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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

*รายนามกรรมการอิสระทีบ่ริษทัเสนอให้ผู้ถอืหุ้นสามารถพจิารณาเลือกตามรายละเอียดข้างต้น  

เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษ ในวาระทีเ่สนอในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังน้ีแต่อย่างใด* 

ช่ือ : นำยศักดิ์ เกีย่วกำรค้ำ 
ต าแหน่ง :  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 
สญัชาติ :  ไทย  
อาย ุ :  86 ปี (เกิดวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2478) 
การศึกษา :  ปริญญาตรี (บญัชีบณัฑิต) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์บณัฑิต) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี (นิติศาสตร์บณัฑิต) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

วนัเดือนปีท่ีเร่ิมเป็นกรรมการ : 22 สิงหาคม 2543 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ TU : 20 ปี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : ไม่มี 
จ านวนหุน้ท่ีถือ : 50,000 หุน้* คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนช าระแลว้ 
  กรรมการ 50,000 หุน้ คู่สมรส -ไม่มี- หุน้ บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- หุน้ 
ท่ีอยู ่ : 69/29 หมู่ 1 ซอยติวานนท ์14 ถนนติวานนท ์ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  : 2559-ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งงานอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน :   2528-ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ มูลนิธิแพทยอ์าสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรม

ราชชนนี 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตอ่บริษทั : ไม่มี 
หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสมัมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทั 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 0156 ตั้งแตปี่ 2505 สภาวชิาชีพบญัชี 
- ใบอนุญาตทนายความตลอดชีพ ตั้งแต่ปี 2529 เลขท่ี 2913401 สภาทนายความ 
- The Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 4/2544 
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 13/2544 
- Director Certification Program (DCP) Refreasher สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 2/2549 
- Handling Conflicts of Interest สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 4/2551 
- Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 9/2552 
- Executive Program มหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ด ประเทศสิงคโปร์ 
- Senior Executive Program / สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 2/2555 
- Audit World – Conference 25-26 มิถุนายน 2555 Resorts World Convention Centre, Singapore 

ข้อมูลกรรมกำรอสิระส ำหรับกรณีทีผู้่ถือหุ้นจะพจิำรณำเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

- Audit World – Post Conference 27 มิถุนายน 2555 Resorts World Convention Centre, Singapore 
- การประเมินระบบการควบคุมภายใน แบบ COSO – ERM สภาวิชาชีพบญัชี 
- กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน COSO 2556 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- Audit Committee Financial Expert 22 พฤษภาคม 2557 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- Corporate Governance in the Perspective of Investors – CG Forum 4 มิถุนายน 2557 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- Management for CEO’s and Senior Executive สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Director Certification Program Update (DCPU) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 1/2557 
- Advance Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 20/2558 
- Thailand IFRS Conference 2016 สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
- Driving Company Success with IT Governance (ITG) IT for Non-IT Director สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- National Director Conference 2016: Enhancing Growth Through Governance in Family Controlled Business สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- Audit Committee Forum “New Auditor’s Report: What’s in it for you? สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- เตรียมความพร้อมในการจดัท างบกระแสเงินสด / กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
- A discussion on corporation’s preparedness for the cybersecurity threats in the digital transformation Era สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- National Director Conference 2017: Steering Governance in a changing world สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) 

- The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance / ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- Dealing with Cyber Risk in the Boardroom / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 

ช่ือ :  ดร. ธรรมนูญ อำนันโทไทย 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
     ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
     และกรรมการบริหารความเส่ียง 
สญัชาติ : ไทย 
อาย ุ : 64 ปี (เกิดวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2500) 
การศึกษา : Ph.D., International Management / Walden University,  
    Florida USA 

A.C.A. Certificate / American Accreditation Council for Accountancy 
M.B.A. Management / The University of Sarasota 
B.A. Accountancy& Management / Eckerd College-St. Petersburg  

วนัเดือนปีท่ีเร่ิมเป็นกรรมการ : 22 มีนาคม 2553 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ TU : 11 ปี 



