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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั ไทยยูเน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) 

                                                                                  
 

 
เอกสารท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดง มีดงัน้ี 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

1.1   กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารท่ีทางราชการออกให ้ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายและยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประชาชน บตัร

ประจาํตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นตน้ 
1.2      กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

- หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งใหพ้ร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งและครบถว้น และลงลายมือช่ือของผู ้

มอบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
- สาํเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหข้องผูม้อบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 และผูม้อบฉนัทะลงลายมอืช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 
- เอกสารท่ีทางราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 เพื่อลงทะเบียน 

2. ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล 
2.1 กรณีผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนของนิติบุคคลเขา้ประชุมดว้ยตนเอง  

(ก) ใหแ้สดงเอกสารท่ีทางราชการออกใหผู้มี้อาํนาจกระทาํการแทน ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายและยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประชาชน บตัรประจาํตวั

ขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นตน้ 
(ข) สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผูถื้อหุน้ ซ่ึงออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ท่ีออกให ้ไม่เกิน 30 วนั พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มอีาํนาจของนิติบุคคล 
2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม  

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งใหพ้ร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งและครบถว้น และลงลายมือช่ือ

ของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ข) สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผูถื้อหุน้ ซ่ึงออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ท่ีออกให ้ไม่เกิน 30 วนั พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มอีาํนาจของนิติบุคคล 
(ค) สาํเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหข้องผูมี้อาํนาจของนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 และผูมี้อาํนาจของนิติบุคคลลงลายมือช่ือ

รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
(ง) ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งแสดงเอกสารท่ีทางราชการออกใหโ้ดยมีรายละเอียดตาม 1.1 เพื่อลงทะเบียน  
*กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ* 
(ก) สาํเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซ่ึงออกโดยส่วนราชการท่ีมีอาํนาจของประเทศท่ีนิติบุคคลตั้งอยู ่หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคล

ตอ้งผา่นการรับรองจากโนตาร่ีพบับลิค หรือหน่วยงานราชการท่ีมีอาํนาจ และมีอายไุม่เกิน 3 เดือน 
(ข) เอกสารใดท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัทาํคาํแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนั และใหผู้มี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคล 

ลงนามรับรองคาํแปล 
หนังสือมอบฉันทะทุกฉบับต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

บริษทัจะตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะและเปิดรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมต้ังแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม่สิีทธิเข้าร่วมประชุม 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั ไทยยูเน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบทีง่่ายไม่ซับซ้อน) แนบท้ายประกาศกรมทะเบยีนพฒันาธุรกจิการค้า 

 เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที ่5)  พ.ศ.2550 

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

เขียนท่ี …………………………………………….. 

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

(1) ขา้พเจา้ ………................……………………………..............…………… สญัชาติ …………..........………… อยูบ่า้นเลขท่ี ……………

ถนน ……………….....................………. ตาํบล/แขวง ……………..........................………….. อาํเภอ/เขต …………........………..………. 

จงัหวดั …………….….…..............…….. รหสัไปรษณีย ์…….........................………..……….. 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั  ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน)  โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม  ………........……….……หุน้ และ

ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .......................................... เสียง ดงัน้ี 

หุน้สามญั ............................................ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ........................................ เสียง 

หุน้บุริมสิทธิ ....................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ........................................ เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ 

3.1 ……………………………….………………………..…………… อายุ …………….... ปี  อยูบ่า้น  เลขท่ี  ……………… 

ถนน ………....... …………........ ….……. ตาํบล /แขวง  ………….…..……….... …….. อาํเภอ /เขต  …………….......... ………………. 

จงัหวดั ………………....………….......…..  รหสัไปรษณีย ์……….…..…............……….. หรือ 

3.2 ……………………………….………………………..…………… อายุ …………….... ปี  อยูบ่า้น  เลขท่ี  ……………… 

ถนน ………....... …………........ ….……. ตาํบล /แขวง  ………….…..……….... …….. อาํเภอ /เขต  …………….......... ………………. 

จงัหวดั ………………....………….......…..  รหสัไปรษณีย ์……….…..…............……….. หรือ 

3.3 ……………………………….………………………..…………… อายุ …………….... ปี  อยูบ่า้น  เลขท่ี  ……………… 

ถนน ………....... …………..... ….……. ตาํบล /แขวง  ………….…..……….... ….. อาํเภอ /เขต  ……....... ………………………. 

