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หนังสือนัดประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/2564 
 

***  ***  *** 
 

 

                       วนัที  9  เมษายน  2564 
 
เรือง    ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั$ งที 1/2564 
 
เรียน    ท่านผูถื้อหุน้ 
            บริษทั ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 
สิงทีส่งมาดว้ย 1.    สาํเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครั$ งที 1/2563  
 2.    หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

3. ประวติับุคคลทีเสนอเพือเลือกตั$งเป็นกรรมการทีตอ้งออกตามวาระ 
4. ประวติักรรมการอิสระทีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
5. รายละเอียดการแต่งตั$งผูต้รวจสอบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชี 
6. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนทีเกียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
7. เงือนไขหลกัเกณฑ ์และวธีิปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉนัทะ การออกเสียงลงคะแนน           
8. แผนทีของสถานทีจดัการประชุม 

                                                
                        ดว้ยทีประชุมคณะกรรมการ บริษทั ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) มีมติกาํหนดให้มีการ
ประชุมสามัญผูถื้อหุ้น  ครั$ งที  1/2564  ในวนัพุธที  28  เมษายน  2564  เวลา 10.30 น.  (เริ มลงทะเบียน 9.30  น.) ณ          
ห้องนพรรณพ  อาคารสํานักงานใหญ่ของบริษทั เลขที 1/1 หมู่ที 2 ตาํบลทุ่งใหญ่  อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  เพือ
พิจารณาเรืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมความเห็นของคณะกรรมการดงัต่อไปนี$  
 
วาระที� 1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นครั�งที� 1/2563  เมื�อวนัพุธที� 29 เมษายน 2563 

 

         วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ครั$ งที 1/2563  ซึ งไดจ้ดัให้มีขึ$นเมือวนัพุธที 29  
เมษายน 2563  โดยทีประชุมไดพิ้จารณาเรืองต่าง ๆ ตามทีกฎหมายกาํหนด บริษทัจึงขอเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดงักล่าว โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1   
 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นครั$ งที 1/2563
ตามเอกสารแนบ 1 
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วาระที� 2. พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี  2563   
 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพือพิจารณาผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 และขอ้มูลสาํคญั 
อืนๆ  ปรากฎอยูใ่นรายงานประจาํปี 2563 โดยผูถื้อหุ้นสามารถ scan QR code บนหนงัสือเชิญประชุม ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ
และพิจารณารับรอง 
 

   ความเห็นคณะกรรมการบริษทั    เห็นสมควรรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563และ
ขอ้มูลสาํคญัอืน ๆ รายละเอียดปรากฎอยูใ่นรายงานประจาํปี 2563  โดยผูถื้อหุ้นสามารถ scan QR code บนหนงัสือเชิญ
ประชุม 

วาระที� 3. พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิสําหรับปีบัญชีสิ�นสุด วนัที�  31  ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี 
 

   วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพือเสนองบการเงินสาํหรับปีบญัชีสิ$นสุด วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และรายงาน 
ของผูส้อบบญัชีตามปรากฎในรายงานประจาํปี 2563โดยผูถื้อหุน้สามารถ scan QR code บนหนงัสือเชิญประชุม ซึงผา่นการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  ใหที้ประชุมพิจารณาอนุมติั
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 
 

 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ งบการเงินประจาํปี 2563 ไดจ้ัดทาํตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและเห็นชอบใหเ้สนอเพืออนุมติั 
 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  เห็นสมควรอนุมติังบการเงินสาํหรับปีบญัชีสิ$นสุดวนัที 31 ธนัวาคม  
2563 และรายงานของผูส้อบบญัชี ทีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปีของบริษทั  โดยผูถื้อหุ้นสามารถ scan QR code บนหนงัสือเชิญ
ประชุม 

 

วาระที� 4.  พจิารณาและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 
 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั กาํหนดไวว้่า  “บริษทัมีนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  ของกาํไรสุทธิ  ซึ งมีขอ้แมว้่าจะตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลียนแปลงในฐานะ
การเงินและสภาพคล่องทางการเงินของบริษทั และในส่วนของบริษทัย่อย   ซึ งบริษทัถือหุ้น 99.99%  เมือมีกาํไรและมี
สภาพคล่องก็จะจ่ายเงินปันผล ”   
 

