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ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

แบบฟอร์ มแสดงควำมประสงค์ ขอรับรำยงำนประจำปี 2561 ในแบบรู ปเล่ ม และขอเข้ ำเยีย่ มชมโรงงำน ปี 2562
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ้น
ตามที่บริ ษทั ได้จดั ทารายงานประจาปี 2561 ที่มีขอ้ มูลตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเพื่อความรวดเร็ วจึง
ได้นาส่ งผูถ้ ื อหุ้นในรู ปแบบ CD ROM ดังนั้น หากท่านมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2561 ในแบบรู ปเล่ม ซึ่ งมีเนื้ อหาเช่ นเดียวกับ CD ROM ผูถ้ ื อ
หุ้นสามารถขอรับได้ที่บริ เวณงานประชุมฯ หรื อแจ้งรายละเอียดมายังบริ ษทั ตามแบบฟอร์ มด้านล่างนี้ พร้อมกันนี้ ในกรณี ที่ผถู้ ือหุ้นมีความสนใจเข้าเยี่ยมชม
โรงงานก็สามารถแจ้งความประสงค์มาในแบบฟอร์ มเดียวกันนี้ โดยระบุในหัวข้อเยีย่ มชมโรงงาน

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริ ษทั ) ................................................................................................................................................... อายุ ............................ ปี
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้สะดวก .................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................โทรศัพท์/มือถือ ................................................
กรณี ขอรับรายงานประจาปี 2561 ในแบบรู ปเล่ม กรุ ณาทาเครื่ องหมาย X ในช่อง [ ]
(กรุณำระบุภำษำใดภำษำหนึ่งเท่ ำนั้น หำกไม่ ระบุบริษทั จะจัดส่ งฉบับภำษำไทย)
[ ] ฉบับภาษาไทย
[ ] ฉบับภาษาอังกฤษ
[ ] มารับด้วยตนเองที่บริ ษทั ในวันที่ .......................................
[ ] ส่งไปรษณี ยต์ ามที่อยูท่ ี่ให้ไว้ขา้ งต้น
กรณี เข้าเยีย่ มชมโรงงาน – กรุ ณาอ่านเงื่อนไขของบริ ษทั ที่แบบมาพร้ อมกันนี้
ส่งแบบฟอร์มนี้ได้ที่บริ เวณจุดลงทะเบียนในวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2562 หรื อส่ งทางโทรสาร 02-2980553 หรื อส่ งไปรษณี ยม์ าที่
สำนักประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร (ส่ วนงำนผู้ถือหุ้น TU)
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
เลขที่ 979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
เงื่อนไขกำรเข้ ำเยีย่ มชมโรงงำน
1. ผูถ้ ือหุ้นได้สิทธิท่านละ 1 สิ ทธิ ทั้งนี้งดผูต้ ิดตามและงดการโอนสิ ทธิให้ผอู้ ื่นไปแทน (ต้ องร่ วมเดินทำงไปเยีย่ มชมด้วยตนเองเท่ ำนั้น)
2. ต้องเป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีรายชื่ อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ้นของ TU ในวันปิ ดสมุดทะเบียนรายชื่ อผูถ้ ือหุ้นเพื่อสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2562
3. เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารอาจมีพ้นื ที่บางส่วนเปี ยกชื้ น และการขึ้น-ลงบันได ไม่สะดวกต่อผูส้ ูงอายุ กรุ ณาระบุอายุในแบบฟอร์มด้วย หากไม่ระบุ
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเข้าร่ วมกิจกรรมดังกล่าว
4. ส่งแบบฟอร์มขอเข้าเยีย่ มชมกิจการนี้ ภำยในวันที่ 12 เมษำยน 2562
5. บริ ษทั จะสุ่มรายชื่อผูถ้ ือหุ้นที่ได้เข้าร่ วมเยีย่ มชมกิจการ คราวละไม่เกิน 30 ท่าน เนื่ องจากอุตสาหกรรมอาหารจาเป็ นต้องเข้มงวดเกี่ยวกับสิ่ งเจือปนต่างๆ
จึงไม่สามารถให้เข้าเยีย่ มชมครั้งละจานวนมากได้
6. บริ ษทั จะโทรศัพท์ติดต่ อกลับเฉพำะผู้ถือหุ้นที่ได้รับกำรสุ่ มชื่ อและตรงตำมเงื่อนไข พร้อมทั้งประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อยืนยันการได้รับสิ ทธิ
และแจ้งกาหนดการที่แน่นอนให้ทราบต่อไป

7. บริษัทขอสงวนสิทธิสำหรับ
a. ผู้ถือหุ้นทีเ่ คยเข้ ำร่ วมเยีย่ มชมกิจกำรแล้ ว
b. ผู้ถือหุ้นทีก่ รอกแบบฟอร์ มไม่ ครบถ้ วน ไม่ ชัดเจน ผิดเงื่อนไข หรื อไม่ สำมำรถติดต่ อได้
8. กรุ ณานาบัตรประจาตัวประชาชนติดตัวมาในวันเข้าเยีย่ มชม เพื่อเป็ นหลักฐานในการเข้าร่ วมกิจกรรม
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