จงัหวดั …………………………...........…..  รหสัไปรษณีย ์……….…..…............………..  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม วิสามญัผูถื้อหุน้  คร้ังท่ี      

1/ 2556 วนัท่ี 28 มกราคม 2556  เวลา 13.00 น.  ณ หอ้งมฆัวานรังสรรค ์อาคารสโมสรทหารบก ถนนวภิาวดี-รังสิต  กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือน

ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

 ลงช่ือ …………………………….……………………… ผูม้อบฉนัทะ  

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

 ลงช่ือ …………………………….……………………… ผูรั้บมอบฉนัทะ  

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

 ลงช่ือ …………………………….……………………… ผูรั้บมอบฉนัทะ  

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

 ลงช่ือ …………………………….……………………… ผูรั้บมอบฉนัทะ  

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

 
 

 

หมายเหตุ ผูถื้อหุน้ท่ีจะมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 
ติดอากรแสตมป์ 

20 บาท 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั ไทยยูเน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีก่าํหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชัดเจนตายตัว) 

แนบท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า 

 เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ.2550 

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

เขียนท่ี …………………………………………….. 

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

(1) ขา้พเจา้  …………………….................... …………………… สญัชาติ  ……........ …..……… อยูบ่า้นเลขท่ี  ……..…………

ถนน ……………….……………. ตาํบล /แขวง  ………........ …….…………….. อาํเภอ /เขต  ………..... ………….……………. 

จงัหวดั ………………………..รหสัไปรษณีย ์……..…………… 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั  ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน)  โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม  ……………...…...………หุน้ และ

ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั………………………………เสียง ดงัน้ี 

หุน้สามญั …………………………………………หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…………………………………….. หุน้ 

หุน้บุริมสิทธิ ………………………..……………หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……….…………………………….. หุน้ 

(3) ขอมอบฉนัทะ 

3.1 ……………………………….………………………..…………… อายุ …………….... ปี  อยูบ่า้น  เลขท่ี  ……………… 

ถนน………....... ………….......... ….……. ตาํบล /แขวง  ……........ …….…..…………….. อาํเภอ /เขต  …………................ ………………. 

จงัหวดั …………………......………........  รหสัไปรษณีย ์……….…..…............……….. หรือ 

3.2 ……………………………….………………………..…………… อายุ …………….... ปี  อยูบ่า้น  เลขท่ี  ……………… 

ถนน ………....... …………..... ….……. ตาํบล /แขวง  ……..... …….…..…………….. อาํเภอ /เขต  ……........... ………………………. 

จงัหวดั ……………………….....…...…..  รหสัไปรษณีย ์……….…..……...............…….. หรือ 

3.3 …………………………….…………………………..…………… อายุ …………….... ปี  อยูบ่า้น  เลขท่ี  ……………… 

ถนน ………....... ……………... ..……. ตาํบล /แขวง  …... ……….…... …………….. อาํเภอ /เขต  ……….......... ……………………. 

จงัหวดั ………………………............…..  รหสัไปรษณีย ์………................…..…………..  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี      

1/ 2556 วนัท่ี 28 มกราคม 2556  เวลา 13.00 น.  ณ หอ้งมฆัวานรังสรรค ์อาคารสโมสรทหารบก ถนนวภิาวดี-รังสิต  กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือน

ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2555 

 � ก. ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � ข. ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(  ) เห็นดว้ย                 (  ) ไม่เห็นดว้ย          (  ) งดออกเสียง  

วาระท่ี 2   พิจารณาและอนุมติัการเพิ่มสดัส่วนการลงทุนในบริษทั แพค็ฟู้ ด จาํกดั (มหาชน)  

� ก. ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

� ข. ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(  ) เห็นดว้ย                 (  ) ไม่เห็นดว้ย          (  ) งดออกเสียง 

วาระท่ี 3 พิจารณา เร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

� ก. ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

� ข. ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(  ) เห็นดว้ย                 (  ) ไม่เห็นดว้ย          (  ) งดออกเสียง 

 
 
ติดอากรแสตมป์ 

20 บาท 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั ไทยยูเน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้น        

ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบ

ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อ

เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 
 ลงช่ือ …………………………….……………………… ผูม้อบฉนัทะ  

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

 
 ลงช่ือ …………………………….……………………… ผูรั้บมอบฉนัทะ  

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

 
 ลงช่ือ …………………………….……………………… ผูรั้บมอบฉนัทะ  

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

 
 ลงช่ือ …………………………….……………………… ผูรั้บมอบฉนัทะ  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ  

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
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THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั ไทยยูเน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  

(แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณผู้ีถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 

 

 เขียนท่ี …………………………………………….. 

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

(1) ขา้พเจา้  ……………………............... ……………….......... …………..……… สาํนกังานตั้งอยู่ เลขท่ี  …..... …..…………

ถนน ……………......... ….……………. ตาํบล /แขวง  ………........ …….…………….. อาํเภอ /เขต  ………..... ………….……………. 

