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ข้ อมูลกรรมกำรอิสระสำหรับกรณีทผี่ ้ ถู ือหุ้นจะพิจำรณำเลือกเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
*รายนามกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั เสนอให้ ผ้ ถู อื หุ้นสามารถพิจารณาเลือกตามรายละเอียดข้ างต้ น
เป็ นผู้ไม่ มีส่วนได้ เสียพิเศษ ในวาระทีเ่ สนอในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นครั้ งนี้แต่ อย่างใด*

ชื่ อ

: นำยศักดิ์ เกีย่ วกำรค้ำ

ตาแหน่ง

: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และอนุกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 85 ปี (เกิดวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2478)
การศึกษา
: ปริ ญญาตรี (บัญชีบณ
ั ฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี (พาณิ ชยศาสตร์บณ
ั ฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี (นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันเดือนปี ที่เริ่ มเป็ นกรรมการ : 22 สิ งหาคม 2543
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ TU : 19 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
: ไม่มี
จานวนหุน้ ที่ถือ
: 50,000 หุน้ * คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของทุนชาระแล้ว
กรรมการ 50,000 หุน้ คูส่ มรส -ไม่มี- หุน้ บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- หุน้
ที่อยู่
: 69/29 หมู่ 1 ซอยติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน : 2559-ปั จจุบนั ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
: 2528-ปั จจุบนั รองประธานกรรมการ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรม
ราชชนนี
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั : ไม่มี
หลักสูตรการฝึ กอบรมหรื อสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นกรรมการบริ ษทั
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0156 ตั้งแต่ปี 2505 สภาวิชาชีพบัญชี
- ใบอนุญาตทนายความตลอดชีพ ตั้งแต่ปี 2529 เลขที่ 2913401 สภาทนายความ
- The Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 4/2544
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 13/2544
- Director Certification Program (DCP) Refreasher สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 2/2549
- Handling Conflicts of Interest สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 4/2551
- Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 9/2552
- Executive Program มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสิ งคโปร์
- Senior Executive Program / สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 2/2555
- Audit World – Conference 25-26 มิถุนายน 2555 Resorts World Convention Centre, Singapore
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- Audit World – Post Conference 27 มิถุนายน 2555 Resorts World Convention Centre, Singapore
- การประเมินระบบการควบคุมภายใน แบบ COSO – ERM สภาวิชาชีพบัญชี
- กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน COSO 2556 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Audit Committee Financial Expert 22 พฤษภาคม 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Corporate Governance in the Perspective of Investors – CG Forum 4 มิถุนายน 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Management for CEO’s and Senior Executive สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Certification Program Update (DCPU) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 1/2557
- Advance Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 20/2558
- Thailand IFRS Conference 2016 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- Driving Company Success with IT Governance (ITG) IT for Non-IT Director สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- National Director Conference 2016: Enhancing Growth Through Governance in Family Controlled Business สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- Audit Committee Forum “New Auditor’s Report: What’s in it for you? สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- เตรี ยมความพร้อมในการจัดทางบกระแสเงินสด / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
- A discussion on corporation’s preparedness for the cybersecurity threats in the digital transformation Era สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- National Director Conference 2017: Steering Governance in a changing world สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
- The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Dealing with Cyber Risk in the Boardroom / สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
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ชื่ อ