 
 

                  
 
979/12  ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 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 
 

 

3 | หนา้ 

 

ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : ไม่มี 
จ านวนหุน้ท่ีถือ :  -ไม่มี- หุน้ * คิดเป็นร้อยละ – ของทุนช าระแลว้ 
  กรรมการ -ไม่มี- หุน้ คู่สมรส -ไม่มี- หุน้ บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- หุน้ 
ท่ีอยู ่ :  903/32 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน :  2550-ปัจจุบนั รองประธานและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไอเอฟเอส 

แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
2550-ปัจจุบนั รองประธานและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เบตเตอร์ เวลิด ์

กรีน จ ากดั (มหาชน) 
2559-ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั 

(มหาชน) 
ต าแหน่งงานอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 2547-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2557-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ 
จ ากดั 

2556-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั 
2558-ปัจจุบนั กรรมการ มูลนิธิแพทยอ์าสาสมเด็จพระศรีนครินราบรมราชชนนี 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสมัมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทั 

-  Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 10/2548 
-  Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 48/2548 
-  Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 70/2549 
-  The Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 14/2549 
-  Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS)  
- A.C.A จาก American Accreditation Council for Accountancy ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

ช่ือ : นำยนำถ ลิว่เจริญ 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
สญัชาติ : ไทย  
อาย ุ : 62 ปี 
การศึกษา : Master of Science in business Administration / University of Southern  
                                                                       California, USA 
  Master of Business Administration / University of Southern California, USA 
  Bachelor Degree of Engineering (Computer) / Chulalongkorn University 
วนัเดือนปีท่ีเร่ิมเป็นกรรมการ : 3 เมษายน 2558 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ TU : 5 ปี 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

ความสมัพนัธท์างครอบครัว 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : ไม่มี 
จ านวนหุน้ท่ีถือ : -ไม่มี- หุน้* คิดเป็นร้อยละ - ของทุนช าระแลว้ 
  กรรมการ -ไม่มี- หุน้ คู่สมรส -ไม่มี- หุน้ บุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ -ไม่มี- หุน้ 
สถานท่ีติดต่อ : 489/1 ซอยจดัสรรเอ้ือวฒันสกลุ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  : ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 2535 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร CDG GROUP (รวม

บริษทัในกลุ่ม 9 บริษทั) 
   2543 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร G-ABLE GROUP 

(รวมบริษทัในกลุ่ม 8 บริษทั) 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสมัมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทั 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน วตท. รุ่นท่ี 12/2553 
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 120/2558 
- Audit Committee Forum “New Auditor’s Report : What’s in it for you?” (2559), สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Advanced Audit Committee Program (AACP) (2560), สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

หมำยเหต:ุ  *จ านวนหุน้ TU ท่ีถือเป็นการถือหุน้ ณ 30 ธนัวาคม 2563 และนบัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
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ข้อปฏิบัติส ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM)  

1. ผูถื้อหุน้มีความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุม E-AGM 

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ท่ีแนบมากบัขอ้ปฏิบติัฯ น้ี โดยขอให้ระบุ
อเีมล์ (e-mail address) และหมำยเลขโทรศัพท์มือถือให้ชัดเจน ส ำหรับใช้ในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม และแนบส าเนาหลกัฐาน
แสดงตวัตน เพื่อยนืยนัสิทธิเขา้ร่วมประชุม E-AGM ดงัน้ี 
- ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา – ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / ส าเนาหนงัสือเดินทาง / ส าเนาอ่ืนซ่ึงออกโดยหน่วยงาน

ราชการท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
- ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล – โปรดแนบหนังสือมอบอ านาจท่ีลงนามแลว้ พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดท่ีระบุ

ดา้นล่าง 

ขอใหส่้งแบบฟอร์มลงทะเบียนฯ และหลกัฐานแสดงตวัตนดงักล่าวขา้งตน้ใหบ้ริษทั ภำยในวนัที ่26 มนีำคม 2564 ผา่นช่องทางดงัน้ี 
- ทาง e-mail: cg_ethics@thaiunion.com หรือ 
- ทางไปรษณีย:์ ฝ่ายส านกัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 979/12 ชั้นเอม็ อาคารเอสเอม็

ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
1.2 เม่ือบริษทัไดรั้บเอกสาร ตามขอ้ 1.1 และด าเนินการตรวจสอบเอกสารดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ จะจดัส่ง ช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหัส

ผูใ้ช ้(Passward) พร้อม WebLink ในการเขา้สู่ระบบการประชุม E-AGM ไปยงั e-mail ท่ีระบุในแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการ
ประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งน้ี ขอความกรุณาใหท่้านผูถื้อหุน้งดใหช่ื้อผูใ้ชแ้ละรหสัผูใ้ช ้ของท่านแก่ผูอ่ื้น 
กรณีท่ีช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) ของท่านสูญหาย หรือยงัไม่ไดรั้บ ภายในวนัท่ี 30 มีนาคม 2564 กรุณาติดต่อ
บริษทัโดยทนัที 

1.3 โปรดศึกษาคู่มือวธีิการใชง้านระบบประชุม E-AGM ท่ีแนบไปพร้อมกบั ช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) โดยละเอียด 
ทั้งน้ี ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมล่วงหนา้ 60 นาที ก่อนเร่ิมการประชุม อยา่งไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเร่ิมเม่ือถึง
เวลาประชุมเท่านั้น 

1.4 ส าหรับวธีิการลงคะแนนระหวา่งการประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่
เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีท่ีท่านไม่ลงคะแนนส าหรับวาระใดๆ ระบบจะนบัคะแนนเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมติั 

1.5 กรณีท่ีท่านประสบปัญหาทางดา้นเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษทั 
ควิดแลบ จ ากัด ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการระบบการประชุม E-AGM โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อไวใ้นอีเมล์ท่ีได้ส่งช่ือผูใ้ช ้
(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ใหท่้าน 

2. กรณีผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะเพ่ือเขา้ร่วมประชุม E-AGM  
ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม E-AGM ดว้ยตนเองได ้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระ
ของบริษทั ท่านใดท่านหน่ึงตามรายช่ือในหนา้ 48-51 เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน ทั้งน้ี โปรดกรอกขอ้ความและลายมือช่ือใน
หนงัสือมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมน้ี และส่งหนงัสือมอบฉนัทะและส าเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะให้
บริษทั ภำยในวนัที ่26 มนีำคม 2564 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

แบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

เขียนท่ี ....................................................... 

        วนัท่ี ............ เดือน ........................... พ.ศ. ................. 

ขา้พเจา้ .................................................................................................................... สัญชาติ ............. ....................................... 
อยูบ่า้นเลขท่ี ...................................... ถนน ........................................................ ต าบล/แขวง ..................................................................... 
อ าเภอ/เขต ....................................................................จงัหวดั ............................................................... รหสัไปรษณีย.์.............................. 
อเีมล์ (e-mail) ……………………......................................................………………….. โทรศัพท์ ........................................................... 

เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม ........................................................ หุน้ 

ขา้พเจา้ขอยนืยนัเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 5 เมษายน 2564 
เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาส่ง weblink ส าหรับเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ช่ือผูใ้ช ้
(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) มายงัอีเมล ์(e-mail) ของขา้พเจา้ 

 

      ลงช่ือ ................................................................. ผูถื้อหุน้ 
              ( ............................................................... ) 
 

      ลงช่ือ ................................................................. พยาน 
              ( ............................................................... ) 

 

*โปรดด ำเนินกำรจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบบันี้
ทีก่รอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสำรหลกัฐำนยืนยนัตัวตนเพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบสิทธใินกำร
เข้ำร่วมประชุม E-AGM ให้แก่บริษทั ภำยในวนัที ่26 มนีำคม 2564 ผ่ำนช่องทำงดังนี ้
- ทำง e-mail: cg_ethics@thaiunion.com หรือ 
- ทำงไปรษณย์ี: ฝ่ำยส ำนักประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร  

บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที ่979/12 ช้ันเอม็ อำคำรเอสเอม็ทำวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท  
เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

 
เอกสารท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดง มีดงัน้ี 
1. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดำ 

1.1 กรณีผูถื้อหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีทางราชการออกให้ ซ่ึงปรากฎรูปถ่ายและยงัไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นตน้ 
1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

- หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งใหพ้ร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งและครบถว้น และลง
ลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 

- ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้ของผูม้อบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 และผูม้อบฉันทะลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

- เอกสารท่ีทางราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 เพื่อลงทะเบียน 
2. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนติบุิคคล 

2.1 กรณีผูมี้อ านาจกระท าการแทนของนิติบุคคลเขา้ประชุมดว้ยตนเอง 
(ก) ใหแ้สดงเอกสารท่ีทางราชการออกให้ผูมี้อ  านาจกระท าการแทน ซ่ึงปรากฎรูปถ่ายและยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประชาชน 

บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นตน้ 
(ข) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผูถื้อหุ้น ซ่ึงออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์หรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีออกให ้ไม่เกิน 30 วนั พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจของนิติบุคคล 
2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

(ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งให้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งและครบถว้น และ
ลงลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 

(ข) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผูถื้อหุ้น ซ่ึงออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีออกให ้ไม่เกิน 30 วนั พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจของนิติบุคคล 

(ค) ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหข้องผูมี้อ านาจของนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 และผูมี้อ านาจของนิติบุคคลลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ง) ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งแสดงเอกสารท่ีทางราชการออกใหโ้ดยมีรายละเอียดตาม 1.1 เพือ่ลงทะเบียน 
*กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนติบุิคคลทีจ่ดัตั้งขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ* 
(ก) ส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซ่ึงออกโดยส่วนราชการท่ีมีอ านาจของประเทศท่ีนิติบุคคลตั้งอยู ่หนงัสือรับรองการ

เป็นนิติบุคคลตอ้งผา่นการรับรองจากโนตาร่ีพบับลิค หรือหน่วยงานราชการท่ีมีอ านาจ และมีอายไุม่เกิน 1 ปี 
(ข) เอกสารใดท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนั และใหผู้มี้อ  านาจลงนาม

ผกูพนันิติบุคคล ลงนามรับรองค าแปล 

เอกสำรหรือหลกัฐำนยืนยนัตัวตนเพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุม E-AGM 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก.  (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น) แนบทา้ยประกาศกรมทะเบียนพฒันาธุรกิจการคา้ 
เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5)  พ.ศ.2550 

----------------------------------------------------- 

เขียนท่ี …………………………………………….. 
วนัท่ี ………. เดือน …………………………. พ.ศ. ………………… 

(1) ขา้พเจา้ ………................……………………………..............…………… สญัชาติ …………..........………… อยูบ่า้นเลขท่ี ……………
ถนน ……………….....................………. ต าบล/แขวง ……………..........................………….. อ าเภอ/เขต …………........………..………. 
จงัหวดั …………….….…..............…….. รหสัไปรษณีย ์…….........................………..……….. 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม  ………........……….……หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้
เท่ากบั .......................................... เสียง ดงัน้ี 

หุ้นสามญั ............................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ........................................ เสียง 
หุ้นบุริมสิทธิ ........................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ........................................ เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้  
3.1 ……………………………….…………………....................……..…………… อาย ุ …………….... ปี อยูบ่า้น เลขท่ี ……………… 

ถนน………....................…………........….……. ต าบล/แขวง …………..................…..………....…….. อ าเภอ/เขต …………..........…..........………………. 
จงัหวดั ………………....…………................…..  รหสัไปรษณีย ์……….…..…............……….. อีเมล ์.................................................................................หรือ 

