สามญัจาํนวน
หุน้ทั'งหมด 330 ลา้นหุ้น (สามร้อยสามสิบลา้นหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลทั'งสิ'น 33,000,000 บาท (สามสิบสามลา้น
บาทถว้น) โดยเงินปันผลทั'งหมดจะถกูหกัภาษี ณ ที�จ่ายตามอตัราที�กฎหมายกาํหนด ผูถื้อหุน้สามารถขอเครดิตภาษี
ได ้จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณา 
 
   ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้เห็นดว้ย จึงมีมติเป็นเอกฉันทใ์หจ่้ายเงินปันผลประจาํปี 2559  ในอตัราหุน้ละ 
0.10 บาท รวมเป็นเงินทั'งสิ'น 33,000,000.- บาท (สามสิบสามลา้นบาทถว้น)  โดยกาํหนดจ่ายในวนัศุกร์ที� 26 
พฤษภาคม  2560  ดว้ยคะแนนเสียง 204,242,150  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 ของจาํนวนหุน้ทั'งหมดของผูถื้อหุน้ที�
เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ทั'งนี'ไม่มีผูถื้อหุน้ออกเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 
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วาระที� 5. พจิารณาแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ     

                ประจาํปี 2560 
  ประธานไดแ้จง้ใหที้�ประชุมทราบวา่ ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ทุกปีกรรมการจาํนวนหนึ�งในสาม
หรือใกลเ้คียงจะตอ้งออกจากตาํแหน่ง ซึ�งกรรมการที�ตอ้งออกในปีนี'ไดแ้ก่ 

4. นายสมชาย  ดีประเสริฐกลุ 
5. นายวิจิตร  ตั'งสินมั�นคง 
6. นายลิม ชอง เซียง 

 

 อย่างไรก็ตาม กรรมการที�ออกจากตาํแหน่งมีสิทธิj รับเลือกกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกได้ พร้อมเสนอ
ค่าตอบแทนแก่กรรมการเพื�อที�จะไดด้าํเนินการต่อไป    

 

              จากนั'นประธานฯขอใหที้�ประชุมลงมติเลือกตั'งกรรมการโดยพิจารณาแยกเป็นแต่ละท่านดงันี'   
1. ขอให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั'ง นายสมชาย ดีประเสริฐกุล  กลบัเขา้มาเป็นกรรมการ

อีกวาระ โดยผูถื้อหุน้ออกเสียงลงมติให้ นายสมชาย ดีประเสริฐกุล  เป็นกรรมการอีกวาระ
หนึ�งดงันี'   เห็นดว้ยคะแนน 189,237,150 เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.653 , ไม่เห็นดว้ย  -  เสียง 
คิดเป็นร้อยละ .- คะแนน และงดออกเสียง 15,005,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 7.347 
 

2. ขอให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั'ง นายวิจิตร  ตั'งสินมั�นคง กลบัเขา้มาเป็นกรรมการ
อิสระอีกวาระหนึ�ง โดยผูถื้อหุน้ออกเสียงลงมติให ้นายวิจิตร  ตั'งสินมั�นคง เป็นกรรมการอีก
วาระหนึ�งดงันี'   เห็นดว้ยคะแนน 204,242,150 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 , ไม่เห็นดว้ย  -  เสียง  
คิดเป็นร้อยละ  - คะแนน และงดออกเสียง   -  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
 

3. ขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั'ง นายลิม ชอง  เซียง กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอิสระอีก
วาระหนึ�ง โดยผูถื้อหุน้ออกเสียงลงมติให ้นายลิม ชอง  เซียง เป็นกรรมการอีกวาระหนึ�งดงันี'   
หนึ�งดงันี'   เห็นดว้ยคะแนน 204,242,150 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 , ไม่เห็นดว้ย  -  เสียง  
คิดเป็นร้อยละ  - คะแนน และงดออกเสียง   -  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
 

                 ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทใ์หแ้ต่งตั'งกรรมการ ทั'ง 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง 
กรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหนึ�ง และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560  เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน  3  
ลา้นบาท  
 
วาระที� 6. พจิารณาเรื�องกรรมการและอาํนาจกรรมการ 

                6.1  เรื�องกรรมการออก 
   ประธานไดแ้ถลงวา่ดว้ยนายบุญพฒัน ์ก่อเกียรติพิทกัษ ์ไดย้ื�นหนงัสือขอลาออกจากตาํแหน่งกรรมการ
ของบริษทั  ฉบบัลงวนัที� 30 มีนาคม  2560  โดยแจง้วา่มีธุรกิจส่วนตวัมากไม่อาจช่วยงานบริษทัได ้ ประสงคข์อ
ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการของบริษทั  จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณา 
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               ที�ประชุมรับทราบตามที�ประธานแจง้การลาออกจากตาํแหน่งกรรมการของบริษทัของนายบุญพฒัน ์ 
ก่อเกียรติพิทกัษ ์ ดงันั'นคณะกรรมการของบริษทัชุดใหม่ประกอบดว้ย  8 ท่านดงันี'   