: นำยกีรติ อัสสกุล

ตาแหน่ง
สัญชาติ
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:
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กรรมการอิสระ และประธานอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ไทย
62 ปี
Chemical Engineering Ontario / Queen’s University
Chemical Engineering / University of Southern California
วันเดือนปี ที่เริ่ มเป็ นกรรมการ : 22 มีนาคม 2553
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ TU : 10 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
: ไม่มี
จานวนหุน้ ที่ถือ
: 103,248 หุน้ * คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของทุนชาระแล้ว
กรรมการ -ไม่มี- หุน้ คูส่ มรส 103,248 หุน้ บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- หุน้
ที่อยู่
: 45/6 ซอยอรรคพัฒน์ ถนนสุขมุ วิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน : 2536-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั โอเชี่ยน กลาส จากัด (มหาชน) (รวมบริ ษทั ในกลุ่ม 2
บริ ษทั )
ตาแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
: 2527-ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริ ษทั ไทยสมุทรประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
2531-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั เซอร์วสิ ลีสซิ่ง จากัด
2535-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั โอเชี่ยน โฮลดิ้ง จากัด
2537-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั กีรติ โฮม จากัด
2539-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั กลุ่มไทยสมุทร (ประเทศไทย) จากัด
2541-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั กฤษณ์และสุมาลี จากัด
2545-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั เกรทฟิ ลด์ จากัด
2553-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั สยาม เอสเตท จากัด
2556-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั โอเชี่ยน พรอพเพอร์ต้ ี จากัด
2556-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั โอเชี่ยน มารี น่า จากัด
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั : ไม่มี
หลักสูตรการฝึ กอบรมหรื อสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นกรรมการบริ ษทั
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 27/2546
- Role of the Compensation Committee Program (RCC) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 5/2550
หมำยเหตุ: *จานวนหุน้ TU ที่ถือเป็ นการถือหุน้ ณ 30 ธันวาคม 2562 และนับรวมหุน้ ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

3 | หน้า

บริษทั ไทยยูเนีย่ น กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2298-0024 โทรสาร 0-2298-0553
979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Tel. 0-2298-0024 Fax. 0-2298-0553

ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

เอกสำรหรื อหลักฐำนแสดงควำมเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มสี ิ ทธิเข้ ำร่ วมประชุม
เอกสารที่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมต้องแสดง มีดงั นี้
1. ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดำ
1.1 กรณี ผูถ้ ื อหุ ้ น เข้าประชุ มด้วยตนเอง ให้ แสดงเอกสารที่ ท างราชการออกให้ ซึ่ งปรากฏรู ป ถ่ ายและยังไม่ห มดอายุ เช่ น บัต ร
ประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) เป็ นต้น
1.2 กรณี ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
- หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่บริ ษทั ได้จดั ส่งให้พร้อมหนังสื อเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องและครบถ้วน และลง
ลายมือชื่อของผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
- สาเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ของผูม้ อบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 และผูม้ อบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้อง
- เอกสารที่ทางราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 เพื่อลงทะเบียน
2. ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคล
2.1 กรณี ผมู ้ ีอานาจกระทาการแทนของนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง
(ก) ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ผมู ้ ีอานาจกระทาการแทน ซึ่ งปรากฏรู ปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน
บัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) เป็ นต้น
(ข) สาเนาหนังสื อ รับ รองการจดทะเบี ยนนิ ติบุ คคลผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งออกโดยกรมพัฒ นาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ หรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจของนิติบุคคล
2.2 กรณี ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่บริ ษทั ได้จดั ส่ งให้พร้อมหนังสื อเชิญประชุม ซึ่ งได้กรอกข้อความถูกต้องและครบถ้วน และ
ลงลายมือชื่อของผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
(ข) สาเนาหนังสื อ รับ รองการจดทะเบี ยนนิ ติบุ ค คลผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งออกโดยกรมพัฒ นาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ หรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจของนิติบุคคล
(ค) สาเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ของผูม้ ีอานาจของนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 และผูม้ ีอานาจของนิติบุคคลลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
(ง) ผูร้ ับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 เพื่อลงทะเบียน
*กรณีผ้ถู ือหุ้นเป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ดั ตั้งขึน้ ตำมกฎหมำยต่ ำงประเทศ*
(ก) สาเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิ ติบุคคลซึ่ งออกโดยส่ วนราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติบุคคลตั้งอยู่ หนังสื อรับรองการ
เป็ นนิติบุคคลต้องผ่านการรับรองจากโนตารี่ พบั บลิค หรื อหน่วยงานราชการที่มีอานาจ และมีอายุไม่เกิน 1 ปี
(ข) เอกสารใดที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผมู ้ ีอานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล ลงนามรับรองคาแปล
หนังสือมอบฉันทะทุกฉบับต้ องติดอากรแสตมป์ 20 บาท และการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริษทั จะตรวจสอบความสมบูรณ์ ของหนังสือมอบฉันทะและเปิ ดรับลงทะเบียนผู้เข้ าร่ วมประชุมตั้งแต่ เวลา 12.00 น. เป็ นต้ นไป
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แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน) แนบท้ายประกาศกรมทะเบียนพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่ อง กาหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
----------------------------------------------------เขียนที่ ……………………………………………..
วันที่ ………. เดือน …………………………. พ.ศ. …………………