จงัหวดั ………………….................……. รหสัไปรษณีย ์…….....................…………… ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ ( Custodian) 

ใหก้บั ...................................................................................... ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุน้

จาํนวนทั้งส้ินรวม ......................................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .................................... เสียง ดงัน้ี 

หุน้สามญั …………………………………………หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…………………………………….. หุน้ 

หุน้บุริมสิทธิ ………………………..……………หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……….…………………………….. หุน้ 

(2) ขอมอบฉนัทะ 

2.1 ……………………………….………………………..…………… อายุ …………….... ปี  อยูบ่า้น  เลขท่ี …….....………… 

ถนน………....... ………….......... ….……. ตาํบล /แขวง  ……........ …….…..…………….. อาํเภอ /เขต  …………................ ………………. 

จงัหวดั …………………......………........  รหสัไปรษณีย ์……….…..…............……….. หรือ 

2.2 ……………………………….………………………..…………… อายุ …………….... ปี  อยูบ่า้น  เลขท่ี …….....………… 

ถนน ………....... …………..... ….……. ตาํบล /แขวง  ……..... …….…..…………….. อาํเภอ /เขต  ……........... ………………………. 

จงัหวดั ……………………….....…...…. รหสัไปรษณีย ์……….…..……...............…….หรือ 

2.3 …………………………….…………………………..…………… อายุ …………….... ปี  อยูบ่า้น  เลขท่ี …......…………… 

ถนน ………....... ……………... ..……. ตาํบล /แขวง  …... ……….…... …………….. อาํเภอ /เขต  ……….......... ……………………. 

จงัหวดั ………………………............…..  รหสัไปรษณีย ์………..............…..…………..  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี      

1/2556 วนัท่ี 28 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น.  ณ หอ้งมฆัวานรังสรรค ์อาคารสโมสรทหารบก ถนนวภิาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป

ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

O มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  

O มอบฉนัทะบางส่วน คือ  

 - หุน้สามญั ......................................... หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้..................................... เสียง  

 - หุน้บุริมสิทธิ ..................................... หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้.................................... เสียง  

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด .......................................... เสียง  

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี  

วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2555 

 � ก. ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � ข. ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (  ) เห็นดว้ย                 (  ) ไม่เห็นดว้ย          (  ) งดออกเสียง  

วาระท่ี 2   พิจารณาและอนุมติัการเพิ่มสดัส่วนการลงทุนในบริษทั แพค็ฟู้ ด จาํกดั (มหาชน)  

 � ก. ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � ข. ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(  ) เห็นดว้ย                 (  ) ไม่เห็นดว้ย          (  ) งดออกเสียง  
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บริษทั ไทยยูเน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) 

วาระท่ี 3 พิจารณา เร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

� ก. ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

� ข. ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(  ) เห็นดว้ย                 (  ) ไม่เห็นดว้ย          (  ) งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้น        

ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี          

การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บ

มอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อ

เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 
 

 ลงช่ือ …………………………….……………………… ผูม้อบฉนัทะ  

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

 
 

 ลงช่ือ …………………………….……………………… ผูรั้บมอบฉนัทะ  

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

 
 ลงช่ือ …………………………….……………………… ผูรั้บมอบฉนัทะ  

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

 
 ลงช่ือ …………………………….……………………… ผูรั้บมอบฉนัทะ  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

 (1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน ( Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

 (2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนน

เสียงได ้

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  

กรณีท่ีเป็นคสัโตเดียน ซ่ึงไดรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้หลายราย ขอความกรุณาใหส่้งหนงัสือมอบฉนัทะ 
ทางโทรสาร 0-2298-0553 หรือส่งมาท่ีบริษทั เพ่ือใหบ้ริษทัตรวจสอบความถกูตอ้งล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั  

จกัขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ 
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ประวตัิกรรมการอสิระสําหรับกรณทีีผู้่ถือหุ้นจะพจิารณาเลอืกเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 

ช่ือ : นายศักดิ์ เกีย่วการค้า 

ตาํแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการบริหารความเส่ียง และอนุกรรมการสรรหา 

สัญชาติ : ไทย 

อาย ุ : 78 ปี 

การศึกษา : ปริญญาตรี (บญัชีบณัฑิต) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี (พาณิชศาสตร์บณัฑิต) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี (นิติศาสตร์บณัฑิต) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ TUF :  12 ปี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 

ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : ไม่มี 

ท่ีอยู ่ : 69/29 หมู่ 1 ซอยติวานนท ์14 ถนนติวานนท ์ตาํบลตลาดขวญั อาํเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี  

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน :  ไม่มี 

ตาํแหน่งงานอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน :  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) 