1.  ดาโต๊ะ ซรี ตนั บุน ปิน 
2.  นายกมัพล  วชัระนิมิต 
3.  นายสมชาย  ดีประเสริฐกลุ 
4.  นายฉลอง  อภิชาติโชติ 
5.  นายตนั เซา ปอ 
6.  นายลิม ชอง เซียง 
7.  นายวิจิตร  ตั'งสินมั�นคง 
8.  นายบุลเดช  วรพงศ ์

 

                6.2  เรื�องอาํนาจกรรมการ 
  ประธานไดแ้ถลงว่าสืบเนื�องจากกรณี นายบุญพฒัน์ ก่อเกียรติพิทกัษ ์ไดล้าออกจากตาํแหน่งกรรมการ

ของบริษทั จึงจาํเป็นจะตอ้งแกไ้ขอาํนาจกรรมการเป็นดงันี'  คือ “ดาโต๊ะ ซรี ตนั บุน ปิน, นายกมัพล วชัระนิมิต, นาย
สมชาย  ดีประเสริฐกุล, นายฉลอง อภิชาติโชติ, และนายตนั เซา ปอ  สองในห้าคนนี' ลงลายมือชื�อร่วมกนัและ
ประทบัตราสาํคญัของบริษทั”  จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณา 

  ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทเ์ห็นควรใหแ้กไ้ขอาํนาจกรรมการเป็นดงันี'  คือ “ดาโต๊ะ ซรี 
ตนั บุน ปิน, นายกมัพล วชัระนิมิต, นายสมชาย  ดีประเสริฐกลุ, นายฉลอง อภิชาติโชติ, และนายตนั เซา ปอ  สอง
ในหา้คนนี'ลงลายมือชื�อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั”  ดว้ยคะแนนเสียง 204,242,150  เสียง คิดเป็นร้อย
ละ  100 ของจาํนวนหุน้ทั'งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ทั'งนี'ไม่มีผูถื้อหุน้ออก
เสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 
 

วาระที� 7. พจิารณาแต่งตั�งผู้ตรวจสอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2560 
   ประธานไดเ้สนอความเห็นว่าสมควรแต่งตั'ง นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที� 6105  หรือ  นายไวโรจน์  จินดามณีพิทกัษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที�  3565 หรือ นาย
บณัฑิต ตั'งภากรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 8509   แห่งบริษทั  เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี  จาํกดั  เป็น
ผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2560  และ กาํหนดค่าสอบบญัชี จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณา 

 

                 ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทใ์หแ้ต่งตั'ง นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล  ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที� 6105  หรือ นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 3565 หรือ 
นายบณัฑิต ตั'งภากรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 8509 แห่ง บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
เป็นผูต้รวจสอบบญัชีประจาํปี 2560 โดยกาํหนดค่าผูส้อบบญัชีปีละไม่เกิน  1,400,000  บาท (หนึ�งลา้นสี�แสนบาท
ถว้น) และในกรณีที�ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้หบ้ริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชยสอบบญัชี 
จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื�นของบริษทั เพื�อทาํหน้าที�ดงักล่าวแทนได ้ดว้ยคะแนนเสียง  204,242,150   
เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 ของจาํนวนหุน้ทั'งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ทั'งนี'
ไม่มีผูถื้อหุน้ออกเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 
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วาระที� 8. พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้าม)ี  
              - ไม่มี - 

 

ปิดประชุม     เวลา  11.30 น. 

                                                    
                ลงชื�อ ........................................................................................ ประธานที�ประชุม 

                                          (ดาโต๊ะ ซรี ตนั บุน  ปิน) 
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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  
โดยถือหุน้จาํนวนทั'งสิ'นรวม...................................... หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ............................. เสียง ดงันี'  
Holding the total amount of                                        shares     and have the rights to vote equal to                             votes as 
follows:  
          หุน้สามญั ................................. หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...................................  เสียง 
                          Ordinary share                              shares    and have the rights to vote equal to           votes    
                               หุน้บุริมสิทธิ ............................หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...................................  เสียง 

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

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

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

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

                        Amphur / Khet                                 Province                                    Postal Code       
       �  นายลิม ชอง เซียง      กรรมการอิสระ             อาย ุ  82    ปี 

                                 Mr. Lim Chong Seong    Independent director       age    82   years 
                 อยูบ่า้นเลขที�  1-1 Lorong Usahaniaga 3, Taman Usahaniaga, 14000 Bukit Mertajam, Pulau, Penang,  
                                                Malaysia  

แบบ ข. 
Form B. ติดอากรแสตมป์ 

20 บาท 

เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น 
Shareholders Registration  No. 