(1) ข้าพเจ้า ………................……………………………..............…………… สัญชาติ …………..........………… อยูบ่ า้ นเลขที่ ……………
ถนน ……………….....................………. ตาบล/แขวง ……………..........................………….. อาเภอ/เขต …………........………..……….
จังหวัด …………….….…..............…….. รหัสไปรษณี ย ์ …….........................………..………..
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม ………........……….……หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้
เท่ากับ .......................................... เสี ยง ดังนี้
หุ้นสามัญ ............................................ หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................................ เสี ยง
หุ้นบุริมสิ ทธิ ........................................ หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................................ เสี ยง
(3) ขอมอบฉันทะให้
3.1 ……………………………….…………………....................……..…………… อายุ …………….... ปี อยูบ่ า้ น เลขที่ ………………
ถนน………....................…………........….……. ตาบล/แขวง …………..................…..………....…….. อาเภอ/เขต …………..........…..........……………….
จังหวัด ………………....…………................….. รหัสไปรษณี ย ์ ……….…..…............……….. หรื อ
3.2 ……………………………….…………………....................……..…………… อายุ …………….... ปี อยูบ่ า้ น เลขที่ ………………
ถนน………....................…………........….……. ตาบล/แขวง …………..................…..………....…….. อาเภอ/เขต …………..........…..........……………….
จังหวัด ………………....…………................….. รหัสไปรษณี ย ์ ……….…..…............……….. หรื อ
3.3 ……………………………….…………………....................……..…………… อายุ …………….... ปี อยูบ่ า้ น เลขที่ ………………
ถนน………....................…………........….……. ตาบล/แขวง …………..................…..………....…….. อาเภอ/เขต …………..........…..........……………….
จังหวัด ………………....…………................….. รหัสไปรษณี ย ์ ……….…..…............………..
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ้น ประจาปี 2563 วัน
พุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรู ม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ …………………………….………………………
(………………………………………………..….)

ผูม้ อบฉันทะ

ลงชื่ อ …………………………….………………………
(………………………………………………..….)

ผูร้ ับมอบฉันทะ

ลงชื่อ …………………………….………………………
(………………………………………………..….)

ผูร้ ับมอบฉันทะ

ลงชื่อ …………………………….………………………
(………………………………………………..….)

ผูร้ ับมอบฉันทะ

หมายเหตุ ผูถ้ ือหุ น้ ที่จะมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ น้ ให้ผูร้ ับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรำยกำรต่ ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว)
แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
เรื่ อง กาหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
----------------------------------------------------เขียนที่ ……………………………………………..
วันที่ ………. เดือน …………………………. พ.ศ. …………………

