หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2564
*** *** ***
วันที 9 เมษายน 2564
เรื อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั$งที 1/2564
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สิ งทีส่งมาด้วย 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สําเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั$งที 1/2563
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
ประวัติบุคคลทีเสนอเพือเลือกตั$งเป็ นกรรมการทีต้องออกตามวาระ
ประวัติกรรมการอิสระทีเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้
รายละเอียดการแต่งตั$งผูต้ รวจสอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี
ข้อบังคับของบริ ษทั ในส่วนทีเกียวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
เงือนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในการเข้าร่ วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสี ยงลงคะแนน
แผนทีของสถานทีจัดการประชุม

ด้วยทีประชุมคณะกรรมการ บริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีมติกาํ หนดให้มีการ
ประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั$ งที 1/2564 ในวันพุธที 28 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. (เริ มลงทะเบี ยน 9.30 น.) ณ
ห้องนพรรณพ อาคารสํานักงานใหญ่ของบริ ษทั เลขที 1/1 หมู่ที 2 ตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพือ
พิจารณาเรื องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี$
วาระที 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2563 เมือ วันพุธที 29 เมษายน 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั$งที 1/2563 ซึ งได้จดั ให้มีข$ ึนเมือวันพุธที 29
เมษายน 2563 โดยทีประชุมได้พิจารณาเรื องต่าง ๆ ตามทีกฎหมายกําหนด บริ ษทั จึ งขอเสนอให้ผูถ้ ือหุ ้นพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นครั$งที 1/2563
ตามเอกสารแนบ 1
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วาระที 2. พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพือพิจารณาผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2563 และข้อมูลสําคัญ
อืนๆ ปรากฎอยูใ่ นรายงานประจําปี 2563 โดยผูถ้ ือหุ ้นสามารถ scan QR code บนหนังสื อเชิญประชุม ให้ผูถ้ ือหุ ้นรับทราบ
และพิจารณารับรอง
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรรับทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2563และ
ข้อมูลสําคัญอืน ๆ รายละเอียดปรากฎอยูใ่ นรายงานประจําปี 2563 โดยผูถ้ ือหุ ้นสามารถ scan QR code บนหนังสื อเชิ ญ
ประชุม
วาระที 3. พิจารณาและอนุมตั งิ บการเงินสําหรับปี บัญชีสินสุ ด วันที 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพือเสนองบการเงินสําหรับปี บัญชีสิ$นสุด วันที 31 ธันวาคม 2563 และรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีตามปรากฎในรายงานประจําปี 2563โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถ scan QR code บนหนังสื อเชิญประชุม ซึงผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112
ความเห็ นคณะกรรมการตรวจสอบ งบการเงิ นประจําปี 2563 ได้จัดทําตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและเห็นชอบให้เสนอเพืออนุมตั ิ
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี บัญชีสิ$นสุดวันที 31 ธันวาคม
2563 และรายงานของผูส้ อบบัญชี ทีผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี ของบริ ษทั โดยผูถ้ ือหุ ้นสามารถ scan QR code บนหนังสื อเชิ ญ
ประชุม
วาระที 4. พิจารณาและอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล นโยบายการจ่ ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั กําหนดไว้ว่า “บริ ษทั มีนโยบายการ
จ่ายเงิ นปั นผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกําไรสุ ทธิ ซึ งมีขอ้ แม้ว่าจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลียนแปลงในฐานะ
การเงิ นและสภาพคล่องทางการเงิ นของบริ ษทั และในส่ วนของบริ ษทั ย่อย ซึ งบริ ษทั ถือหุ ้น 99.99% เมือมีกาํ ไรและมี
สภาพคล่องก็จะจ่ายเงินปั นผล ”
ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในปี 2563 บริ ษทั มี ก ําไรสุ ทธิ หลังหักภาษี เงิ นได้ข องงบเฉพาะบริ ษ ัท