เอกสารแนบ 3 
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         �  นายวจิิตร  ตั'งสินมั�นคง        กรรมการอิสระ             อาย ุ  56   ปี 
                                Mr. Vijit Tanksinmankong   Independent director   age  56  years                         
                               อยูบ่า้นเลขที�   66/47   หมู่บา้นพฒันธรณ์ ถ.กาญจนวนิช   อาํเภอหาดใหญ่   จงัหวดัสงขลา  90110 
                       �  นายบุลเดช วรพงศ ์               กรรมการอิสระ            อาย ุ  74  ปี 
                               Mr. Boondej Varaphong     Independent director     age   74   years                         
               อยูบ่า้นเลขที�  62  ซอย 7  ถนนชยัมงคล อาํเภอเมืองสงขลา   จงัหวดัสงขลา   90000 
 
เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื�อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ในวนัพฤหสับดี
ที�  26  เมษายน 2561  เวลา 10.30 น. ณ หอ้งนพรรณพ ชั'น 3 อาคารสาํนกังานบริษทั 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 2018 on Thursday  April 26th,  
2018, at  10.30 a.m., at the Napunnop room 3th floor office  1/1 Moo 2 T.Thungyai  Hatyai Songkhla. Or later meeting to be held 
at a different time and place, in case of postponement. 
 
 (4)  จาํนวนคะแนนเสียงที�ขา้พเจา้ไดม้อบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั' งนี'   
                        The number of votes which I / we have granted to my/our proxy to attend this Meeting and vote there as follows: 

� เท่ากบัจาํนวนหุน้ทั'งสิ'นที�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 

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

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

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

�   (ข)  ใหผู้ม้อบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี'  
         (b)    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  
 
      วาระที� 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครั' งที� 1/2560 
      Agenda 1  To certify the minutes of the  Ordinary Shareholders Meeting No.1/2017 
 �  เห็นดว้ย ............... เสียง   �  ไม่เห็นดว้ย ............... เสียง  �  งดออกเสียง ............... เสียง    
                         Approve               votes             Disapprove              votes         Abstain                       votes    
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      วาระที� 2 พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2560 
      Agenda 2  To certify the company’s annual report and the board of directors’ report for 2017. 
 �  เห็นดว้ย ............... เสียง   �  ไม่เห็นดว้ย ............... เสียง  �  งดออกเสียง ............... เสียง      
                          Approve               votes          Disapprove               votes         Abstain                        votes    
 

      วาระที�  3   พิจารณาและอนุมติังบการเงินสาํหรับปีบญัชีสิ'นสุด วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และรายงานของผูส้อบบญัชี       
      Agenda 3  To consider and approve financial statements for the year ended December 31, 2017  and the auditor’s   
                       report                  
 �  เห็นดว้ย ............... เสียง   �  ไม่เห็นดว้ย ............... เสียง  �  งดออกเสียง ............... เสียง    
                       Approve                  votes          Disapprove                 votes       Abstain                         votes    
 

      วาระที�  4   พิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560   
      Agenda  4  To consider and approve the allocation of net profit for dividend payment  for year 2017. 
 �  เห็นดว้ย ............... เสียง   �  ไม่เห็นดว้ย ............... เสียง  �  งดออกเสียง ............... เสียง  
                       Approve                  votes          Disapprove                votes         Abstain                        votes 
 
     วาระที�  5   พิจารณาแต่งตั'งกรรมการแทนกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
                       ประจาํปี 2561  
     Agenda 5   To consideration of the elect directors to replace those retire and directors’ fees for year 2018 
                �   เห็นดว้ยกบัการแต่งตั'งกรรมการทั'งชุด ............... เสียง    
                         Approve the appointment of all directors           votes     

� เห็นดว้ยกบัการแต่งตั'งกรรมการบางราย ดงันี'    
                                          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  Voraphong 

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

3. นายฉลอง  อภิชาติโชติ 
Mr.Chalong  Apichatchote 

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

      วาระที�  6    พิจารณาแต่งตั'งผูต้รวจสอบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2561 
      Agenda 6   To consider and approve  the appointment of the company’s auditor and fix the auditing fees for  year  
                        2018. 
                        � เห็นดว้ย .............. เสียง   � ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง  � งดออกเสียง .............. เสียง   
                              Approve                votes         Disapprove               votes        Abstain                       votes 
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      วาระที�  7    พิจารณาและลงมติพิเศษเรื�องการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั  
      Agenda  7  To consider  and approve the amendment to articles of the company’s articles  of association   
 

                               � เห็นดว้ย .............. เสียง   � ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง  � งดออกเสียง .............. เสียง   
                                          Approve                votes         Disapprove               votes        Abstain                       votes 
 
      วาระที� 8   พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถา้มี)  
      Agenda 8  To consider other issues ( 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�ที�ประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�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�ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั'น 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 
             (..................................................) 
หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�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.  
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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. ผูรั้บมอบฉนัทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได ้ ทั'งนี'หากขอ้ความที�ระบุมีจาํนวนเกินกวา่ที�ระบุไวข้า้งตน้ก็สามารถระบุ

เพิ�มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะตามแนบ.     
          The proxy may split votes.  In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached a allege of the proxy form.        