3.2 ……………………………….…………………....................……..…………… อาย ุ …………….... ปี อยูบ่า้น เลขท่ี ……………… 
ถนน………....................…………........….……. ต าบล/แขวง …………..................…..………....…….. อ าเภอ/เขต …………..........…..........………………. 
จงัหวดั ………………....…………................…..  รหสัไปรษณีย ์……….…..…............……….. อีเมล ์.................................................................................หรือ 

3.3 ……………………………….…………………....................……..…………… อาย ุ …………….... ปี อยูบ่า้น เลขท่ี ……………… 
ถนน………....................…………........….……. ต าบล/แขวง …………..................…..………....…….. อ าเภอ/เขต …………..........…..........………………. 
จงัหวดั ………………....…………................…..  รหสัไปรษณีย ์……….…..…............……….. อีเมล ์................................................................................. 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 วนัท่ี 
5 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  ณ บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ชั้น 35 อาคารเอสเอม็ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 

 ลงช่ือ …………………………….……………………… ผูม้อบฉนัทะ  
                                                                                                   (………………………………………………..….) 
 
 ลงช่ือ …………………………….……………………… ผูรั้บมอบฉนัทะ  
              (………………………………………………..….) 
 
 ลงช่ือ …………………………….……………………… ผูรั้บมอบฉนัทะ  
              (………………………………………………..….) 
 
 ลงช่ือ …………………………….……………………… ผูรั้บมอบฉนัทะ  
              (………………………………………………..….) 
 

หมายเหตุ ผูถื้อหุน้ท่ีจะมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบ
ฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอยีดชัดเจนตำยตัว) 
แนบทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2550 
----------------------------------------------------- 

เขียนท่ี …………………………………………….. 
วนัท่ี ………. เดือน …………………………. พ.ศ. ………………… 

(1) ข้ า พ เจ้ า  …………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . .…………………… สั ญ ช า ติ  …….. . . . . . .…. .……… อ ยู่ บ้ า น เล ข ท่ี  ……..…………
ถนน……………….……………. ต าบล/แขวง ………........…….…………….. อ าเภอ/เขต ……….....………….……………. จงัหวดั ………………………..
รหสัไปรษณีย ์……..…………… 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม ……………...…...………หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้
เท่ากบั………………………………เสียง ดงัน้ี 

หุ้นสามญั …………………………………………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…………………………………….. หุ้น 
หุ้นบุริมสิทธิ …………….…………..……………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……….……………………………. หุ้น 

(3) ขอมอบฉนัทะ 
3.1 ……………………………….…………………....................……..…………… อาย ุ …………….... ปี อยูบ่า้น เลขท่ี ……………… 

ถนน………....................…………........….……. ต าบล/แขวง …………..................…..………....…….. อ าเภอ/เขต …………..........…..........………………. 
จงัหวดั ………………....…………................…..  รหสัไปรษณีย ์……….…..…............……….. อีเมล ์.................................................................................หรือ 

3.2 ……………………………….…………………....................……..…………… อาย ุ …………….... ปี อยูบ่า้น เลขท่ี ……………… 
ถนน………....................…………........….……. ต าบล/แขวง …………..................…..………....…….. อ าเภอ/เขต …………..........…..........………………. 
จงัหวดั ………………....…………................…..  รหสัไปรษณีย ์……….…..…............……….. อีเมล ์.................................................................................หรือ 

3.3 ……………………………….…………………....................……..…………… อาย ุ …………….... ปี อยูบ่า้น เลขท่ี ……………… 
ถนน………....................…………........….……. ต าบล/แขวง …………..................…..………....…….. อ าเภอ/เขต …………..........…..........………………. 
จงัหวดั ………………....…………................…..  รหสัไปรษณีย ์……….…..…............……….. อีเมล ์................................................................................. 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 
5 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  ณ บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ชั้น 35 อาคารเอสเอม็ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 

 ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 ข. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(  ) รับรอง                  (  ) ไม่รับรอง           (  ) งดออกเสียง  

วาระท่ี 2   พิจารณาและรับทราบรายงานประจ าปี 2563 และผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปีท่ีผา่นมา 
*วาระนีไ้ม่ต้องลงมติ เน่ืองจากรายงานดังกล่าวได้จัดท าเรียบร้อยแล้วและน าเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่าน้ัน* 