จํานวน 243,508,621.01 บาท จึ งเห็นควรเสนอให้จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุ ทธิ ในอัตราหุ ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น
จํานวนทั$งหมด 330,000,000 หุน้ (สามร้อยสามสิ บล้านหุน้ ) รวมเป็ นเงินทั$งสิ$ น 82,500,000 บาท (แปดสิ บสองล้านห้าแสน
บาทถ้วน) คิดเป็ นอัตราร้อยละ 33.88 ของกําไรสุ ทธิ ของงบการเงินเฉพาะบริ ษทั โดยเงินปั นผลทั$งหมดจะถูกหักภาษี ณทีจ่าย ตามอัตราทีกฎหมายกําหนด ผูถ้ ือหุ ้นสามารถขอเครดิตภาษีได้ โดยให้เสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิ
ต่อไป
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ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิในอัตราหุน้ ละ 0.25 บาท
ซึ งคิดเป็ นเงินรวมทั$งสิ$ น 82,500,000 บาท (แปดสิ บสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) คิดเป็ นอัตราร้อยละ 33.88 ของกําไรสุ ทธิ
ของงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ซึงเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลตามทีบริ ษทั กําหนด โดยกําหนดจ่ายในวันพฤหัสบดีที
27 พฤษภาคม 2564 ซึงข้อมูลการจ่ายเงินปั นผลในปี ทีผ่านมาดังนี$
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
กําไรสุทธิ
กําไรสะสม
จํานวนหุน้ (หุน้ )
เงินปั นผลจ่ายอัตราต่อหุน้
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั$งสิ$น
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล (ร้อยละ)

ปี 2563 (บาท)
243,508,621
1,242,451,363
330,000,000
0.25
82,500,000
33.88

ปี 2562 (บาท)
102,487,701
1,038,542,742
330,000,000
0.12
39,600,000
38.64

วาระที 5. พิจารณาแต่ งตังกรรมการแทนกรรมการทีต ้ องออกตามวาระ ประจําปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพือให้ทีประชุมพิจารณาเลือกตั$งกรรมการตามข้อบังคับของบริ ษทั หมวดที 3
คณะกรรมการ ข้อ.13 กําหนดให้มีกรรมการของบริ ษทั อย่างน้อยห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวน
กรรมการทั$งหมด ต้องมีถินทีอยูใ่ นราชอาณาจักร เลือกตั$งโดยทีประชุมผูถ้ ือหุน้ และ ข้อบังคับ ข้อ 15. ในการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ สามัญประจําปี ทุกครั$งให้กรรมการออกจากตําแหน่ง จํานวนหนึงในสามเป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้
ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงทีสุดกับส่วนหนึงในสาม และกรรมการซึ งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับ
เลือกตั$งใหม่ได้
บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื อบุคคลที มีคุณสมบัติเหมาะสมเพือให้คณะกรรมการพิจารณา
เลือกตั$งเป็ นกรรมการสําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2564 โดยได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริ ษทั รวมทั$งแจ้ง
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ระหว่างวันที 25 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที 11 มีนาคม
2564 แต่ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอรายชือบุคคลเพือให้คณะกรรมการพิจารณา
กรรมการมีอาํ นาจหน้าทีในการดําเนินกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
และมติของที ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ด้วยความซื อสัตย์สุจริ ต มีจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนิ นธุ รกิ จ รวมทั$งมี ความ
ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ เป็ นอย่างยิง
ซึ งในปี 2564 กรรมการที ต้องออกตามวาระหนึ งในสามของกรรมการทั$งหมด จํานวน 3 ท่ าน (ตาม
รายละเอียดแนบ 3) คือ
1. ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุน ปิ น
2. นายบุลเดช วรพงศ์
3. นายกัมพล วัชระนิมิต

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

ความเห็ นคณะกรรมการบริ ษ ัท เนื องจากบริ ษทั ไม่มีคณะกรรมการสรรหา กระบวนการคัดเลื อ ก
กรรมการบริ ษ ัท กรรมการที ได้รับ การเสนอชื อในครั$ งนี$ ได้ผ่า นกระบวนการกลันกรองและพิ จ ารณาอย่า งรอบคอบ
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ระมัดระวังของคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว เพือให้มนใจได้
ั
วา่ บุคคลทีได้รับการเสนอชือในครั$งนี$ มี คุณสมบัติทีเหมาะสมกับ
การประกอบธุรกิจของบริ ษทั ทั$งใน ด้านคุณวุฒิ ความรู ้ ประสบการณ์และความเชียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผล
การปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษทั ในช่วงปี ที ผ่านมาเป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั สําหรับในส่ วนของกรรมการอิสระที
ได้รับการเสนอชือในครั$งนี$ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลทีเสนอชือให้เป็ นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็น
ได้อย่างเป็ นอิสระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง คณะกรรมการจึงเห็นชอบเสนอชือกรรมการทีครบวาระกลับเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง คือ
1. ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุน ปิ น
กรรมการ
2. นายบุลเดช วรพงศ์
กรรมการอิสระ
3. นายกัมพล วัชระนิมิต
กรรมการ
วาระที 6. พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564
วัตถุประสงค์ และเหตุผล คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ข$ นั ตอนค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2564 โดยคํานึ งถึงภาระ และความรับผิดชอบ การปฏิ บตั ิหน้าทีของคณะกรรมการหลักการกํากับดูแลกิจการที ดี
และแนวปฏิบตั ิ รวมทั$งพิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษทั เสนอให้กาํ หนดค่าตอบแทนประจําปี 2564 โดยกําหนด
ค่ า ตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และเบี$ ย ประชุ ม จํา นวนเงิ น ไม่ เ กิ น 10 ล้า นบาท ซึ งเพิ มจากปี ที ผ่ า นมา
7 ล้านบาท ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั$งที 1/2564 เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2564 เสนอโดยให้ไปพิจารณาแบ่ง
จ่ายกันเอง ทั$งนี$ บริ ษทั ไม่มีค่าตอบแทนอืนนอกเหนื อจากตัวเลขทีกล่าวข้างต้น และบริ ษทั ไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอืนๆ
จึงไม่มีการกําหนดค่าตอบแทนไว้
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั เห็นควรกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั และ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว ตลอดจนข้อมูลเปรี ยบเทียบ
กับ บริ ษ ัทชั$น นํา ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ และในอุต สาหกรรมประเภทเดี ยวกันอย่า งรอบคอบแล้ว รวมทั$งพิ จ ารณาจาก
ผลประกอบการของบริ ษทั จึงเห็นสมควรเสนอทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ
และเบี$ยประชุม ประจําปี 2564
วาระที 7. พิจารณาแต่ งตังผู้ตรวจสอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพือให้ทีประชุมพิจารณาแต่งตั$งผูต้ รวจสอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนการ
ตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2564 ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของ
บริ ษทั หมวดที 4 การประชุมผูถ้ ือหุน้ ข้อ 30. (5) แต่งตั$งผูส้ อบบัญชี ตามเอกสารแนบ 5 และ ข้อบังคับ หมวดที 5 การบัญชี
การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 37. ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าทีใดๆ
ความเห็ นคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็ นควรเสนอแนะผูต้ รวจสอบบัญชี จากบริ ษทั
เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จํากัด ทําหน้าที เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี ประจําปี 2564 และเห็ นควรกําหนดค่าตอบแทนการ
ตรวจสอบบัญชีประจําปี 2564 จํานวนเงิน 1,715,000 บาท ให้นาํ เสนอ ต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณา
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ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรอนุมตั ิแต่งตั$งผูต้ รวจสอบบัญชีจากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด ให้เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2564 ซึงมีรายชือผูต้ รวจสอบบัญชี ดังนี$
1. นางสาวบงกช อําเสงียม
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3684 หรื อ
2. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7789 หรื อ
3. นายเอกสิ ทธิe ชูธรรมสถิตย์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4195
และในกรณี ทีผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบ
บัญชี จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอืนของบริ ษทั เพือทําหน้าทีดังกล่าวแทนได้ ตามรายละเอียดเอกสารแนบ 5 โดย