4. วาระเลือกตั'งกรรมการสามารถเลือกตั'งกรรมการทั'งชุดหรือเลือกตั'งกรรมการบางราย  
        For Agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed. 
5. 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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ประวตัขิองบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

แทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา 

 
                กระบวนการคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหา เนื�องจากปัจจุบนับริษทั
ยงัไม่มีการแต่งตั'งคณะกรรมการสรรหา  อยา่งไรก็ตามกรรมการที�ไดรั้บเสนอชื�อในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัครั' งนี'
ไดผ้่านกระบวนการกลั�นกรองจากคณะกรรมการบริษทั ร่วมกนัพิจารณาคุณสมบติัในดา้นต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสม
ดา้นคุณวฒิุ ความรู้ ประสบการณ์และความเชี�ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการ
บริษทัในช่วงปีที�ผา่นมา 
  

เอกสารแนบ 4 
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ชื�อ – สกลุ 
Name 
 

ดาโตะ๊ ตนั บุน ปิน  

Dato’  Seri Tan Boon Pin 

ตาํแหน่งในบริษทั ประธานกรรมการ 
อาย ุ 80  ปี  
สญัชาติ มาเลเซีย 
การศึกษา Bachelor Accountancy  of  Sydney Technical College , Australia 
การอบรมหลกัสูตร  IOD การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย   - ไม่มี- 
ที�อยู ่
 

14,  Danby Street, 14000 Bukit Mertajam,  Penang, Malaysia 
E-mail  : datotan@tropicalgrp.com 

ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตั'ง กรรมการเดิมกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ 
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 29 ปี  
การถือหุน้ในบริษทัฯ หุน้สามญั (Common Share) จาํนวน  81,130,000 หุน้  (Shares)   

คิดเป็นร้อยละ  24.58  
การเขา้ร่วมประชุมในปี 2560  ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้     จาํนวน   1/1  ครั' ง 

ประชุมคณะกรรมการบริษทั   จาํนวน  6/6  ครั' ง  
ประสบการณ์ทํางาน/การดํารง
ตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารใน
กิจการอื�น ที�อาจทําให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือสภาพ
เป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทั
ช่วง 5 ปี  ที�ผา่นมา – ปัจจุบนั 
 

• การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนประเภทกรรมการ/ผูบ้ริหาร 
        Chairman   Tropical Canning (Thailand) PCL.    

• การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�น ( ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
         Chairman        Elowfar Co.,  Ltd.                 
         Chairman        Safcol  Holdings (Thailand)  Co.,Ltd.                                    . 
         Chairman        Tropical Consolidated Copr. Sdn.. Bhd. ,Malaysia 
         Director   Gamma Investment Inc., British Virgin Island 
         Director           Safcol Holdings (Hong Kong) Ltd. 
         Director    Safcol  Singapore  PTE  Ltd.   
                                    

 
     
 



18 

 

 
 

 
 

ชื�อ – สกลุ 
Name 

นายบุลเดช  วรพงศ ์
Mr.Boondej   Varaphong 

ตาํแหน่งในบริษทั  กรรมการอสิระ  และกรรมการตรวจสอบ                   
อาย ุ 74  ปี  
สญัชาติ ไทย 
การศึกษา ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั'นสูง ช่างสาํรวจ วทิยาลยัเทคนิคกรุงเทพ 
การอบรมหลกัสูตร  IOD การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  - ไม่มี- 
ที�อยู ่ 62 ซอย 7  ถ.ชยัมงคล  อ.เมือง จ.สงขลา 
ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตั'ง กรรมการเดิมกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ 
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 21 ปี  
การถือหุน้ในบริษทัฯ หุน้สามญั (Common Share)      -ไม่มี  -  หุน้   
การเขา้ร่วมประชุมในปี  2560 ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้   จาํนวน 1/1 ครั' ง 

ประชุมคณะกรรมการบริษทั จาํนวน 5/6 ครั' ง 
ประสบการณ์ทาํงาน/การดาํรงตาํแหน่ง
เป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื�น  ที�
อ า จ ทํ า ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ขัด แ ย้ง ท า ง
ผ ล ป ร ะ โ ย ชน์ ห รื อ สภาพ เ ป็ น กา ร
แข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทัช่วง 5 ปี ที�
ผา่นมา – ปัจจุบนั 

• การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนประเภทกรรมการ/ผูบ้ริหาร 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
    บมจ.ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย)      

• การดาํรงตาํแนห่งในกิจการอื�น (ที�ไม่ไดบ้ริษทัจดทะเบียน) 
    -ไม่มี- 
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ชื�อ – สกลุ 
Name 

นายฉลอง  อภิชาติโชติ 
Mr.Chalong    Apichatchote 

ตาํแหน่งในบริษทั 
 

กรรมการ 

อาย ุ 57   ปี  
สญัชาติ ไทย 
การศึกษา ปริญญาตรี การบญัชี  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 
การอบรมหลกัสูตร IOD การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  - ไม่มี- 
ที�อยู ่
 

45 ซอย 18  ถนนกาญจนวณิชย ์ต.หาดใหญ่  
อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  
E-mail  : chalong@tropical.co.th  

ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตั'ง กรรมการเดิมกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ 
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 26 ปี  
การถือหุน้ในบริษทัฯ หุน้สามญั (Common Share)  15,000,000 หุน้   
การเขา้ร่วมประชุมในปี 2560  ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้      จาํนวน 1/1  ครั' ง 

ประชุมคณะกรรมการบริษทั   จาํนวน 6 /6  ครั' ง 
 

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

• การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนประเภทกรรมการ/ผูบ้ริหาร 
        กรรมการ   บมจ.ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย)      

• การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�น (ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
        กรรมการ    บริษทั ทรอปิคอลแพคเกจจิ'ง  จาํกดั 
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รายละเอยีดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเสนอค่าตอบแทน 

          การกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทัไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเนื�องจากปัจจุบนับริษทัยงัไม่มี
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อยา่งไรก็ตามการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการไดผ้า่นการพิจารณาอยา่งรอบคอบจากที�
ประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทาง
ธุรกิจ และการเติบโตทางผลกาํไรของบริษทัแลว้เห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัตามอตัราที�เสนอ 
 

ข้อมูลเปรียบเทยีบค่าตอบแทนกรรมการบริษัท                                                                            

 

ชื�อ – สกลุ 

 

ตาํแหน่ง 
ปี 2561 

 (ปีที�เสนอ) 

(บาท) 

ปี 2560 

(บาท) 

1. ดาโตะ๊ ซรี ตนั บุน ปิน  ประธานกรรมการ 600,000 600,000 

2. นายกมัพล  วชัระนิมิต กรรมการผูจ้ดัการ 150,000 150,000 

3. นายสมชาย  ดีประเสริฐกลุ กรรมการ 150,000 150,000 

4. นายฉลอง  อภิชาติโชติ กรรมการ 150,000 150,000 

5. นายบุญพฒัน์  ก่อเกียรติพิทกัษ*์ กรรมการ - 150,000 

6. นายตนั เซา ปอ กรรมการ 150,000 150,000 
7. นายลิม ชอง เซียง กรรมการอิสระ  150,000 150,000 

8. นายวจิิตร  ตั'งสินมั�นคง กรรมการอิสระ 150,000 150,000 

9. นายบุลเดช  วรพงศ ์ กรรมการอิสระ 150,000 150,000 

* นายบุญพฒัน์ ก่อเกียรติพิทกัษ ์ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการเมื�อวนัที�  28 เมษายน 2560  
ข้อมูลเปรียบเทยีบคณะกรรมการตรวจสอบ   

 

ชื�อ – สกลุ 
 

ตาํแหน่ง 

ปี 2561 

 (ปีที�เสนอ)

(บาท) 

ปี 2560 

(บาท) 

1.นายลิม ชอง เซียง ประธานกรรมการตรวจสอบ 100,000 100,000 
2.นายวจิิตร ตั'งสินมั�นคง กรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 
3.นายบุลเดช  วรพงศ ์ กรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 

4.นายสมชาย ดีประเสริฐกลุ เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

- - 

 

กรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั'งจากคณะกรรมการบริษทัไดรั้บค่าตอบแทนเบี'ยประชุม รายละ 3,000 บาท ต่อการประชุมต่อ
ครั' ง  
 

เอกสารแนบ  4  
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รายละเอยีดกรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) 
บริษัทได้ กาํหนด นิยาม  “ กรรมการอสิระ”  ของบริษัทฯ  เท่ากบัข้อกาํหนดขั�นตํ�าของ ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ในบริษัท ดงันี�  

1. ถือหุ้นไม่เกนิ 5% ของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง 

2.ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั�งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดอืนประจํา หรือเป็นผู้มีอาํนาจควบคุม 

ของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที�ให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัท หรือบริษัทใน

เครือด้วย เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความ เป็นต้น โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเวลาไม่น้อยกว่า  

1 ปี 

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

ส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั�งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที�อาจมี