                   ผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2563  บริษทัมีกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบเฉพาะบริษัท 
จาํนวน  243,508,621.01 บาท   จึงเห็นควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้น                             
จาํนวนทั$งหมด 330,000,000 หุน้ (สามร้อยสามสิบลา้นหุน้) รวมเป็นเงินทั$งสิ$น 82,500,000 บาท (แปดสิบสองลา้นห้าแสน
บาทถว้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 33.88  ของกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษทั โดยเงินปันผลทั$งหมดจะถูกหักภาษี ณ-     
ทีจ่าย ตามอตัราทีกฎหมายกาํหนด ผูถื้อหุ้นสามารถขอเครดิตภาษีได ้โดยให้เสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
ต่อไป       
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 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  เห็นสมควรอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท 
ซึ งคิดเป็นเงินรวมทั$งสิ$น 82,500,000 บาท (แปดสิบสองลา้นห้าแสนบาทถว้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 33.88  ของกาํไรสุทธิ
ของงบการเงินเฉพาะบริษทั ซึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามทีบริษทักาํหนด โดยกาํหนดจ่ายในวนัพฤหสับดีที  
27  พฤษภาคม 2564  ซึงขอ้มูลการจ่ายเงินปันผลในปีทีผา่นมาดงันี$  
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2563 (บาท) ปี 2562 (บาท) 
กาํไรสุทธิ  243,508,621 102,487,701 
กาํไรสะสม 1,242,451,363 1,038,542,742 
จาํนวนหุน้ (หุน้) 330,000,000 330,000,000 
เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุน้ 0.25 0.12 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั$งสิ$น 82,500,000 39,600,000 
สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 33.88 38.64 

 
 

วาระที� 5.  พจิารณาแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ ประจาํปี  2564 
 

                           วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพือใหที้ประชุมพิจารณาเลือกตั$งกรรมการตามขอ้บงัคบัของบริษทั  หมวดที 3  
คณะกรรมการ ขอ้.13 กาํหนดให้มีกรรมการของบริษทัอย่างน้อยห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ งหนึ งของจาํนวน
กรรมการทั$งหมด ตอ้งมีถินทีอยูใ่นราชอาณาจกัร เลือกตั$งโดยทีประชุมผูถื้อหุน้   และ ขอ้บงัคบั  ขอ้ 15. ในการประชุมผูถื้อ
หุน้สามญัประจาํปีทุกครั$ งใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง จาํนวนหนึงในสามเป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงทีสุดกบัส่วนหนึงในสาม  และกรรมการซึ งพน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บ
เลือกตั$งใหม่ได ้  
     บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพือให้คณะกรรมการพิจารณา
เลือกตั$งเป็นกรรมการสาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 โดยไดป้ระกาศบนเวบ็ไซตข์องบริษทัรวมทั$งแจง้
ผา่นทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ระหวา่งวนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ถึง วนัที 11 มีนาคม 
2564  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอรายชือบุคคลเพือใหค้ณะกรรมการพิจารณา 
 

                             กรรมการมีอาํนาจหนา้ทีในการดาํเนินกิจการของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั  
และมติของทีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความซือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ รวมทั$ งมีความ
ระมดัระวงัและรักษาผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้เป็นอยา่งยิง 
                              ซึ งในปี 2564  กรรมการทีตอ้งออกตามวาระหนึ งในสามของกรรมการทั$ งหมด จาํนวน 3 ท่าน (ตาม
รายละเอียดแนบ 3)  คือ 
 

1. ดาโตะ๊ ซรี ตนั บุน ปิน   กรรมการ 
2. นายบุลเดช  วรพงศ ์    กรรมการอิสระ 
3. นายกมัพล  วชัระนิมิต                                  กรรมการ   

                   

      ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เนืองจากบริษทัไม่มีคณะกรรมการสรรหา  กระบวนการคัดเลือก
กรรมการบริษัท กรรมการทีได้รับการเสนอชือในครั$ งนี$ ได้ผ่านกระบวนการกลันกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ 
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ระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษทัแลว้ เพือใหม้ันใจไดว้า่บุคคลทีไดรั้บการเสนอชือในครั$ งนี$ มี คุณสมบติัทีเหมาะสมกบั
การประกอบธุรกิจของบริษทั ทั$งใน ดา้นคุณวฒิุ ความรู้ ประสบการณ์และความเชียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผล
การปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงปีทีผ่านมาเป็นประโยชน์กบับริษทั  สําหรับในส่วนของกรรมการอิสระที
ไดรั้บการเสนอชือในครั$ งนี$ คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้วา่บุคคลทีเสนอชือให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็น
ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑที์เกียวขอ้ง  คณะกรรมการจึงเห็นชอบเสนอชือกรรมการทีครบวาระกลบัเขา้
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง คือ                       

1. ดาโตะ๊ ซรี ตนั บุน ปิน   กรรมการ 
2. นายบุลเดช  วรพงศ ์                              กรรมการอิสระ  
3. นายกมัพล  วชัระนิมิต                กรรมการ 

 

วาระที� 6. พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 
 

                                วัตถุประสงค์และเหตุผล  คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาหลกัเกณฑ์ขั$นตอนค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาํปี 2564 โดยคาํนึงถึงภาระ และความรับผิดชอบ การปฏิบติัหนา้ทีของคณะกรรมการหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 
และแนวปฏิบติั รวมทั$งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทั  เสนอให้กาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2564  โดยกาํหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และเบี$ ยประชุม จํานวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ งเพิมจากปีทีผ่านมา                
7  ลา้นบาท  ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทัครั$ งที 1/2564 เมือวนัที 25 กมุภาพนัธ์ 2564 เสนอโดยใหไ้ปพิจารณาแบ่ง
จ่ายกนัเอง ทั$งนี$  บริษทัไม่มีค่าตอบแทนอืนนอกเหนือจากตวัเลขทีกล่าวขา้งตน้ และบริษทัไม่มีคณะกรรมการชุดยอ่ยอืนๆ 
จึงไม่มีการกาํหนดค่าตอบแทนไว ้
               
  ความเห็นคณะกรรมการบริษทั เห็นควรกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามทีคณะกรรมการบริษทั   และ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมในดา้นต่าง ๆ อยา่งครบถว้นแลว้ ตลอดจนขอ้มูลเปรียบเทียบ
กับบริษัทชั$นนําในตลาดหลักทรัพยฯ์ และในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว รวมทั$ งพิจารณาจาก           
ผลประกอบการของบริษทั  จึงเห็นสมควรเสนอทีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ 
และเบี$ยประชุม ประจาํปี 2564  
 

วาระที� 7. พจิารณาแต่งตั�งผู้ตรวจสอบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชีประจาํปี 2564  
 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพือใหที้ประชุมพิจารณาแต่งตั$งผูต้รวจสอบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนการ
ตรวจสอบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2564  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของ
บริษทั  หมวดที 4 การประชุมผูถื้อหุน้ ขอ้ 30. (5) แต่งตั$งผูส้อบบญัชี ตามเอกสารแนบ 5  และ ขอ้บงัคบั หมวดที 5 การบญัชี 
การเงิน และการสอบบญัชี  ขอ้ 37. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ทีใดๆ   
 

                           ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  ไดพิ้จารณาแลว้ เห็นควรเสนอแนะผูต้รวจสอบบัญชีจากบริษทั     
เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบญัชี จาํกดั  ทาํหน้าทีเป็นผูต้รวจสอบบัญชีประจาํปี 2564 และเห็นควรกาํหนดค่าตอบแทนการ
ตรวจสอบบญัชีประจาํปี 2564 จาํนวนเงิน 1,715,000 บาท  ใหน้าํเสนอ ต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพือพิจารณา 
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                           ความเห็นคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรอนุมติัแต่งตั$งผูต้รวจสอบบญัชีจากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย  
สอบบญัชี  จาํกดั ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2564 ซึงมีรายชือผูต้รวจสอบบญัชี ดงันี$  

1. นางสาวบงกช อําเสงียม   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3684 หรือ 
2. นางสาวเนาวรัตน์  นิธิเกียรติพงศ ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7789 หรือ 
3. นายเอกสิทธิe  ชูธรรมสถิตย ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4195 
และในกรณีทีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้หบ้ริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชยสอบ 

