หนังสื อนัดประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ครังที /
*** *** ***
วันที 8 เมษายน
เรื อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที /
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สิ งทีส่ งมาด้วย

.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที /
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
ประวัติของกรรมการทีออกตามวาระและเสนอเลือกกลับเข้าดํารงตําแหน่ง
ประวัติของบุคคลทีได้รับการเสนอชือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการใหม่
รายละเอียดกรรมการอิสระ และประวัติกรรมการอิสระทีบริ ษทั เสนอชือให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
รายละเอียดของผูต้ รวจสอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี
ข้อบังคับของบริ ษทั ในส่ วนทีเกียวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
เงือนไขหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบตั ิในการเข้าร่ วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสี ยงลงคะแนน
แผนทีของสถานทีจัดการประชุม

ด้วยที ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัท ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีมติ กาํ หนดให้มีการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที /
ในวันที เมษายน
เวลา . น. (เริ มลงทะเบียน . น.) ณห้องนพรรณพ อาคาร
สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั เลขที / หมู่ที ตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพือพิจารณาเรื องต่าง ๆ ตามระเบียบ
วาระพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ดังต่อไปนี
วาระที . พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังที /

ซึงประชุมเมือวันที

เมษายน

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั งที / ซึ งได้จัดให้มีขึนเมือวันที เมษายน
โดยทีประชุมได้พิจารณาเรื องต่าง ๆ ตามทีกฎหมายกําหนด บริ ษทั จึ งขอเสนอให้ผูถ้ ือหุ ้นพิจารณารั บรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที /
โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถ scan QR code บนหนังสื อเชิญประชุม
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วาระที . พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพือพิจารณาผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี
ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี
(one report) ให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบและพิจารณารับรอง

และข้อมูลสําคัญอืนๆ

ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรรั บทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี
และข้อมูล
สําคัญอืนๆ รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี
(one report) ของบริ ษทั โดยผูถ้ ือหุ ้นสามารถ scan QR code บน
หนังสื อเชิญประชุม
วาระที . พิจารณาอนุมัติงบการเงินสํ าหรับปี บัญชีสินสุ ด วันที ธันวาคม

และรายงานของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพือเสนองบการเงินสําหรับปี บัญชีสิ นสุ ด วันที ธันวาคม
และรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีตามปรากฏในรายงานประจําปี
(one report) ซึ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต และผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้ทีประชุมพิจารณาอนุ มตั ิ ตามพระราชบัญญัติบริ ษ ัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
มาตรา
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี บัญชีสิ นสุ ดวันที ธันวาคม
และรายงานของผูส้ อบบัญชี ทีผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี
(one report) ของบริ ษทั โดยผูถ้ ือหุ ้นสามารถ scan QR code บนหนังสื อเชิญ
ประชุม
วาระที . พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปันผลสํ าหรับผลการดําเนินงานประจําปี
วัตถุประสงค์และเหตุผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั กําหนดไว้ว่า “บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ของกําไรสุ ทธิประจําปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามการพิจารณาการจ่ ายเงิน ปั นผลขึนอยู่
กับผลการดําเนินงาน สภาพคล่องทางการเงิน และแผนการลงทุนในอนาคตของบริ ษทั รวมทังสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม เมือ
คณะกรรมการบริ ษทั มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจําปี แล้วจะต้องนําเสนอขออนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ”
ผลการดํา เนิ น งานของบริ ษทั ในปี
บริ ษ ัทมี ก าํ ไรสุ ท ธิ ห ลังหักภาษีเ งิ นได้ของงบเฉพาะบริ ษ ัท จํานวน
, , . บาท จึ ง เห็ น ควรเสนอให้ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลจากกํา ไรสุ ทธิ ใ นอัต ราหุ ้ น ละ . บาท ให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
จํานวนทังหมด , , หุน้ (สามร้อยสามสิ บล้านหุน้ ) เป็ นเงินรวมทังสิ น , , บาท (สี สิ บเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)
คิดเป็ นอัตราร้อยละ . ของกําไรสุ ทธิของงบการเงินเฉพาะบริ ษทั โดยเงินปันผลทังหมดจะถูกหักภาษี ณ ทีจ่ าย ตามอัตราที
กฎหมายกําหนด ผูถ้ ือหุน้ สามารถขอเครดิตภาษีได้ โดยให้เสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลจากกําไรสุ ทธิ ในอัตราหุ ้นละ . บาท ซึ งคิด
เป็ นเงินรวมทังสิ น , , บาท (สี สิ บเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)คิดเป็ นอัตราร้ อยละ . ของกําไรสุ ทธิ ของงบการเงิน
เฉพาะบริ ษทั ซึ งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ ายเงินปั นผลตามทีบริ ษทั กําหนด โดยกําหนดจ่ ายในวันที พฤษภาคม
ซึ ง
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปี ทีผ่านมาดังนี
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รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
กําไรสุ ทธิ
กําไรสะสม
จํานวนหุน้ (หุน้ )
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุน้
รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทังสิ น
สัดส่ วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)