ความขัดแย้งในลกัษณะที�จะทําให้ขาดความเป็นอสิระ  

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

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

ขาดความเป็นอสิระด้วย 

ความสัมพนัธ์ในลกัษณะที�เกี�ยวข้อง                    
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ ผูไ้ดรั้บการเสนอชื�อเป็นกรรมการอิสระ 
นายลิม ชอง เซียง นายวจิิตร ตั'งสินมั�นคง นายบุลเดช วรพงศ ์

การถือหุน้ในบริษทั 
- จาํนวนหุน้  
- สัดส่วนของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั'งหมด 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ
บริษทั/บริษทัยอ่ย 

ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น 

การมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนี'กบับริษทั/
บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือ  
นิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 
ปีที�ผา่นมา 
1) เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

พนกังาน ลูกจา้ง หรือ ที�ปรึกษาที�ไดรั้บเงินเดือน
ประจาํ 

2) เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที�
ปรึกษากฎหมาย) 

3) มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ(เช่น การซื'อ/ขาย 
วตัถุดิบ/สินคา้/บริการ การใหกู้ย้มืเงินหรือการ
กูย้มืเงิน)  

 
 
 
 

ไม่เป็น 
 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่มี 

 
 
 
 

ไม่เป็น 
 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่มี 

 
 
 
 

ไม่เป็น 
 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่มี 

 

เอกสารแนบ 5  
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ประวตักิรรมการอสิระ    
กรรมการอิสระ ประกอบดว้ย  3 ท่าน ดงันี'  
 

 

 

    1. ชื�อ – นามสกลุ                  นายลมิ ชอง เซียง (MR.LIM CHONG SEONG ) 
        อาย ุ    82  ปี  
        สญัชาติ   มาเลเซีย 

        ที�อยูปั่จจุบนั   1-1 โลรองอูซาฮานเนียกา 3, ทามนัอูซานฮานเนียกา 
    14000 บูกิตเมอร์ทาแจม, ปูเลา รัฐปีนงั ประเทศมาเลเซีย 
       การศึกษา   BACHELOR  DEGREE AND HIGHER FINANCIAL & ACCOUNTANTS 

                                              THE INSTITUTE OF FINANCIAL ACCOUNTANTS   
                                               (UNITED OF KINGDOM) 

       การอบรมหลกัสูตรกรรมการ -ไม่มี - 

       ประสบการณ์ทาํงาน  DIRECTOR  OF  MALAYSIA :- 

                 ALHPA  CAREER SDN. BHD.  
EVERGREEN 2000 SDN. BHD.  
EVERGREEN CITY HOLDINGS SDN. BHD. 
LIM  MANAGEMENT SDN. BHD. 
ROYAL SYNERGY SDN. BDH. 
MERCHANT COURT SDN. BHD. 
TSY ASSET MANAGEMENT SDN. BDH.                           

 

       ประเภทกรรมการ  ประธานกรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                                                        
       จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ                 13   ปี  
       การเขา้ร่วมประชุมในปี 2560 ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้             จาํนวน  1/1  ครั' ง 
                   ประชุมคณะกรรมการบริษทั           จาํนวน  5/6  ครั' ง 
                   ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ    จาํนวน  4/4  ครั' ง 
      การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื�น :-  

- การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงันิยามของกรรมการอิสระ กบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือ 
นิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปี ที�ผา่นมา    - ไม่เป็น – 

- การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในทุกวาระที�เสนอในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้   -ไม่มี – 
- การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�นที�แข่งกนั/เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจของบริษทั  –ไม่มี- 
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    2. ชื�อ – นามสกลุ         นายวจิติร  ตั�งสินมั�นคง         
 

        อาย ุ          56  ปี  
        สญัชาติ         ไทย 
        ที�อยูปั่จจุบนั         66/47  หมู่บา้นพฒันธรณ์ ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 
        การศึกษา                              แพทยศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
        การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ไม่มี            
 
        ประสบการณ์ทาํงาน :-                  แพทยผ์ูเ้ชี�ยวชาญสาขาสูตินรีเวช โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี หาดใหญ่ 
 
        ประเภทกรรมการ  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 
        จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 18  ปี   
        การเขา้ร่วมประชุมในปี 2560 ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้           จาํนวน  1/1 ครั' ง 
                                 ประชุมคณะกรรมการบริษทั          จาํนวน  6/6 ครั' ง 
                                                              ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ    จาํนวน  4/4 ครั' ง 

 
        การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื�น :-          

- การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงันิยามของกรรมการอิสระ กบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือ   
        นิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปี ที�ผา่นมา    - ไม่เป็น – 
- การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในทุกวาระที�เสนอในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้   -ไม่มี – 
- การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�นที�แข่งกนั/เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจของบริษทั  –ไม่มี- 

 

           
  



24 

 