วาระท่ี 3   พิจารณาและอนุมติังบการเงินส าหรับปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และรายงานของผูส้อบบญัชี 

 ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 ข. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(  ) เห็นดว้ย                 (  ) ไม่เห็นดว้ย          (  ) งดออกเสียง  

 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

วาระท่ี 4   พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

 ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 ข. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(  ) เห็นดว้ย                 (  ) ไม่เห็นดว้ย          (  ) งดออกเสียง  

วาระท่ี 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

   ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   ข. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
- กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 

(  ) เห็นดว้ย                 (  ) ไม่เห็นดว้ย          (  ) งดออกเสียง 

- กำรเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

5.1 ช่ือกรรมการบริหาร .....นำยไกรสร จันศิริ............................................  
            (  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

5.2 ช่ือกรรมการบริหาร…..นำยฤทธิรงค์ บุญมีโชติ.................................... 
            (  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

5.3 ช่ือกรรมการอิสระ........นำยกรีติ อสัสกลุ.............................................. 
            (  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

5.4 ช่ือกรรมการอิสระ........นำยรำวนิเดอร์ สิงห์ เกรวำล ซำบจิตต์ เอส..... 
            (  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

วาระท่ี 6   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 และโบนสักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 

 ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 ข. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(  ) เห็นดว้ย                 (  ) ไม่เห็นดว้ย          (  ) งดออกเสียง  

วาระท่ี 7   พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 

 ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 ข. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(  ) เห็นดว้ย                 (  ) ไม่เห็นดว้ย          (  ) งดออกเสียง 

วาระท่ี 8 พิจารณาและอนุมติัให้แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 (วตัถุประสงค)์ ตามมาตรา 31 

 ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 ข. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(  ) เห็นดว้ย                 (  ) ไม่เห็นดว้ย          (  ) งดออกเสียง 

วาระท่ี 9 พิจารณาและอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ  ากดั (มหาชน) ใหแ้ก่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ  ากดั (มหาชน) 

 ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 ข. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(  ) เห็นดว้ย                 (  ) ไม่เห็นดว้ย          (  ) งดออกเสียง 
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THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

*วาระน้ีจะไม่มีการลงมติ เน่ืองจากไมมี่การเสนอและช้ีแจงรายละเอียดให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาล่วงหนา้* 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกตอ้งและ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 
(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือ

ลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา
และลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือ
เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
 
 ลงช่ือ …………………………….……………………… ผูม้อบฉนัทะ  
                                                                                                   (…………………………………………………...) 
 
 
 ลงช่ือ …………………………….……………………… ผูรั้บมอบฉนัทะ  
               (………………………………………………..….) 
 
 
 ลงช่ือ …………………………….……………………… ผูรั้บมอบฉนัทะ  
               (………………………………………………..….) 
 
 
 ลงช่ือ …………………………….……………………… ผูรั้บมอบฉนัทะ  
               (………………………………………………..….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบ
ฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
(แบบที่ใช้เฉพำะกรณผู้ีถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น) 

ท้ำยประกำศกรมพฒันำธุรกจิกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

 
 เขียนท่ี …………………………………………….. 

วนัท่ี ………. เดือน …………………………. พ.ศ. ………………… 

(1) ข้ าพ เจ้ า  ……………………... .. . . . . . . . . . .………………..... . . . . .…………………..……… ส านั ก ง าน ตั้ ง อ ยู่ เล ข ท่ี  ….....…..…………
ถ น น …………….. . . . . . . .….……………. ต า บ ล /แ ข ว ง  ………..….. . . . . . .…….…………….. อ า เภ อ /เข ต  …………….. . . .………….……………. 
จงัหวดั ………………….................……. รหัสไปรษณีย ์…….....................…………… ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) 
ให้กับ ...................................................................................... ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ิน
รวม ......................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .................................... เสียง ดงัน้ี 