ปี

(บาท)
, ,
, , ,
, ,
.
, ,
.

ปี

(บาท)
, ,
1,242,451,363
, ,
.
, ,
33.88

วาระที . พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตังกรรมการแทนกรรมการทีต้ องออกตามวาระ ประจําปี
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพือให้ทีประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการตามข้อบังคับของบริ ษทั หมวดที
คณะกรรมการ ข้อ . กําหนดให้มีกรรมการของบริ ษทั อย่างน้อยห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึ งของจํานวนกรรมการ
ทังหมด ต้อ งมี ถิ นที อยู่ในราชอาณาจัก ร เลื อกตังโดยทีประชุมผูถ้ ื อหุ ้น และข้อ บังคับ ข้อ . ในการประชุ มผู ้ถือ หุ ้น สามัญ
ประจําปี ทุกครังให้กรรมการออกจากตําแหน่ง จํานวนหนึงในสามเป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม
ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงทีสุ ดกับส่ วนหนึงในสาม และกรรมการซึ งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตังใหม่ได้
บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพือให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกตังเป็ น
กรรมการสําหรั บการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี
โดยได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริ ษทั รวมทังแจ้งผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ ข องตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ระหว่างวันที ธันวาคม
ถึง วันที ธันวาคม
ปรากฏไม่ มี
ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอรายชือบุคคลเพือให้คณะกรรมการพิจารณา
กรรมการมีอาํ นาจหน้าทีในการดําเนินกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของ
ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื อสัตย์สุจริ ต มีจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ รวมทังมีความระมัดระวังและรั กษา
ผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ เป็ นอย่างยิง
ซึ งในปี
กรรมการทีต้องออกตามวาระหนึงในสามของกรรมการทังหมด จํานวน ท่านคือ
1. นายสมชาย ดีประเสริ ฐกุล
กรรมการ
2. นายฉลอง อภิชาติโชติ
กรรมการ
3. นายตัน เซา ปอ
กรรมการ
โดย นายสมชาย ดีประเสริ ฐกุล และ นายฉลอง อภิชาติโชติ กรรมการ ซึ งครบวาระในปี นี มีความประสงค์ไม่ขอ
กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีก เพือขอเกษียณอายุการทํางาน
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั เนืองจากบริ ษทั ไม่มีคณะกรรมการสรรหา กระบวนการคัดเลือกกรรมการบริ ษทั
กรรมการทีได้รับการเสนอชือในครังนีได้ผ่านกระบวนการกลันกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการ
บริ ษทั แล้ว เพือให้มนใจได้
ั
ว่าบุคคลทีได้รับการเสนอชือในครั งนี มี คุณสมบัติทีเหมาะสมกับการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั ทัง
ใน ด้านคุณวุฒิ ความรู ้ ประสบการณ์ และความเชียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการ
บริ ษ ัทในช่ว งปี ที ผ่า นมาเป็ นประโยชน์ กบั บริ ษ ัทและเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ที เกียวข้องคณะกรรมการจึ ง เห็นชอบเสนอชื อ
กรรมการทีครบวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ ง คือ นายตัน เซา ปอ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดย
ผูถ้ ือหุน้ สามารถ scan QR code บนหนังสื อเชิญประชุม
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วาระที . พิจารณาอนุมัติแต่ งตังกรรมการใหม่
วัตถุประสงค์และเหตุผลเพือให้การทํางานมีความคล่องตัวมากขึน และเพิ มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานของ
บริ ษ ัท สื บเนื องจาก นายสมชาย ดี ป ระเสริ ฐ กุ ล และนายฉลอง อภิชาติ โชติ มี ค วามประสงค์ไ ม่ ขอกลับ เข้า ดํา รงตําแหน่ ง
กรรมการต่อ เนืองจากขอเกษียณอายุการทํางานส่ งผลให้กรรมการของบริ ษทั ว่างลง ตําแหน่ง จึ งเสนอแต่งตังกรรมการใหม่
ท่าน ดังนี
1. นายอุดม จิระเกียรติกุล
2. นายชัยพงศ์ แสงแจ่ม
3. นายอุย ชุน เซี ยง
4. นายปณัย ไชยธาดา
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั เห็นควรอนุมตั ิแต่งตังกรรมการใหม่ ท่านข้างต้นเป็ นกรรมการบริ ษทั การเข้า
ดํารงตําแหน่ งกรรมการแทนตําแหน่ งที ว่างและเพิ มกรรมการเข้า ใหม่จ ํานวน ท่า น หลักเกณฑ์ก รรมการเข้าใหม่ ได้ผ่า น
กระบวนการกลันกรองหรื อพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว เพือให้มนใจว่
ั
าบุคคลทีได้รับการ
เสนอชื อในครั งนี มี คุ ณ สมบัติที เหมาะสมกับ การประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท และเป็ นบุ ค คลผู ้มี ค วามรู ้ ค วามสามารถและ
ประสบการณ์อนั จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น โดยรวมรายละเอียดประวัติของกรรมการ
ใหม่ตามเอกสารแนบ โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถ scan QR Code บนหนังสื อเชิญประชุม
วาระที . พิจารณาอนุมัตกิ ําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจําปี
วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ขนตอนการกํ
ั
าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี
โดยคํานึงถึงภาระและความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั ิหน้าทีของคณะกรรมการตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
และแนวปฏิบ ัติทีบริ ษทั ในอุตสาหกรรมเดีย วกัน ใช้อยู่ รวมทังพิ จารณาจากผลประกอบการของบริ ษ ัท จึ งเสนอให้กาํ หนด
ค่าตอบแทนประจําปี
โดยกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบ และเบียประชุมจํานวนไม่เกิ น
ล้านบาท ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั งที /
เมือวันที กุมภาพันธ์
ทังนี บริ ษทั ไม่มีคณะกรรมการชุด
ย่อยอืน จึงไม่มีการกําหนดค่าตอบแทนอืน โดยเสนอให้กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี
ข้อเสนอทีพิจารณาอนุมตั ิ
. ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั (รายปี )
. ประธานกรรมการ
. กรรมการผูจ้ ดั การ
. กรรมการและผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน
. กรรมการ
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทีได้รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ ษทั (รายปี )
. ประธานกรรมการ
. กรรมการ
. ค่าเบียประชุมต่อครังทีเข้าประชุมต่อคน
. ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ปี
(บาท)

ปี
(บาท)

,
,
,
,

,
,
,
,

,
,

,
,

,
ไม่มี

,
ไม่มี
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ข้อเสนอทีพิจารณาอนุมตั ิ