บญัชี   จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอืนของบริษทัเพือทาํหนา้ทีดงักล่าวแทนได ้ ตามรายละเอียดเอกสารแนบ 5  โดย
บุคคลผูต้รวจสอบบญัชีดงักล่าวมีความเป็นอิสระ มีบุคลากรทีเพียงพอ มีความรู้ความสามารถ ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มี
ส่วนได้เสียระหว่างผูส้อบบญัชีกับบริษทั/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูที้เกียวขอ้งกับบุคคล
ดงักล่าว  สาํหรับค่าสอบบญัชีประจาํปี 2564 ใหน้าํเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป 

 

วาระที� 8.  พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้าม)ี 
              

   ทั$งนี$  บริษทักาํหนดวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ (Record Date ) ทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครั$ งที 1/2564 
ในวนัจนัทร์ที 15  มีนาคม  2564  และกาํหนดวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ (Record Date)  ทีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัองัคารที 
11 พฤษภาคม 2564 

      
    อนึงการประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นการรวมกนัของคนหมู่มาก  เพือป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื$อไวรัสโคโรนา

สายพนัธ์ุใหม่-19 (COVID-19) บริษทัเสนอแนวทางปฏิบติัสาํหรับผูถื้อหุ้นทีจะเขา้ร่วมประชุม โดยบริษทัจะจดัตั$งจุดคดั
กรองพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ บริเวณดา้นหนา้ประตูทางเขา้สาํนกังาน หากพบผูที้มีความเสียงตอ้งขอสงวนสิทธิในการเขา้ร่วม
ประชุม โดยท่านสามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอืนหรือกรรมการอิสระเขา้ประชุมแทนหรือกรณีทีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วม
ประชุมไดด้ว้ยตนเองท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอืนหรือมอบฉันทะให้ นายชาน วา ชอง  หรือ นายวิจิตร ตั$งสินมันคง 
หรือ นายบุลเดช วรพงศ์  ซึ งเป็นกรรมการอิสระ  เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมแทนตามหนงัสือมอบฉันทะทีแนบมาดว้ย  (ตาม
เอกสารแนบ 2,4,7)  ทั$ งนี$  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลกัฐาน เพือแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุมตาม
รายการเอกสารทีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุมฉบบันี$  และในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
หมวดที  5  บทเพิมเติม ขอ้ 39.  ผูส้อบบญัชีมีหนา้ทีเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกครั$ ง ทีมีการพิจารณางบดุล 
บญัชีกาํไรขาดทุน และปัญหาเกียวกบับญัชีของบริษทั เพือชี$แจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุ้น รวมถึงเป็นตวัแทนของ      
ผูถื้อหุ้นในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในทีประชุมดว้ย  นอกจากนี$ ทางบริษทัไดเ้ชิญผูแ้ทนจากบริษทัทีปรึกษา
กฎหมาย  บริษทั เอทีซีแอล คอนซลัแทนส์ จาํกดัทาํหนา้ทีดูแลใหก้ารประชุมเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัของ
บริษทั  โดยดูแลตรวจสอบในเรืองต่อไปนี$  

1. กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถื้อหุน้ หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม 
2. องคป์ระชุม 
3. ผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ไดใ้ชสิ้ทธิออกเสียงในเรืองทีตนมีส่วนไดเ้สีย 
4. วธีิการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงสอดคลอ้งตรงกบัขอ้บงัคบัของบริษทัทีประธานทีประชุมแจง้ 
5. ดูแลการเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทีเขา้ประชุม และตรวจสอบผลของมติและผลของการลงคะแนนจาก

บตัรลงคะแนนใหถู้กตอ้ง 
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 บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือนดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ฉบบันี$พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและ

แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั ที https://www.tropical.co.th/news_committee.php  หาก   
ผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถามทีตอ้งการให้บริษทัชี$แจงในประเด็นทีเกียวขอ้งกบัระเบียบวาระการประชุม สามารถจดัส่งคาํถาม

ล่วงหนา้ไดที้ เลขานุการบริษทั  e-mail address : info@tropical.co.th  หรือ โทรสารหมายลข 074 273691-4  

 
   จึงเรียนมาเพือกรุณาเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานทีดงักล่าวขา้งตน้   
 

 
            ขอแสดงความนบัถือ 

        
        (นายกมัพล  วชัระนิมิต) 
            กรรมการผูจ้ดัการ             
 