หุ้นสามญั …………………………………………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…………………………………….. หุ้น 
หุ้นบุริมสิทธิ ………………………..……………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……….…………………………….. หุ้น 

(2) ขอมอบฉนัทะ 
2 .1 ……………………………….………………………..……………… อ า ยุ  …………….... ปี  อ ยู่ บ้ า น  เ ล ข ท่ี  ……. . . . .………… 

ถ น น ………... . . . .…………... . . . . . . .….……. ต าบ ล /แ ข ว ง  ……... . . . . .…….…..…………….. อ า เภ อ /เข ต  ………….. . . . . . . . . . . . . . .………………. 
จงัหวดั …………………......………........  รหสัไปรษณีย ์……….…..…............……….. อีเมล ์................................................................................. หรือ 

2 .2 ……………………………….………………………..……………… อ า ยุ  …………….... ปี  อ ยู่ บ้ า น  เ ล ข ท่ี  ……. . . . .………… 
ถ น น ………. . . . . . .…………. . . . .….……. ต า บ ล /แ ข ว ง  ……. . . . .…….…. .…………….. อ า เภ อ /เ ข ต  ……. . . . . . . . . . .………………………. 
จงัหวดั ……………………….....…...…. รหสัไปรษณีย ์……….…..……...............……. อีเมล ์.................................................................................หรือ 

2 .3 …………………………….…………………………..……………… อ า ยุ  …………….... ปี  อ ยู่ บ้ า น  เ ล ข ท่ี  …. . . . . .…………… 
ถ น น ………. . . . . . .……………. . . ..……. ต า บ ล /แ ข ว ง  …. . .……….…. . .…………….. อ า เ ภ อ /เ ข ต  ………. . . . . . . . . . ……………………. 
จงัหวดั ………………………............…..  รหสัไปรษณีย ์………..............…..………….. อีเมล ์................................................................... ..............  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 
5 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  ณ บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ชั้น 35 อาคารเอสเอม็ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
O มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
O มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
 - หุ้นสามญั ......................................... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้..................................... เสียง 
 - หุ้นบุริมสิทธิ ..................................... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้.................................... เสียง 
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด .......................................... เสียง 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 

 ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 ข. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(  ) รับรอง  ………………… เสียง (  ) ไม่รับรอง ………………… เสียง (  ) งดออกเสียง ………………… เสียง 

วาระท่ี 2   พิจารณาและรับทราบรายงานประจ าปี 2563 และผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปีท่ีผา่นมา 
*วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากรายงานดงักล่าวไดจ้ดัท าเรียบร้อยแลว้และน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรับทราบเท่านั้น* 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

วาระท่ี 3   พิจารณาและอนุมติังบการเงินส าหรับปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และรายงานของผูส้อบบญัชี 

 ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 ข. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(  ) เห็นดว้ย ………………… เสียง (  ) ไม่เห็นดว้ย ………………… เสียง (  ) งดออกเสียง ………………… เสียง 

วาระท่ี 4   พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

 ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 ข. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(  ) เห็นดว้ย ………………… เสียง (  ) ไม่เห็นดว้ย ………………… เสียง (  ) งดออกเสียง ………………… เสียง 

วาระท่ี 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

   ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   ข. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
- กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 

(  ) เห็นดว้ย ………………… เสียง (  ) ไม่เห็นดว้ย ………………… เสียง (  ) งดออกเสียง ………………… เสียง 

- กำรเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

5.1 ช่ือกรรมการบริหาร .....นำยไกรสร จันศิริ.............................................  

            (  ) เห็นดว้ย ………………… เสียง (  ) ไม่เห็นดว้ย ………………… เสียง (  ) งดออกเสียง ………………… เสียง 

5.2 ช่ือกรรมการบริหาร…..นำยฤทธริงค์ บุญมีโชติ..................................... 

            (  ) เห็นดว้ย ………………… เสียง (  ) ไม่เห็นดว้ย ………………… เสียง (  ) งดออกเสียง ………………… เสียง 

5.3 ช่ือกรรมการอิสระ........นำยกรีติ อสัสกลุ............................................... 

