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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม่ สี ิ ทธิเข้ าร่ วมประชุม
เอกสารที่ผเู้ ข้าร่ วมประชุมต้องแสดง มีดงั นี้

1. ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณี ผถู้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรู ปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน บัตร
ประจําตัวข้าราชการ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) เป็ นต้น
1.2 กรณี ผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
- หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่บริ ษทั ได้จดั ส่ งให้พร้อมหนังสื อเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องและครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู ้
มอบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
- สําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ของผูม้ อบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 และผูม้ อบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสํ าเนาถูกต้ อง
- เอกสารที่ทางราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 เพื่อลงทะเบียน

2. ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบุคคล

2.1 กรณี ผมู้ ีอาํ นาจกระทําการแทนของนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง
(ก) ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ผมู ้ ีอาํ นาจกระทําการแทน ซึ่งปรากฏรู ปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน บัตรประจําตัว
ข้าราชการ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) เป็ นต้น
(ข) สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผูถ้ ือหุน้ ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน พร้อมรับรองสํ าเนาถูกต้ องโดยผู้มอี าํ นาจของนิติบุคคล
2.2 กรณี ผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่บริ ษทั ได้จดั ส่ งให้พร้อมหนังสื อเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องและครบถ้วน และลงลายมือชื่อ
ของผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
(ข) สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผูถ้ ือหุน้ ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน พร้อมรับรองสํ าเนาถูกต้ องโดยผู้มอี าํ นาจของนิติบุคคล
(ค) สําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ของผูม้ ีอาํ นาจของนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 และผูม้ ีอาํ นาจของนิติบุคคลลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกต้อง
(ง) ผูร้ ับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 เพื่อลงทะเบียน
*กรณี ผถู้ ือหุน้ เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ*
(ก) สําเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคลซึ่ งออกโดยส่ วนราชการที่มีอาํ นาจของประเทศที่นิติบุคคลตั้งอยู่ หนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคล
ต้องผ่านการรับรองจากโนตารี่ พบั บลิค หรื อหน่วยงานราชการที่มีอาํ นาจ และมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
(ข) เอกสารใดที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทําคําแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผมู ้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ลงนามรับรองคําแปล

หนังสือมอบฉันทะทุกฉบับต้ องติดอากรแสตมป์ 20 บาท และการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริษทั จะตรวจสอบความสมบูรณ์ ของหนังสือมอบฉันทะและเปิ ดรับลงทะเบียนผู้เข้ าร่ วมประชุมตั้งแต่ เวลา 11.00 น. เป็ นต้ นไป
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แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบทีง่ ่ ายไม่ ซับซ้ อน) แนบท้ ายประกาศกรมทะเบียนพัฒนาธุรกิจการค้ า
เรื่อง กําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
----------------------------------------------------เขียนที่ ……………………………………………..
วันที่ ………. เดือน …………………………. พ.ศ. …………………

(1) ข้าพเจ้า ………................……………………………..............…………… สัญชาติ …………..........………… อยูบ่ า้ นเลขที่ ……………
ถนน ……………….....................………. ตําบล/แขวง ……………..........................………….. อําเภอ/เขต …………........………..……….
จังหวัด …………….….…..............…….. รหัสไปรษณี ย ์ …….........................………..………..
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้ นรวม ………........……….……หุน้ และ
ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ .......................................... เสี ยง ดังนี้
หุน้ สามัญ ............................................ หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................................ เสี ยง
หุน้ บุริมสิ ทธิ ....................................... หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................................ เสี ยง
(3) ขอมอบฉันทะให้
3.1 ……………………………….………………………..…………… อายุ …………….... ปี อยูบ่ า้ น เลขที่ ………………
ถนน………....... …………........ ….……. ตําบล /แขวง ………….…..……….... …….. อําเภอ /เขต …………….......... ……………….
จังหวัด ………………....………….......….. รหัสไปรษณี ย ์ ……….…..…............……….. หรือ
3.2 ……………………………….………………………..…………… อายุ …………….... ปี อยูบ่ า้ น เลขที่ ………………
ถนน………....... …………........ ….……. ตําบล /แขวง ………….…..……….... …….. อําเภอ /เขต …………….......... ……………….
จังหวัด ………………....………….......….. รหัสไปรษณี ย ์ ……….…..…............……….. หรือ
3.3 ……………………………….………………………..…………… อายุ …………….... ปี อยูบ่ า้ น เลขที่ ………………
ถนน ………....... …………..... ….……. ตําบล /แขวง
………….…..……….... ….. อําเภอ /เขต
……....... ……………………….
จังหวัด …………………………...........….. รหัสไปรษณี ย ์ ……….…..…............………..
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่
1/ 2556 วันที่ 28 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิ ต กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ …………………………….………………………
(………………………………………………..….)