 

 

 

 
 

 

 

   3.  ชื�อ – นามสกลุ         นายบุลเดช  วรพงศ์ 
        อาย ุ     74  ปี 
        สญัชาติ   ไทย  
        ที�อยูปั่จจุบนั    62 ซอย 7  ถ.ชยัมงคล  อ.เมือง จ.สงขลา 
 
        การศึกษา                                       ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั'นสูง ช่างสาํรวจ วทิยาลยัเทคนิคกรุงเทพ 
 
        การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ไม่มี 
 
        ประสบการณ์ทาํงาน :-   บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 
        ประเภทกรรมการ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
        จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 21  ปี  
                                                              
        การเขา้ร่วมประชุมในปี  2560    ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้         จาํนวน  1/1  ครั' ง 
                              ประชุมคณะกรรมการบริษทั       จาํนวน  5/6  ครั' ง 
                                                            ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน  3/4  ครั' ง 
        การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื�น :-  

- การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงันิยามของกรรมการอิสระ กบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือ   
นิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปี ที�ผา่นมา    - ไม่เป็น - 

- การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในทุกวาระที�เสนอในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้   -ไม่มี – 
- การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�นที�แข่งกนั/เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจของบริษทั  -ไม่มี- 
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       การแต่งตั�งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตและกาํหนดค่าสอบบญัชี 
  

          เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซึ� งกาํหนดให้ที�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อ
หุน้แต่งตั'งผูต้รวจสอบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรใหที้�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัให้แต่งตั'งผูต้รวจสอบบญัชี
จากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชยสอบบญัชี จาํกดั ตามรายชื�อต่อไปนี'  เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2561 
 

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

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทัฯ) 
2. นางสาวเนาวรัตน์  นิธิเกียรติพงศ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที�  7789  และ/หรือ 

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทัฯ) 
3. นางสาวนภาพร  สาธิตธรรมพร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 7494  

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทัฯ) 
 

                       และในกรณีที�ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้หบ้ริษทัเคพีเอม็จีภูมิไชยสอบบญัชี 
จาํกดั  จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื�นของบริษทัเพื�อทาํหนา้ที�ดงักล่าวแทนได ้ 

 

               ทั'งนี'ผูต้รวจสอบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอมานั'นไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียระหวา่งผูต้รวจสอบบญัชี 

กบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด  
 

               ปี 2560 ผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั คือ บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั มี นางสาว อรวรรณ ชุณห- 

กิจไพศาล  เป็นผูล้งลายมือชื�อมาตั'งแต่ปี 2556  เป็นเวลา 5  ปี โดยปฏิบติัหนา้ที�ฐานะผูต้รวจสอบบญัชีไดเ้ป็นอยา่งดี และใน
ส่วนของบริษทัยอ่ยมี นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล เป็นผูต้รวจสอบบญัชีดว้ย 

 
 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 

              คณะกรรมการบริษทั โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอใหที้�ประชุมใหญ่สามญั 
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2561 เป็นเงิน จาํนวน 1,450,000 บาท ซึ� งเพิ�มขึ'นจากปี 
2560  จาํนวน  50,000  บาท   และบริษทัยอ่ย 1 แห่ง  คือ บริษทัอีโลฟาร์ จาํกดั ซึ� งมีค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี   จาํนวน 
186,000 บาท  ซึ�งเพิ�มขึ'นจากปี 2560 จาํนวน 6,000 บาท  
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ข้อบงัคบัของบริษัทในส่วนที�เกี�ยวกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น 

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

                ขอ้ 28. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี�สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ� ง
หนึ�งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั'งหมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึ�งในสามของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั'งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุมใน
กรณีที�ปรากฎว่าการประชุมผูถื้อหุ้นครั' งใดเมื�อล่วงเวลานัดไปแลว้ ถึงหนึ� งชั�วโมงจาํนวนผูถื้อหุ้น ซึ� งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที�
กาํหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้นั'นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้น
ไม่นอ้ยกวา่ เจด็วนัก่อนวนัประชุมในการประชุมครั' งหลงันี' ไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
 

                 ขอ้ 29.   มติของที�ประชุมผูถื้อหุน้นั'นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี'  

(1) ในกรณีปกติใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานใน
ที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ'นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี'ขาด 

(2) ในกรณี ดงัต่อไปนี' ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียงทั'งหมดของผูถื้อหุ้น ซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั'งหมดหรือบางส่วนที�สาํคญัใหแ้ก่บุคคลอื�น 

(ข) การซื'อหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื�นหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(ค) การทาํ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี�ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัทั'งหมด หรือบางส่วนที�สําคญั การมอบหมายให้
บุคคลอื�นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื�น โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

                  ขอ้ 30.  กิจการอนัที�ประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงันี'  

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที�เสนอต่อที�ประชุมแสดงวา่ในรอบปีที�ผา่นมากิจการของบริษทัไดจ้ดัการไป 

(2) พิจารณาและอนุมติังบดุล 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร 

(4) เลือกตั'งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

(5) แต่งตั'งผูส้อบบญัชี 

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

การมอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนน 

  
. 

