Attachment 2
ติดอากรแสตมป์
บาท

หนังสื อมอบฉันทะ
Proxy
เลขทะเบียนผูเขีถ้ ยือนที
หุน้ ......................................เขียนที...........................................................
Shareholders Registration No.

แบบ ข.
Form B.

Written at
วันที ............... เดื อน ................. พ.ศ. ..............
Date
Month
Year

( ) ข้าพเจ้า .................................................................... สัญชาติ ....................................... อยูบ่ า้ นเลขที .............................
I / We
Nationality
Residing at No.
ถนน .............................. ตําบล / แขวง ........................ อําเภอ/เขต ......................... จังหวัด ....................... รหัสไปรษณี ย ์ .................
Road
Tambol / Khwaeng
Amphoe / Khet
Province
Postal Code
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited.
โดยถือหุน้ จํานวนทังสิ นรวม......................................หุน้
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ............................. เสี ยง ดังนี
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 ์ ………................
Amphoe / Khet
Province
Postal Code
 นายชาน วา ชอง
กรรมการอิสระ
อายุ ปี
Mr. Chan Wah Chong
Independent director age 58 years
อยูบ่ า้ นเลขที
LorongKeranji 7/3, Taman Keranji II,09000 Kulim,Kedah, Malaysia
 นายวิจิตร ตังสิ นมันคง
กรรมการอิสระ
อายุ ปี
Mr. Vijit Tanksinmankong Independent director age 60 years
อยูบ่ า้ นเลขที / หมู่ที ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 นายพิทกั ษ์ ก่อเกียรติพิทกั ษ์ กรรมการอิสระ
อายุ ปี
Mr. Pitak Korkiatpitak
Independent director age 69 years
อยูบ่ า้ นเลขที / หมู่ที ตําบลบานา อําเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี
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เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพือเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครังที /
ในวันที เมษายน
เวลา . น. ณ ห้องนพรรณพ ชัน อาคารสํานักงานใหญ่ของบริ ษทั / หมู่ที ตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หรื อที จะพึง
เลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
to be my/our proxy in attending and voting on my behalf at the Annual Shareholders Meeting Year No.1/2022 on April 28th, 2022, at
10.30 a.m., at the Napunnop room 3th floor office 1/1 Moo 2 Tambol Thungyai Amphoe Hatyai Songkhla Province or later meeting to be
held at a different time and place, in case of postponement.
( ) จํานวนคะแนนเสี ยงทีข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครังนี
The number of votes which I / we have granted to my/our proxy to attend this Meeting and vote there as follows:
 เท่ากับจํานวนหุน้ ทังสิ นที ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้ตามข้อ ( )
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 และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้ ............................ เสี ยง
a part of
Ordinary share
shares and have the rights to vote
votes
 หุน้ บุริมสิ ทธิ ........................... หุน้ และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้ ............................. เสี ยง
Preferred share
shares and have the rights to vote
votes
รวมสิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้ทงหมด
ั
................................... เสี ยง
in the total amount of
votes
(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครังนี ดังนี
In this Meeting, I / we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/ our behalf as appropriate in all respect.
 (ข) ให้ผมู ้ อบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
วาระที พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที /
เมือวันที เมษายน
Agenda 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2021 held on April 28th, 2021.
 เห็นด้วย ............... เสี ยง  ไม่เห็นด้วย ............... เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
Approve
votes
Disapprove
votes Abstain
votes
วาระที พิจารณารับทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ประจําปี
Agenda 2 To certify operating result of the company for year 2021.
 เห็นด้วย ............... เสี ยง  ไม่เห็นด้วย ............... เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
Approve
votes
Disapprove
votes Abstain
votes
วาระที พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี บัญชี สิ นสุ ด วันที ธันวาคม
และรายงานของผูส้ อบบัญชี
Agenda 3 To consider and approvethe financial statements for the year ended December 31, 2021 and Independent
Auditor’s report.
 เห็นด้วย ............... เสี ยง  ไม่เห็นด้วย ............... เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
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วาระที พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี
Agenda 4 To consider and approve the allocation of net profit for dividend payment for the year 2021.
 เห็นด้วย ............... เสี ยง  ไม่เห็นด้วย ............... เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes
วาระที พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระประจําปี
Agenda 5 To consideration of the elect directors to replace those retire for the year 2022.
 เห็นด้วยกับการแต่งตังกรรมการทังชุด ............... เสี ยง
Approve the appointment of all directors
votes
 เห็นด้วยกับการแต่งตังกรรมการบางราย ดังนี
Approve the appointment of certain directors as follows :
1. นายตัน เซา ปอ
Mr.Tan Seow Phor
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง .............. เสี ยง
Approve
votes
Disapprove
votes Abstain
votes
วาระที พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการใหม่
Agenda 6 To consider and approve the appointment of new directors.
 เห็นด้วยกับการแต่งตังกรรมการใหม่ทงชุ
ั ด ............................. เสี ยง
Approve the appointment of all directorsvotes
 เห็นด้วยกับการแต่งตังกรรมการใหม่บางราย ดังนี
Approve the appointment of certain directors as follows :
1. นายอุดม จิระเกียรติกุล
Mr.Udom Jirakiattikul
 เห็นด้วย ....................... เสี ยง  ไม่เห็นด้วย ..................... เสี ยง  งดออกเสี ยง ........................ เสี ยง