            (  ) เห็นดว้ย ………………… เสียง (  ) ไม่เห็นดว้ย ………………… เสียง (  ) งดออกเสียง ………………… เสียง 

5.4 ช่ือกรรมการอิสระ........นำยรำวนิเดอร์ สิงห์ เกรวำล ซำบจิตต์ เอส..... 

            (  ) เห็นดว้ย ………………… เสียง (  ) ไม่เห็นดว้ย ………………… เสียง (  ) งดออกเสียง ………………… เสียง 

วาระท่ี 6   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 และโบนสักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 

 ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 ข. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(  ) เห็นดว้ย ………………… เสียง (  ) ไม่เห็นดว้ย ………………… เสียง (  ) งดออกเสียง ………………… เสียง 

วาระท่ี 7   พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 

 ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 ข. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(  ) เห็นดว้ย ………………… เสียง (  ) ไม่เห็นดว้ย ………………… เสียง (  ) งดออกเสียง ………………… เสียง 

วาระท่ี 8 พิจารณาและอนุมติัให้แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 (วตัถุประสงค)์ ตามมาตรา 31 

 ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 ข. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(  ) เห็นดว้ย ………………… เสียง (  ) ไม่เห็นดว้ย ………………… เสียง (  ) งดออกเสียง ………………… เสียง 
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วาระท่ี 9 พิจารณาและอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ  ากดั (มหาชน) ใหแ้ก่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ  ากดั (มหาชน) 

 ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 ข. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(  ) เห็นดว้ย ………………… เสียง (  ) ไม่เห็นดว้ย ………………… เสียง (  ) งดออกเสียง ………………… เสียง 

วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

*วาระนีจ้ะไม่มีการลงมติ เน่ืองจากไม่มีการเสนอและชีแ้จงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า* 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกตอ้ง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือน
วา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 
 

ลงช่ือ………………….………………………ผูม้อบฉนัทะ  ลงช่ือ ………………….………………………. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
       (………..………………………………...)                     (………………………………………..….) 
 
 
  ลงช่ือ……………………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ  
                                                                                                                      (…………………………………………..…) 

 
  ลงช่ือ…………………………….……………..ผูรั้บมอบฉนัทะ  
                                                                                                          (…………………………………………….) 

 
 
 
 

หมายเหตุ  
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแตง่ตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก

และดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
3.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลาย

คนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

กรณทีีเ่ป็นคสัโตเดียน ซ่ึงได้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือ
หุ้นหลำยรำย ขอควำมกรุณำให้ส่งหนังสือมอบฉันทะ

ทำงโทรสำร 0-2298-0553 หรือส่งมำที ่e-mail 
address: ruriya.benjanukorn@thaiunion.com  
เพ่ือให้บริษทัตรวจสอบควำมถูกต้องล่วงหน้ำก่อน

กำรประชุมอย่ำงน้อย 2 วนัท ำกำร     
จักขอบพระคุณเป็นอย่ำงยิง่ 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

แบบฟอร์มแสดงควำมประสงค์ขอรับรำยงำนประจ ำปี 2563 ในแบบรูปเล่ม 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

ตามท่ีบริษทัไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 2563 ท่ีมีขอ้มูลตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
และเพื่อความรวดเร็วจึงไดน้ าส่งผูถื้อหุ้นในรูปแบบ QR Code ดงันั้น หากท่านมีความประสงคจ์ะขอรับรายงานประจ าปี 2563 ในแบบ
รูปเล่ม กรุณาแจง้รายละเอียดมายงับริษทัตามแบบฟอร์มดา้นล่างน้ี  

 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/บริษทั) ...............................................................................................................................................................  

ท่ีอยูใ่นการจดัส่ง ........................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

โทรศพัท/์มือถือ ........................................................................ 

กรุณำระบุภำษำใดภำษำหนึ่งเท่ำนั้น หำกไม่ระบุบริษัทจะจดัส่งฉบับภำษำไทย        [   ] ฉบบัภาษาไทย    [   ] ฉบบัภาษาองักฤษ 

 