1. วธีิการมอบฉันทะ 

บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะ ตามที�กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้าํหนดไวใ้หผู้ถื้อหุน้ที� 
ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครั' งที� 1/2561  ของบริษทั ไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการ
ดงันี'  

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

(2) ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท พร้อมทั'งขีดฆ่าลงวนัที�ที�ทาํหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว เพื�อให้ถูกตอ้งและ
มีผลผกูพนัตามกฎหมาย 

(3) ส่งคืนมายงัสาํนกังานบริษทัล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 วนัทาํการ ก่อนวนัประชุม เพื�อความสะดวกรวดเร็วในการ 

        ตรวจสอบหลกัฐาน 

ทั'งนี'  ไม่วา่ผูถื้อหุน้จะถือหุน้ของบริษทัจาํนวนเท่าใด จะแบ่งการมอบฉนัทะเป็นหนงัสือหลายฉบบั หรือใหแ้ก่ 

ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนไม่ได ้
 

2. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษทัจะเริ�มรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ก่อนเริ�มการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 1 ชั�วโมง หรือ ตั'งแต่เวลา 9.30 น. 
เป็นตน้ไป ณ  สาํนกังานใหญ่ของบริษทั หอ้งนพรรณพ เลขที� 1/1 หมู่ที� 2 ตาํบลทุ่งใหญ่ อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ตาม
แผนที�สถานที�จดัประชุมที�ปรากฏอยูใ่นสิ�งที�ส่งมาดว้ย ตามเอกสารแนบ  9  
 

3. การแสดงเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารดงัต่อไปนี' ก่อนเขา้ร่วมประชุม (แลว้แต่กรณีใดกรณีหนึ�ง) ต่อไปนี'  
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 (แบบใดแบบหนึ�ง) 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 (แบบใดแบบหนึ�ง)  ลงลายมือชื�อของผูแ้ทน
นิติบุคคล(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 และใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั'นรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล 

 

4. การออกเสียงลงคะแนน 

4.1  กฎข้อบังคบัการลงคะแนนเสียง 

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

(2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที�ผูม้อบฉันทะระบุไว้
ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั'น กรณีผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือ
มอบฉนัทะ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน 

(3) มติของที�ประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี'  
• กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของที�ประชุม 

• กรณีอื�น ๆ ซึ�งมีกฎหมาย หรือขอ้บงัคบับริษทักาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ ก็จะดาํเนินการใหเ้ป็นไป
ตามที�กาํหนดนั'น โดยประธานในที�ประชุมหรือผูซึ้� งประธานมอบหมายจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นในที�ประชุม
รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่วาระดงักล่าว 

(4) หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ'นอีกหนึ�งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี'ขาด 

(5) ผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื�องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื�องนั'น และประธานในที�ประชุมอาจจะ
เชิญใหผู้ถื้อหุน้นั'นออกนอกที�ประชุมชั�วคราวก็ได ้
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(6) การลงคะแนนลบั อาจจะทาํไดเ้มื�อมีผูถื้อหุน้ในที�ประชุมอยา่งนอ้ย 5 คนร้องขอ และที�ประชุมลงมติใหมี้การ
ลงคะแนนลบัดงักล่าว โดยประธานในที�ประชุมจะเป็นผูก้าํหนดวธีิการลงคะแนนลบันั'น และแจง้ใหที้�ประชุม
ทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลบัดงักล่าว 

 

4.2 วธีิปฏิบัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

ประธานหรือผูซึ้� งประธานมอบหมายจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงดว้ยวธีิชูมือในแต่ละวาระ โดยจะมี
การสอบถามจากที�ประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามวธีิปฎิบติัในการลงคะแนนเสียง ดงันี'  

(1) กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

หากผูถื้อหุน้ท่านใด ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุน้ชูมือขึ'นและเลือกกาเครื�องหมายวา่ไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียงในบตัรยนืยนัการลงคะแนนที�ไดแ้จกไวใ้หแ้ก่ผูถื้อหุน้ในขณะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม พร้อมทั'ง
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
ออกจากจาํนวนหุ้นทั'งหมดของผูถื้อหุ้น/ผูรั้บมอบฉันทะที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และประกาศผลการนบัคะแนน
เสียงใหที้�ประชุมรับทราบวา่ ในแต่ละวาระการประชุมมีผูเ้ห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงกี�เสียง  
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