Approve
votes
2. นายชัยพงศ์ แสงแจ่ม
Mr.Chaiyapong Sangjam

Disapprove

votes

Abstain

votes

 เห็นด้วย ....................... เสี ยง  ไม่เห็นด้วย ..................... เสี ยง  งดออกเสี ยง ........................ เสี ยง

Approve
3. นายอุย ชุน เซี ยง
Mr.Ooi Chuen Seong

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

 เห็นด้วย ....................... เสี ยง  ไม่เห็นด้วย ..................... เสี ยง  งดออกเสี ยง ........................ เสี ยง

Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes
4. นายปณัย ไชยธาดา
Mr.Panai Chaitada
 เห็นด้วย ...................... เสี ยง  ไม่เห็นด้วย ...................... เสี ยง  งดออกเสี ยง ........................ เสี ยง
Approve
votes
Disapprove
votes Abstain
votes
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วาระที พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี
Agenda 7 To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2022.
 เห็นด้วย ................... เสี ยง  ไม่เห็นด้วย ..................... เสี ยง  งดออกเสี ยง...................... เสี ยง
Approve
votes
Disapprove
votes Abstain
votes
วาระที พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดอํานาจกรรมการบริ ษทั
Agenda 8 To consider and approve the determination of the authority of the Company’s directors.
 เห็นด้วย .................... เสี ยง  ไม่เห็นด้วย ..................... เสี ยง  งดออกเสี ยง ..................... เสี ยง
Approve
votes
Disapprove
votes Abstain
votes
วาระที พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง และกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจําปี
Agenda 9 To consider and approve the appointment of auditors and determination of audit fee for year 2022.
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง .............. เสี ยง
Approve
votes
Disapprove
votes Abstain
votes
วาระที พิจารณาเรื องอืน ๆ (ถ้ามี)
Agenda To consider other matter ( If any)
 เห็นด้วย .............. เสี ยง ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง .............. เสี ยง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
( ) คําแถลงหรื อเอกสารหลักฐานอืนๆ (ถ้ามี) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
The proxy’s statement or any other evidencing documents (if any.)
( ) ในกรณี ทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชัดเจน หรื อในกรณี ทีประชุ ม
มีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนื อจากเรื องทีระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึ งกรณี ทีมี การแก้ไขเปลี ยนแปลงหรื อเพิ มเติ มข้อเท็จจริ งประการ
ใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที 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.
การใดทีผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนัน ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
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.................................................... ผูม้ อบฉันทะ / Grantor
(..................................................)
ลงชื อ/ Signed...................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ / Proxy
(..................................................)
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หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ทีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู ้ ั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( )หรื อจะมอบฉันทะเพียงบางส่ วนน้อยกว่าจํานวนที ระบุไว้ในข้อ( )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. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลือกตังกรรมการทังชุดหรื อเลือกตังกรรมการบางราย
For Agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed.
4. กรณี หากมีขอ้ กําหนดหรื อข้อบังคับใดกําหนดให้ผูร้ ับมอบฉันทะต้องแถลงหรื อแสดงเอกสารหลักฐานอื นใด เช่ น กรณี ผรู ้ ับมอบ
ฉันทะเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยในกิจการเรื องใดทีได้เข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรื อแสดงเอกสารหลักฐาน
โดยระบุไว้ในข้อ ( )
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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