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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษัท ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

ข้อปฏิบตัิส ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

1. ผูถื้อหุ้นมีความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุม E-AGM 

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ท่ีแนบมากบัขอ้ปฏิบติัฯ น้ี โดยขอให้ระบุ
อเีมล์ (e-mail address) และหมำยเลขโทรศัพท์มือถือให้ชัดเจน ส ำหรับใช้ในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม และแนบ
ส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสิทธิเขา้ร่วมประชุม E-AGM ดงัน้ี 
- ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา – ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / ส าเนาหนงัสือเดินทาง / ส าเนาอืน่ซ่ึงออกโดยหน่วยงาน

ราชการท่ียงัไมห่มดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
- ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล – โปรดแนบหนังสือมอบอ านาจท่ีลงนามแลว้ พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดท่ีระบุ

ดา้นล่าง 
ขอให้ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนฯ และหลกัฐานแสดงตวัตนดงักล่าวขา้งตน้ให้บริษทั  

ภำยในวันท่ี 29 มีนำคม 2565 ผ่ำนทำง e-mail: cg_ethics@thaiunion.com  
1.2 เม่ือบริษทัไดรั้บเอกสาร ตามขอ้ 1.1 และด าเนินการตรวจสอบเอกสารดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ จะจดัส่ง ช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสั

ผูใ้ช ้(Passward) พร้อม WebLink ในการเขา้สู่ระบบการประชุม E-AGM ไปยงั e-mail ท่ีระบุในแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการ
ประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งน้ี ขอความกรุณาให้ทา่นผูถื้อหุ้นงดให้ช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผูใ้ช ้ของท่านแก่ผูอ้ื่น 
กรณีท่ีช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) ของท่านสูญหาย หรือยงัไม่ไดรั้บ ภายในวนัท่ี 30 มีนาคม 2565 กรุณาติดต่อ
บริษทัโดยทนัที 

1.3 โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านระบบประชุม E-AGM ท่ีแนบไปพร้อมกบั ช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) โดยละเอียด 
ทั้งน้ี ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเร่ิมการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเร่ิมเม่ือถึง
เวลาประชุมเท่านั้น 

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

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

2. กรณีผูถื้อหุ้นมีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะเพื่อเขา้ร่วมประชุม E-AGM  
ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม E-AGM ดว้ยตนเองได ้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ
ของบริษทั ท่านใดท่านหน่ึงตามรายช่ือในหนา้ 39-41 เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน ทั้งน้ี โปรดกรอกขอ้ความและลายมือช่ือใน
หนงัสือมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมน้ี และส่งหนงัสือมอบฉนัทะและส าเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะให้
บริษทั ภำยในวันที ่29 มีนำคม 2565 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษัท ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

แบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ (E-AGM) 

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

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

ขา้พเจา้ .................................................................................................................... สัญชาติ .................................................... 
อยู่บา้นเลขท่ี ...................................... ถนน ........................................................ ต าบล/แขวง ..................................................................... 
อ าเภอ/เขต ....................................................................จงัหวดั ............................................................... รหสัไปรษณีย.์..............................  

อเีมล์ (e-mail) ……………………..................................................................................…………………..  

เบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ .................................................................................................................. 

เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม ........................................................ หุ้น 

ขา้พเจา้ขอยืนยนัเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 4 เมษายน 2565 
เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาส่ง weblink ส าหรับเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ช่ือผูใ้ช ้
(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) มายงัอีเมล ์(e-mail) ของขา้พเจา้ 

 

      ลงช่ือ ................................................................. ผูถื้อหุ้น 
              ( ............................................................... ) 
 

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

 

*โปรดด ำเนินกำรจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบบันี้
ท่ีกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนยืนยันตัวตนเพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบสิทธิในกำร

เข้ำร่วมประชุม E-AGM ให้แก่บริษัท ภำยในวันที่ 29 มีนำคม 2565 

ผ่ำนทำง e-mail: cg_ethics@thaiunion.com 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษัท ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

 
เอกสารท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดง มีดงัน้ี 
1. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดำ 

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

- หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งให้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งและครบถว้น และลง
ลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 

- ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้ของผูม้อบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 และผูม้อบฉันทะลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

- เอกสารท่ีทางราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 เพื่อลงทะเบียน 
2. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนติิบุคคล 

2.1 กรณีผูมี้อ านาจกระท าการแทนของนิติบคุคลเขา้ประชุมดว้ยตนเอง 
(ก) ให้แสดงเอกสารท่ีทางราชการออกให้ผูมี้อ  านาจกระท าการแทน ซ่ึงปรากฎรูปถ่ายและยงัไมห่มดอายุ เช่น บตัรประชาชน 

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

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีออกให้ ไม่เกิน 30 วนั พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจของนิติบุคคล 
2.2 กรณีผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

(ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งให้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งและครบถว้น และ
ลงลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 

(ข) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผูถื้อหุ้น ซ่ึงออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีออกให้ ไม่เกิน 30 วนั พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจของนิติบุคคล 

(ค) ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้ของผูมี้อ านาจของนิติบคุคล โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 และผูมี้อ านาจของนิติบคุคลลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ง) ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งแสดงเอกสารท่ีทางราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 เพือ่ลงทะเบียน 
*กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนติิบุคคลท่ีจัดตั้งขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ* 
(ก) ส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซ่ึงออกโดยส่วนราชการท่ีมีอ านาจของประเทศท่ีนิติบุคคลตั้งอยู่ หนงัสือรับรองการ

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

ผกูพนันิติบุคคล ลงนามรับรองค าแปล 
 

 

เอกสำรหรือหลกัฐำนยืนยันตัวตนเพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุม E-AGM 
 