ปี
(บาท)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

. คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง
. คณะกรรมการสรรหา
. คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
. ค่าตอบแทนผลประโยชน์อืนใด

ปี
(บาท)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั เห็นควรกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามข้อเสนอทีคณะกรรมการบริ ษทั และ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเพือเป็ นการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิหน้าทีของคณะกรรมการบริ ษทั ตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
ทีดีในการเข้าร่ วมประชุมเพือวางแผน ติดตามผลการดําเนิ นงานให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย โดยคํานึ งถึงความ
เหมาะสมในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว โดยไม่มคี ่าตอบแทนทีไม่เป็ นตัวเงินหรื อผลประโยชน์อืนและค่าตอบแทนพิเศษในปี
ตลอดจนข้อมูลเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ชันนําในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว
รวมทังพิ จารณาจากผลประกอบการของบริ ษทั จึ งเห็ น สมควรเสนอที ประชุม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น พิ จารณาอนุ มัติค่า ตอบแทน
กรรมการกรรมการตรวจสอบ และเบียประชุม ประจําปี
วาระที . พิจารณาอนุมัติกําหนดอํานาจกรรมการบริษัท
วัตถุประสงค์และเหตุผลสื บเนืองจากการเพิ มกรรมการ จึงเสนอให้กาํ หนดอํานาจกรรมการบริ ษทั ใหม่
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั เห็นควรกําหนดอํานาจกรรมการบริ ษทั เป็ นดังนี คือ “นายตัน เซา ปอ นายกัมพล
วัชระนิมิต นายอุดม จิระเกียรติกุล นายชัยพงศ์ แสงแจ่ม นายอุย ชุน เซี ยง นายปณัย ไชยธาดา สองในหกคนนี ลงลายมือชือ
ร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษทั ”
วาระที . พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพือให้ทีประชุมพิจารณาแต่งตังผูต้ รวจสอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบ
บัญชีของบริ ษทั ประจําปี
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
มาตรา และข้อบังคับของบริ ษทั หมวดที
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ข้อ . ( ) แต่งตังผูส้ อบบัญชี ตามเอกสารแนบ และ ข้อบังคับ หมวดที การบัญชี การเงิน และการ
สอบบัญชี ข้อ . ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าทีใดๆของบริ ษทั
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอแนะผูต้ รวจสอบบัญชีรับอนุ ญาตจากบริ ษทั
เคพี เ อ็มจี ภู มิไ ชยสอบบัญชี จํา กัด ทําหน้า ที เป็ นผู ้ตรวจสอบบัญชี ประจํา ปี
และเห็ นควรกํา หนดค่า ตอบแทนการ
ตรวจสอบบัญชีประจําปี
จํานวนเงิน , , บาท ให้นาํ เสนอ ต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรอนุมตั ิแต่งตังผูต้ รวจสอบบัญชีจากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด ให้เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี
. นางสาวบงกช อําเสงียม
. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์
. นายเอกสิ ทธิ ชูธรรมสถิตย์

ซึ งมีรายชือผูต้ รวจสอบบัญชี ดังนี
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน

หรื อ
หรื อ
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โดยกําหนดให้ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึงข้างต้นเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษทั ประจําปี
และในกรณี ทีผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอืนของบริ ษทั เพือทําหน้าทีดังกล่าวแทนได้ ตามรายละเอียดเอกสารแนบ โดยผูถ้ ือ
หุน้ สามารถ scan QR code บนหนังสื อเชิญประชุม โดยผูต้ รวจสอบบัญชีดงั กล่าวมีความเป็ นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มี
ส่ วนได้เสี ยระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั บริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าว
สําหรับค่าสอบบัญชีประจําปี
จํานวน , , บาท ให้นาํ เสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
วาระที . พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)

ในวันที

ทังนี บริ ษทั กําหนดวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ (Record Date)ทีมีสิทธิเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั งที /
มีนาคม
และกําหนดวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ทีมีสิทธิรับเงินปันผลในวันที พฤษภาคม

อนึงการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นการรวมกันของคนหมู่มาก เพือป้ องกันการแพร่ ระบาดของเชือไวรั สโคโรนา
(COVID-19) บริ ษทั เสนอแนวทางปฏิบตั ิสาํ หรับผูถ้ ือหุน้ ทีจะเข้าร่ วมประชุม โดยบริ ษทั จะจัดตังจุดคัดกรองพร้ อมอุปกรณ์
ต่าง ๆ บริ เวณด้านหน้าประตูทางเข้าสํานักงาน โดยผูถ้ ือหุน้ แสดงผลการรับวัคซี นมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า เข็ม พร้อมผลตรวจ ATK
ไม่เกิน วัน หากพบผูท้ ีมีความเสี ยงต้องขอสงวนสิ ทธิ ในการเข้าร่ ว มประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอืนหรื อ
กรรมการอิสระเข้าประชุมแทนหรื อกรณี ทีผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเองท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอืนหรื อ
มอบฉันทะให้นายชาน วา ชอง หรื อ นายวิจิตร ตังสิ นมันคง หรื อ นายพิทกั ษ์ ก่อเกียรติพิท ักษ์ ซึ งเป็ นกรรมการอิสระเป็ น
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมแทนตามหนังสื อมอบฉันทะทีแนบมาด้วย (ตามเอกสารแนบ , , ) ทังนี ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมกรุ ณาเตรี ยมเอกสาร
หรื อหลักฐาน เพือแสดงตนในการเข้าร่ วมประชุมตามรายการเอกสารทีแนบมาพร้ อมหนังสื อนัดประชุมฉบับนี และในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ตามข้อบังคับของบริ ษทั หมวดที บทเพิ มเติม ข้อ . ผูส้ อบบัญชีมีหน้าทีเข้าร่ วมประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ทุกครัง ทีมีการพิจารณางบดุล บัญชีกาํ ไรขาดทุน และปัญหาเกียวกับบัญชีของบริ ษทั เพือชีแจงการตรวจสอบ
บัญชีต่อผูถ้ ือหุน้ รวมถึงเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ ในการตรวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในทีประชุมด้วยนอกจากนี ทางบริ ษทั ได้
เชิญผูแ้ ทนจากบริ ษทั ทีปรึ กษากฎหมาย บริ ษทั เอทีซี แอล คอนซัลแทนส์ จํากัด ทํา หน้าทีดู แลให้การประชุ มเป็ นไปอย่า ง
โปร่ งใส ถูกต้องตามข้อบังคับของบริ ษทั โดยดูแลตรวจสอบในเรื องต่อไปนี
1.
2.
3.
4.
5.

กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถ้ ือหุน้ หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะทีมีสิทธิเข้าร่ วมประชุม
องค์ประชุม
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่ได้ใช้สิทธิออกเสี ยงในเรื องทีตนมีส่วนได้เสี ย
วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสี ยงสอดคล้องตรงกับข้อบังคับของบริ ษทั ทีประธานทีประชุมแจ้ง
ดูแลการเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าประชุม และตรวจสอบผลของมติและผลของการลงคะแนนจาก
บัตรลงคะแนนให้ถูกต้อง
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บริ ษทั ได้เผยแพร่ หนังสื อนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
ฉบับนีพร้อมเอกสารประกอบการประชุมและ
แบบฟอร์ มหนังสื อมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ที https://www.tropical.co.th/news_committee.php หากผูถ้ ือหุ ้นท่าน
ใดมีคาํ ถามที ต้องการให้บริ ษทั ชีแจงในประเด็น ทีเกียวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถจัดส่ ง คําถามล่วงหน้าได้ที
เลขานุการบริ ษทั e-mail address : info@tropical.co.th หรื อโทรสารหมายเลข

-

จึงเรี ยนมาเพือเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดังกล่าวข้างต้น
ขอแสดงความนับถือ

(นายกัมพล วัชระนิมิต)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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