(1) ข้ า พ เจ้ า ……………………....................…………………… สั ญ ช า ติ ……........…..……… อ ยู่ บ้ า น เล ข ที่ ……..…………
ถนน……………….……………. ตาบล/แขวง ………........…….…………….. อาเภอ/เขต ……….....………….……………. จังหวัด ………………………..
รหัสไปรษณี ย ์ ……..……………
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม ……………...…...………หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้
เท่ากับ………………………………เสี ยง ดังนี้
หุ้นสามัญ …………………………………………หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………….. หุ้น
หุ้นบุริมสิ ทธิ …………….…………..……………หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ……….……………………………. หุ้น
(3) ขอมอบฉันทะ
3.1 ……………………………….…………………....................……..…………… อายุ …………….... ปี อยูบ่ า้ น เลขที่ ………………
ถนน………....................…………........….……. ตาบล/แขวง …………..................…..………....…….. อาเภอ/เขต …………..........…..........……………….
จังหวัด ………………....…………................….. รหัสไปรษณี ย ์ ……….…..…............……….. หรื อ
3.2 ……………………………….…………………....................……..…………… อายุ …………….... ปี อยูบ่ า้ น เลขที่ ………………
ถนน………....................…………........….……. ตาบล/แขวง …………..................…..………....…….. อาเภอ/เขต …………..........…..........……………….
จังหวัด ………………....…………................….. รหัสไปรษณี ย ์ ……….…..…............……….. หรื อ
3.3 ……………………………….…………………....................……..…………… อายุ …………….... ปี อยูบ่ า้ น เลขที่ ………………
ถนน………....................…………........….……. ตาบล/แขวง …………..................…..………....…….. อาเภอ/เขต …………..........…..........……………….
จังหวัด ………………....…………................….. รหัสไปรษณี ย ์ ……….…..…............………..
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ้น ประจาปี 2563
วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรู ม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล ถนนเพลิ นจิต กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่ อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2562
[ ] ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
[ ] ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) รับรอง
( ) ไม่รับรอง
( ) งดออกเสี ยง
วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานประจาปี 2562 และผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
*วาระนีไ้ ม่ ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่ าวได้ จัดทาเรี ยบร้ อยแล้ วและนาเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นรั บทราบเท่ านั้น*
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี บัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผูส้ อบบัญชี
[ ] ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
[ ] ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
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วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุ ทธิ สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562
[ ] ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
[ ] ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
[ ] ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
[ ] ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- กำรแต่ งตั้งกรรมกำรทั้งชุ ด
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
- กำรเลือกตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
5.1 ชื่อกรรมการบริ หาร .....นำยธีรพงศ์ จันศิริ............................................
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
5.2 ชื่อกรรมการบริ หาร…..นำยชวน ตั้งจันสิ ริ...........................................
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
5.3 ชื่อกรรมการอิสระ........นำยธรรมนูญ อำนันโทไทย.............................
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
5.4 ชื่อกรรมการอิสระ........นำยนำถ ลิว่ เจริญ............................................
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 และโบนัสกรรมการสาหรับผลการดาเนินงานปี 2562
[ ] ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
[ ] ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563
[ ] ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
[ ] ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 24 25 27 และข้อ 31
[ ] ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
[ ] ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
8.1 ข้อบังคับของบริ ษทั ข้ อ 24 และ 25
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
8.2 ข้อบังคับของบริ ษทั ข้ อ 27
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
8.3 ข้อบังคับของบริ ษทั ข้ อ 31
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ตามมาตรา 31
[ ] ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
[ ] ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
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วาระที่ 10 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
*วาระนี้ จะไม่มีการลงมติ เนื่ องจากไม่มีการเสนอและชี้ แจงรายละเอียดให้ผถู้ ือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า*
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้น ไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ้น
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อ
ลงมติในเรื่ องใด นอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิม่ เติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณา
และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุ ม เว้นแต่กรณี ที่ผรู้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ …………………………….………………………
(…………………………………………………...)

ผูม้ อบฉันทะ

ลงชื่อ …………………………….………………………
(………………………………………………..….)

ผูร้ ับมอบฉันทะ

ลงชื่ อ …………………………….………………………
(………………………………………………..….)

ผูร้ ับมอบฉันทะ

ลงชื่อ …………………………….………………………
(………………………………………………..….)