รองประธานกรรมการและเหรัญญิก  

         มูลนิธิแพทยอ์าสาสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 

ประวติัการทาํงาน :  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์

    กรรมการบริหาร บจ. ศรีนครประกนัชีวิต  

                                                        ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารศรีนคร  

กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารศรีนคร 

 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เงินทุนบุคคลภัย ์

หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทั 

- 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 

- Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 9/2552 

- Executive Program / Standford University & University of Singapore 

- Senior Executive Program / Sasin 

- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 2/2555 

ช่ือ : พล.ต.ต. ประชา  อนุเคราะห์ดลิก 

ตาํแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

สัญชาติ : ไทย 

อาย ุ : 76 ปี 

การศึกษา : ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

โรงเรียนนายร้อยตาํรวจแห่งสาธารณรัฐจีน 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ TUF : 14 ปี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 

ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : ไม่มี 

ท่ีอยู ่ : 501/128 หมู่บา้นนครไทย ถนนสาธุประดิษฐ ์31 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 

ตาํแหน่งงานอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : ไม่มี 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั ไทยยูเน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) 

ประวติัการทาํงาน :  ผูบ้งัคบัการกองพลาธิการ  กรมตาํรวจ 

รองผูบ้ญัชาการสาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง กรมตาํรวจ 

รองจเร สาํนกังานจเรตาํรวจ กรมตาํรวจ 

หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทั 

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 33/2548 

ช่ือ : นายกติ ิปิลนัธนดลิก 

ตาํแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

สัญชาติ : ไทย 

อาย ุ : 74 ปี 

การศึกษา :  นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

เนติบณัฑิตไทย 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ TUF : 14 ปี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 

ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : ไม่มี  
ท่ีอยู ่ : 96/5 ถนนกรุงเทพกรีฑา ซอย ซี 4  แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  :  ไม่มี 

ตาํแหน่งงานอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน :  ทนายความ สาํนกังานกิติท่ีปรึกษากฎหมายและธุรกิจ 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 

ประวติัการทาํงาน : ทนายความ สาํนกังานกิติท่ีปรึกษากฎหมายและธุรกิจ 

อยัการพิเศษประจาํกรม สาํนกังานอยัการสูงสุด 

หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทั 

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 36/2548 

ช่ือ : ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย 

ตาํแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานคณะอนุกรรมการสรรหา และประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

สัญชาติ : ไทย 

อาย ุ : 56 ปี 

การศึกษา : Ph.D., International Management / Walden University 

A.C.A. Cetificate / American Accreditation Council for Accountancy 

M.B.A. Management / The University of Sarasota 

B.A. Accountancy& Management / Eckerd College-St. Petersburg  

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ TUF : 3 ปี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 

ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : ไม่มี 

ท่ีอยู ่ :  903/32 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน :  ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

ประธานกรรมการ บริษทั วินเทจ วิศวกรรม จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เบตเตอร์ เวิลด ์กรีน จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  

          บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ บริษทั แพค็ฟู้ ด จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งงานอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  :  กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

กรรมการบริหาร บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั ไทยยูเน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) 

ประวติัการทาํงาน : ปี 2547 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทัหลกัทรัพยจ์าํกดั เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ (มหาชน)  

ปี 2548 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ  

บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค จาํกดั (มหาชน) 

ปี 2549 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน)  

ปี 2550 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เบตเตอร์ เวิลด ์กรีน จาํกดั (มหาชน)  

ปี 2550 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั วินเทจ วิศวกรรม จาํกดั (มหาชน)  

ปี 2550 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทั 

- 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) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 7/2550 

ช่ือ : นายกรีต ิอสัสกลุ 

ตาํแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  

สัญชาติ : ไทย 

อาย ุ : 54 ปี 

การศึกษา : Chemical Engineering Ontario / Queen’s University 

Chemical Engineering / University of Southern California 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ TUF : 3 ปี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 

ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : ไม่มี 

ท่ีอยู ่ :  45/6 ซอยอรรคพฒัน์ ถนนสุขมุวิท 49 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  :  ประธานคณะกรรมการ บริษทั โอเช่ียน กลาส จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งงานอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน :  ประธานกรรมการ บริษทั ไทยสมุทรประกนัชีวิต จาํกดั 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 

ประวติัการทาํงาน : ปี 2527 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไทยสมุทรประกนัชีวิต จาํกดั  

ปี 2536 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ บริษทั โอเช่ียน กลาส จาํกดั (มหาชน)  

หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทั 

- Role of the Compensation Committee Program (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 5/2550 

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 27/2546 

 
 

รายนามกรรมการอิสระทีบ่ริษทัเสนอให้ผู้ถอืหุ้นสามารถพจิารณาเลือกตามรายละเอียดข้างต้น 

 เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังน้ีแต่อย่างใด 

  

 

 

 

 

 

 