บุคคลผูต้ รวจสอบบัญชีดงั กล่าวมีความเป็ นอิสระ มีบุคลากรทีเพียงพอ มีความรู ้ความสามารถ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มี
ส่ วนได้เสี ยระหว่างผูส้ อบบัญชี กับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่หรื อผูท้ ี เกี ยวข้องกับบุ คคล
ดังกล่าว สําหรับค่าสอบบัญชีประจําปี 2564 ให้นาํ เสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
วาระที 8. พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
ทั$งนี$ บริ ษทั กําหนดวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ (Record Date ) ทีมีสิทธิเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั$งที 1/2564
ในวันจันทร์ที 15 มีนาคม 2564 และกําหนดวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ทีมีสิทธิรับเงินปั นผลในวันอังคารที
11 พฤษภาคม 2564
อนึงการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นการรวมกันของคนหมู่มาก เพือป้ องกันการแพร่ ระบาดของเชื$อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่-19 (COVID-19) บริ ษทั เสนอแนวทางปฏิบตั ิสาํ หรับผูถ้ ือหุ ้นที จะเข้าร่ วมประชุม โดยบริ ษทั จะจัดตั$งจุดคัด
กรองพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ บริ เวณด้านหน้าประตูทางเข้าสํานักงาน หากพบผูท้ ีมีความเสี ยงต้องขอสงวนสิ ทธิ ในการเข้าร่ วม
ประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอืนหรื อกรรมการอิสระเข้าประชุมแทนหรื อกรณี ทีผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่ วม
ประชุมได้ดว้ ยตนเองท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอืนหรื อมอบฉันทะให้ นายชาน วา ชอง หรื อ นายวิจิตร ตั$งสิ นมันคง
หรื อ นายบุลเดช วรพงศ์ ซึ งเป็ นกรรมการอิสระ เป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมแทนตามหนังสื อมอบฉันทะที แนบมาด้วย (ตาม
เอกสารแนบ 2,4,7) ทั$งนี$ ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมกรุ ณาเตรี ยมเอกสารหรื อหลักฐาน เพือแสดงตนในการเข้าร่ วมประชุมตาม
รายการเอกสารทีแนบมาพร้อมหนังสื อนัดประชุมฉบับนี$ และในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ตามข้อบังคับของบริ ษทั
หมวดที 5 บทเพิมเติม ข้อ 39. ผูส้ อบบัญชีมีหน้าทีเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ทุกครั$ง ทีมีการพิจารณางบดุล
บัญชี กาํ ไรขาดทุน และปั ญหาเกี ยวกับบัญชี ของบริ ษทั เพือชี$แจงการตรวจสอบบัญชี ต่อผูถ้ ือหุ ้น รวมถึงเป็ นตัวแทนของ
ผูถ้ ือหุ ้นในการตรวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในที ประชุมด้วย นอกจากนี$ ทางบริ ษทั ได้เชิ ญผูแ้ ทนจากบริ ษทั ทีปรึ กษา
กฎหมาย บริ ษทั เอทีซีแอล คอนซัลแทนส์ จํากัดทําหน้าทีดูแลให้การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้องตามข้อบังคับของ
บริ ษทั โดยดูแลตรวจสอบในเรื องต่อไปนี$
1. กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถ้ ือหุน้ หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะทีมีสิทธิเข้าร่ วมประชุม
2. องค์ประชุม
3. ผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่ได้ใช้สิทธิออกเสี ยงในเรื องทีตนมีส่วนได้เสี ย
4. วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสี ยงสอดคล้องตรงกับข้อบังคับของบริ ษทั ทีประธานทีประชุมแจ้ง
5. ดูแลการเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าประชุม และตรวจสอบผลของมติและผลของการลงคะแนนจาก
บัตรลงคะแนนให้ถูกต้อง
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บริ ษทั ได้เผยแพร่ หนังสื อนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2564 ฉบับนี$ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและ
แบบฟอร์ มหนังสื อมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ที https://www.tropical.co.th/news_committee.php หาก
ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาํ ถามทีต้องการให้บริ ษทั ชี$แจงในประเด็นที เกียวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถจัดส่ งคําถาม
ล่วงหน้าได้ที เลขานุการบริ ษทั e-mail address : info@tropical.co.th หรื อ โทรสารหมายลข 074 273691-4
จึงเรี ยนมาเพือกรุ ณาเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายกัมพล วัชระนิมิต)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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