ผูร้ ับมอบฉันทะ

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุ น้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ น้ ให้ผรู ้ ับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
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หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้ เฉพำะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ ำงประเทศและแต่ งตั้งให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น)
ท้ ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ เรื่ อง กำหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่ ……………………………………………..
วันที่ ………. เดือน …………………………. พ.ศ. …………………
(1) ข้ า พ เจ้ า ……………………...............………………..........…………………..……… ส านั ก ง าน ตั้ ง อ ยู่ เ ล ข ที่ ….....…..…………
ถ น น …………….........….……………. ต า บ ล /แ ข ว ง ………..…........…….…………….. อ า เภ อ /เข ต …………….....………….…………….
จังหวัด ………………….................……. รหัส ไปรษณี ย ์ …….....................…………… ในฐานะผูป้ ระกอบธุ รกิ จ เป็ นผูร้ ับ ฝากและดู แลหุ้ น (Custodian)
ให้ ก ับ ...................................................................................... ซึ่ งเป็ นผูถ้ ื อหุ้ น ของบริ ษ ัท ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป จ ากัด (มหาชน) โดยถื อหุ้ นจ านวนทั้ง สิ้ น
รวม ......................................... หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................... เสี ยง ดังนี้
หุ้นสามัญ …………………………………………หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………….. หุ้น
หุ้นบุริมสิ ทธิ ………………………..……………หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ……….…………………………….. หุ้น
(2) ขอมอบฉันทะ
2 .1 ……………………………….………………………..……………… อ า ยุ …………….... ปี อ ยู่ บ้ า น เล ข ที่ ……... .. …………
ถ น น ……….......…………..........….……. ต าบ ล /แ ข ว ง ……........…….…..…………….. อ าเภ อ /เข ต …………................……………….
จังหวัด …………………......………........ รหัสไปรษณี ย ์ ……….…..…............……….. หรื อ
2 .2 ……………………………….………………………..……………… อ า ยุ …………….... ปี อ ยู่ บ้ า น เล ข ที่ ……... .. …………
ถ น น ………. . .. .. .…………. .. .. ….……. ต า บ ล /แ ข ว ง …….. .. . …….…. .…………….. อ า เภ อ /เข ต …….. .. .. .. .. . ……………………….
จังหวัด ……………………….....…...…. รหัสไปรษณี ย ์ ……….…..……...............…….หรื อ
2 .3 …………………………….…………………………..……………… อ า ยุ …………….... ปี อ ยู่ บ้ า น เล ข ที่ …......……………
ถ น น ………. . . . . . . ……………. . . .. ……. ต า บ ล /แ ข ว ง …. . . ……….…. . . …………….. อ า เ ภ อ /เ ข ต ………. . . . . . . . . . …………………….
จังหวัด ………………………............….. รหัสไปรษณี ย ์ ………..............…..…………..
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ้น ประจาปี 2563
วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรู ม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิ ต กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่ อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
O มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้
O มอบฉันทะบางส่ วน คือ
- หุ้นสามัญ ......................................... หุ้น และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้ ..................................... เสี ยง
- หุ้นบุริมสิ ทธิ ..................................... หุ้น และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้ .................................... เสี ยง
รวมสิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้ท้ งั หมด .......................................... เสี ยง
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2562
[ ] ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
[ ] ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) รับรอง ………………… เสี ยง ( ) ไม่รับรอง ………………… เสี ยง ( ) งดออกเสี ยง ………………… เสี ยง
วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานประจาปี 2562 และผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
*วาระนี้ ไม่ตอ้ งลงมติ เนื่ องจากรายงานดังกล่าวได้จดั ทาเรี ยบร้อยแล้วและนาเสนอให้ผถู้ ือหุ้นรับทราบเท่านั้น*
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วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี บัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผูส้ อบบัญชี
[ ] ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
[ ] ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย ………………… เสี ยง ( ) ไม่เห็นด้วย ………………… เสี ยง ( ) งดออกเสี ยง ………………… เสี ยง
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิ สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562
[ ] ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
[ ] ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย ………………… เสี ยง ( ) ไม่เห็นด้วย ………………… เสี ยง ( ) งดออกเสี ยง ………………… เสี ยง
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
[ ] ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
[ ] ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- กำรแต่ งตั้งกรรมกำรทั้งชุด
( ) เห็นด้วย ………………… เสี ยง ( ) ไม่เห็นด้วย ………………… เสี ยง ( ) งดออกเสี ยง ………………… เสี ยง
- กำรเลือกตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
5.1 ชื่อกรรมการบริ หาร .....นำยธีรพงศ์ จันศิริ............................................
( ) เห็นด้วย ………………… เสี ยง ( ) ไม่เห็นด้วย ………………… เสี ยง ( ) งดออกเสี ยง ………………… เสี ยง
5.2 ชื่อกรรมการบริ หาร…..นำยชวน ตั้งจันสิริ...........................................
( ) เห็นด้วย ………………… เสี ยง ( ) ไม่เห็นด้วย ………………… เสี ยง ( ) งดออกเสี ยง ………………… เสี ยง
5.3 ชื่อกรรมการอิสระ........นำยธรรมนูญ อำนันโทไทย.............................
( ) เห็นด้วย ………………… เสี ยง ( ) ไม่เห็นด้วย ………………… เสี ยง ( ) งดออกเสี ยง ………………… เสี ยง
5.4 ชื่อกรรมการอิสระ........นำยนำถ ลิว่ เจริญ............................................
( ) เห็นด้วย ………………… เสี ยง ( ) ไม่เห็นด้วย ………………… เสี ยง ( ) งดออกเสี ยง ………………… เสี ยง
วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 และโบนัสกรรมการสาหรับผลการดาเนินงานปี 2562
[ ] ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
[ ] ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย ………………… เสี ยง ( ) ไม่เห็นด้วย ………………… เสี ยง ( ) งดออกเสี ยง ………………… เสี ยง
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563
[ ] ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
[ ] ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย ………………… เสี ยง ( ) ไม่เห็นด้วย ………………… เสี ยง ( ) งดออกเสี ยง ………………… เสี ยง
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 24 25 27 และข้อ 31
[ ] ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
[ ] ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
8.1 ข้อบังคับของบริ ษทั ข้ อ 24 และ 25
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
8.2 ข้อบังคับของบริ ษทั ข้ อ 27
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
8.3 ข้อบังคับของบริ ษทั ข้ อ 31
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย

( ) งดออกเสี ยง
( ) งดออกเสี ยง
( ) งดออกเสี ยง
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บริษทั ไทยยูเนีย่ น กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2298-0024 โทรสาร 0-2298-0553
979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Tel. 0-2298-0024 Fax. 0-2298-0553

ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ตามมาตรา 31
[ ] ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
[ ] ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
*วาระนีจ้ ะไม่ มีการลงมติ เนื่ องจากไม่มีการเสนอและชี แ้ จงรายละเอียดให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาล่ วงหน้ า*
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้น ไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ้น
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชัดเจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุ มมีการพิจารณา
หรื อลงมติในเรื่ องใด นอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

ลงชื่ อ………………….………………………ผูม้ อบฉันทะ
(………..………………………………...)

กรณีทเี่ ป็ นคัสโตเดียน ซึ่งได้ รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น
หลำยรำย ขอควำมกรุณำให้ ส่งหนังสื อมอบฉันทะทำง
โทรสำร 0-2298-0553 หรื อส่ งมำที่ e-mail address:
ruriya.benjanukorn@thaiunion.com เพื่อให้ บริษทั
ตรวจสอบควำมถูกต้ องล่วงหน้ ำก่อนกำรประชุมอย่ ำง
น้ อย 2 วันทำกำร
จักขอบพระคุณเป็ นอย่ ำงยิง่

ลงชื่ อ ………………….………………………. ผูร้ ับมอบฉันทะ
(………………………………………..….)

ลงชื่อ……………………………………………ผูร้ ับมอบฉันทะ
(…………………………………………..…)
ลงชื่อ…………………………….……………..ผูร้ ับมอบฉันทะ
(…………………………………………….)

หมายเหตุ
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝาก
และดูแลหุ น้ ให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหุ น้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
(2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุ รกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ือหุ น้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ น้ ให้ผูร้ ับมอบฉันทะหลาย
คนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
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