ผูม้ อบฉันทะ

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

ผูร้ ับมอบฉันทะ

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

ผูร้ ับมอบฉันทะ

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

ผูร้ ับมอบฉันทะ

หมายเหตุ ผูถ้ ือหุน้ ที่จะมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุน้ ให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้

บริษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่ น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2298-0024 โทรสาร 0-2298-0553
979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2298-0024 Fax. 0-2298-0553

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีก่ าํ หนดรายการต่ างๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตายตัว)
แนบท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
เรื่อง กําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
----------------------------------------------------เขียนที่ ……………………………………………..
วันที่ ………. เดือน …………………………. พ.ศ. …………………

(1) ข้าพเจ้า …………………….................... …………………… สัญชาติ ……........ …..……… อยูบ่ า้ นเลขที่ ……..…………
ถนน ……………….…………….
ตําบล /แขวง
………........ …….……………..
อําเภอ /เขต
………..... ………….…………….
จังหวัด ………………………..รหัสไปรษณี ย ์ ……..……………
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้ นรวม ……………...…...………หุน้ และ
ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ………………………………เสี ยง ดังนี้
หุน้ สามัญ …………………………………………หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………….. หุน้
หุน้ บุริมสิ ทธิ ………………………..……………หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ……….…………………………….. หุน้
(3) ขอมอบฉันทะ
3.1 ……………………………….………………………..…………… อายุ ……………....
ถนน………....... ………….......... ….……. ตําบล/แขวง ……........ …….…..…………….. อําเภอ /เขต
จังหวัด …………………......………........ รหัสไปรษณี ย ์ ……….…..…............……….. หรือ
3.2 ……………………………….………………………..…………… อายุ ……………....
ถนน………....... …………..... ….……. ตําบล /แขวง ……..... …….…..…………….. อําเภอ /เขต
จังหวัด ……………………….....…...….. รหัสไปรษณี ย ์ ……….…..……...............…….. หรือ
3.3 …………………………….…………………………..…………… อายุ ……………....
ถนน………....... ……………... ..……. ตําบล /แขวง …...……….…...…………….. อําเภอ /เขต
จังหวัด ………………………............….. รหัสไปรษณี ย ์ ………................…..…………..

ปี

อยูบ่ า้ น เลขที่ ………………
…………................ ……………….

ปี

อยูบ่ า้ น เลขที่ ………………
……........... ……………………….

ปี

อยูบ่ า้ น เลขที่ ………………
……….......... …………………….

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน แทนข้าพเจ้า ในการประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่
1/ 2556 วันที่ 28 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิ ต กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2555
ก. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ข. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมตั ิการเพิ่มสัดส่ วนการลงทุนในบริ ษทั แพ็คฟู้ ด จํากัด (มหาชน)
ก. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ข. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
วาระที่ 3 พิจารณา เรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
ก. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ข. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
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(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้น
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใด นอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ

หมายเหตุ

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

ผูม้ อบฉันทะ

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

ผูร้ ับมอบฉันทะ

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

ผูร้ ับมอบฉันทะ

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

ผูร้ ับมอบฉันทะ

1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุน้ ให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
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หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบทีใ่ ช้ เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่อง กําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่ ……………………………………………..
วันที่ ………. เดือน …………………………. พ.ศ. …………………
(1) ข้าพเจ้า ……………………............... ……………….......... …………..……… สํานักงานตั้งอยู่ เลขที่ …..... …..…………
ถนน……………......... ….……………. ตําบล /แขวง ………........ …….…………….. อําเภอ /เขต ………..... ………….…………….
จังหวัด ………………….................……. รหัสไปรษณี ย ์ …….....................…………… ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ ( Custodian)
ให้กบั ...................................................................................... ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุน้
จํานวนทั้งสิ้ นรวม ......................................... หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................... เสี ยง ดังนี้
หุน้ สามัญ …………………………………………หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………….. หุน้
หุน้ บุริมสิ ทธิ ………………………..……………หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ……….…………………………….. หุน้
(2) ขอมอบฉันทะ
2.1 ……………………………….………………………..…………… อายุ …………….... ปี อยูบ่ า้ น เลขที่ …….....…………
ถนน………....... ………….......... ….……. ตําบล/แขวง ……........ …….…..…………….. อําเภอ /เขต …………................ ……………….
จังหวัด …………………......………........ รหัสไปรษณี ย ์ ……….…..…............……….. หรือ
2.2 ……………………………….………………………..…………… อายุ …………….... ปี อยูบ่ า้ น เลขที่ …….....…………
ถนน………....... …………..... ….……. ตําบล /แขวง ……..... …….…..…………….. อําเภอ /เขต ……........... ……………………….
จังหวัด ……………………….....…...…. รหัสไปรษณี ย ์ ……….…..……...............…….หรือ
2.3 …………………………….…………………………..…………… อายุ …………….... ปี อยูบ่ า้ น เลขที่ …......……………
ถนน………....... ……………... ..……. ตําบล /แขวง …...……….…...…………….. อําเภอ /เขต ……….......... …………………….
จังหวัด ………………………............….. รหัสไปรษณี ย ์ ………..............…..…………..
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน แทนข้าพเจ้า ในการประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่
1/2556 วันที่ 28 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิ ต กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
O มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
O มอบฉันทะบางส่ วน คือ
- หุน้ สามัญ ......................................... หุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ ..................................... เสี ยง
- หุน้ บุริมสิ ทธิ ..................................... หุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ .................................... เสี ยง
รวมสิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ท้ งั หมด .......................................... เสี ยง
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2555
ก. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ข. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
()
เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมตั ิการเพิ่มสัดส่ วนการลงทุนในบริ ษทั แพ็คฟู้ ด จํากัด (มหาชน)
ก. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ข. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
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วาระที่ 3 พิจารณา เรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
ก. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ข. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้น
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใด นอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ

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

ผูม้ อบฉันทะ

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

ผูร้ ับมอบฉันทะ

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

ผูร้ ับมอบฉันทะ

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

ผูร้ ับมอบฉันทะ

กรณี ที่เป็ นคัสโตเดียน ซึ่ งได้รับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ น้ หลายราย ขอความกรุ ณาให้ส่งหนังสื อมอบฉันทะ
ทางโทรสาร 0-2298-0553 หรื อส่ งมาที่บริ ษทั เพื่อให้บริ ษทั ตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
จักขอบพระคุณเป็ นอย่างยิง่

หมายเหตุ
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน ( Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
(2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
(Custodian)
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนน
เสี ยงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
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ประวัติกรรมการอิสระสํ าหรับกรณีทผี่ ู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ชื่อ
ตําแหน่ง
สัญชาติ
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:
:

นายศักดิ์ เกีย่ วการค้ า
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และอนุกรรมการสรรหา
ไทย
78 ปี
ปริ ญญาตรี (บัญชีบณ
ั ฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี (พาณิ ชศาสตร์บณ
ั ฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี (นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: 12 ปี

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ TUF
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
: ไม่มี
ที่อยู่
: 69/29 หมู่ 1 ซอยติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ตําแหน่งในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
: ไม่มี
ตําแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการและเหรัญญิก
มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี
ตําแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั : ไม่มี
ประวัติการทํางาน
: ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส บมจ. ธนาคารไทยพาณิ ชย์
กรรมการบริ หาร บจ. ศรี นครประกันชีวิต
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หาร บมจ. ธนาคารศรี นคร
กรรมการบริ หาร บมจ. ธนาคารศรี นคร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เงินทุนบุคคลัภย์
หลักสู ตรการฝึ กอบรมหรื อสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นกรรมการบริ ษทั
- The Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 4/2544
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 13/2544
- Director Certification Program (DCP) Refreasher สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 2/2549
- Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 9/2552
- Executive Program / Standford University & University of Singapore
- Senior Executive Program / Sasin
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 2/2555
ชื่อ
ตําแหน่ง
สัญชาติ
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:
:

พล.ต.ต. ประชา อนุเคราะห์ ดลิ ก
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ไทย
76 ปี
ปริ ญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
โรงเรี ยนนายร้อยตํารวจแห่งสาธารณรัฐจีน
: 14 ปี

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ TUF
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
: ไม่มี
ที่อยู่
: 501/128 หมู่บา้ นนครไทย ถนนสาธุประดิษฐ์ 31 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร
ตําแหน่งในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
: ไม่มี
ตําแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
: ไม่มี
ตําแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั : ไม่มี

ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

บริษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่ น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2298-0024 โทรสาร 0-2298-0553
979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2298-0024 Fax. 0-2298-0553

ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

ประวัติการทํางาน

: ผูบ้ งั คับการกองพลาธิ การ กรมตํารวจ
รองผูบ้ ญั ชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมตํารวจ
รองจเร สํานักงานจเรตํารวจ กรมตํารวจ
หลักสู ตรการฝึ กอบรมหรื อสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นกรรมการบริ ษทั
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 33/2548
ชื่อ
ตําแหน่ง
สัญชาติ
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:
:

นายกิติ ปิ ลันธนดิลก
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ไทย
74 ปี
นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบณ
ั ฑิตไทย
: 14 ปี

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ TUF
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
: ไม่มี
ที่อยู่
: 96/5 ถนนกรุ งเทพกรี ฑา ซอย ซี 4 แขวงสะพานสู ง เขตสะพานสู ง กรุ งเทพมหานคร
ตําแหน่งในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
: ไม่มี
ตําแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
: ทนายความ สํานักงานกิติที่ปรึ กษากฎหมายและธุรกิจ
ตําแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั : ไม่มี
ประวัติการทํางาน
: ทนายความ สํานักงานกิติที่ปรึ กษากฎหมายและธุรกิจ
อัยการพิเศษประจํากรม สํานักงานอัยการสู งสุ ด
หลักสู ตรการฝึ กอบรมหรื อสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นกรรมการบริ ษทั
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 36/2548
ชื่อ
ตําแหน่ง
สัญชาติ
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:
:

ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย
กรรมการอิสระ ประธานคณะอนุกรรมการสรรหา และประธานคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ไทย
56 ปี
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
: 3 ปี

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ TUF
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
: ไม่มี
ที่อยู่
: 903/32 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร
ตําแหน่งในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
: ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ไอเอฟเอส แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริ ษทั วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรี น จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษทั พร็ อพเพอร์ต้ ี เพอร์เฟค จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริ ษทั แพ็คฟู้ ด จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
: กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
กรรมการบริ หาร บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ชนั่ พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั : ไม่มี

บริษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่ น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2298-0024 โทรสาร 0-2298-0553
979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2298-0024 Fax. 0-2298-0553

ประวัติการทํางาน

ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

: ปี 2547 - ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั หลักทรัพย์จาํ กัด เมอร์ชนั่ พาร์ทเนอร์ (มหาชน)
ปี 2548 - ปั จจุบนั กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ
บริ ษทั พร็ อพเพอร์ต้ ี เพอร์เฟค จํากัด (มหาชน)
ปี 2549 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน)
ปี 2550 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรี น จํากัด (มหาชน)
ปี 2550 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริ ษทั วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
ปี 2550 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ไอเอฟเอส แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หลักสู ตรการฝึ กอบรมหรื อสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นกรรมการบริ ษทั
- Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 10/2548
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 48/2548
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 70/2549
- The Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 14/2549
- Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 7/2550
ชื่อ
ตําแหน่ง
สัญชาติ
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:
:

นายกีรติ อัสสกุล
กรรมการอิสระ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ไทย
54 ปี
Chemical Engineering Ontario / Queen’s University
Chemical Engineering / University of Southern California
: 3 ปี

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ TUF
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
: ไม่มี
ที่อยู่
: 45/6 ซอยอรรคพัฒน์ ถนนสุ ขมุ วิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
ตําแหน่งในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
: ประธานคณะกรรมการ บริ ษทั โอเชี่ยน กลาส จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
: ประธานกรรมการ บริ ษทั ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด
ตําแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั : ไม่มี
ประวัติการทํางาน
: ปี 2527 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริ ษทั ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด
ปี 2536 - ปั จจุบนั ประธานคณะกรรมการ บริ ษทั โอเชี่ยน กลาส จํากัด (มหาชน)
หลักสู ตรการฝึ กอบรมหรื อสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นกรรมการบริ ษทั
- Role of the Compensation Committee Program (RCC) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 5/2550
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 27/2546

รายนามกรรมการอิสระทีบ่ ริ ษทั เสนอให้ ผ้ ถู อื หุ้นสามารถพิจารณาเลือกตามรายละเอียดข้ างต้ น
เป็ นผู้ไม่ มีส่วนได้ เสียในวาระทีเ่ สนอในการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครั้ งนี้แต่ อย่ างใด

