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เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงควำมเป็นผู้ถือหุน้ หรือผู้แทนของผู้ถือหุน้ ที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุม
เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดง มีดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นต้น
1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีบ่ ริษทั ได้จดั ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องและครบถ้วน
และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สาเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 และผู้มอบฉันทะลงลำยมือชื่อรับรอง
สำเนำถูกต้อง
- เอกสารที่ทางราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 เพื่อลงทะเบียน
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิตบิ คุ คล
2.1 กรณีผู้มีอานาจกระทาการแทนของนิติบคุ คลเข้าประชุมด้วยตนเอง
(ก) ให้แสดงเอกสารทีท่ างราชการออกให้ผู้มีอานาจกระทาการแทน ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นต้น
(ข) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลผู้ถือหุน้ ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องที่ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจของนิติบุคคล
2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม
ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องและ
ครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผูม้ อบฉันทะและผู้รบั มอบฉันทะ
(ข) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลผู้ถือหุน้ ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องที่ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจของนิติบุคคล
(ค) สาเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ของผู้มีอานาจของนิติบคุ คล โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 และผูม้ ีอานาจของนิติ
บุคคลลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
(ง) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 เพื่อลงทะเบียน
*กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิตบิ ุคคลทีจ่ ัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ*
(ก) สาเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยส่วนราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติบุคคลตั้งอยู่
หนังสือ
รับรองการเป็นนิติบุคคลต้องผ่านการรับรองจากโนตารี่พบั บลิค หรือหน่วยงานราชการที่มีอานาจ และมีอายุไม่เกิน
1 ปี
(ข) เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้มีอานาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงนามรับรองคาแปล
หนังสือมอบฉันทะทุกฉบับต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษัทจะตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะและเปิดรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
1 | หน้า

บริษัท ไทยยูเนีย่ น โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหำชน)
THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 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

ข้อมูลกรรมกำรอิสระสำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะพิจำรณำเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะ
*รายนามกรรมการอิสระทีบ่ ริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกตามรายละเอียดข้างต้น เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่
เสนอในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งนีแ้ ต่อย่างใด*
ชื่อ
ตาแหน่ง

: นำยศักดิ์ เกี่ยวกำรค้ำ
: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และอนุกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 80 ปี
การศึกษา
: ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี (นิตศิ าสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันเดือนปีทเี่ ริ่มเป็นกรรมการ : 22 สิงหาคม 2543
จานวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 15 ปี
จานวนหุน้ ที่ถือ
: -0- หุ้น * คิดเป็นร้อยละ – ของทุนชาระแล้ว
กรรมการ -0- หุ้น คู่สมรส -0- หุ้น บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภาวะ -0- หุ้น
ที่อยู่
: 69/29 หมู่ 1 ซอยติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษทั จดทะเบียน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งงานอืน่ ที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน : รองประธานกรรมการ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
ประวัติการทางาน
: ผู้ตรวจการธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารศรีนคร
กรรมการบริหาร บจ. ศรีนครประกันชีวิต
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เงินทุนบุคคลัภย์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารศรีนคร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดุสิตธานี
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษทั
- ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 0156 ตั้งแต่ปี 2505 / สภาวิชาชีพบัญชี
- ใบอนุญาตทนายความตลอดชีพ ตั้งแต่ปี 2529 เลขที่ 2913401 / สภาทนายความ
- The Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 4/2544
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 13/2544
- Director Certification Program (DCP) Refresher Course สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 2/2549
- Handling Conflicts of Interest สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 4/2551
- Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 9/2552
- Executive Program / Standford University & University of Singapore
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- Senior Executive Program / สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 2/2555
- Audit World – Conference 25-26 June 2012 Resorts World Convention Centre, Singapore
- Audit World – Post Conference 27 June 2012 Resorts World Convention Centre, Singapore
- การประเมินระบบการควบคุมภายใน แบบ COSO – ERM สภาวิชาชีพบัญชี
- กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน COSO 2013 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Audit Committee Financial Expert 22 May 2014 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Corporate Governance in the Perspective of Investors – CG Forum 4 June 2014 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Management for CEO’s and Senior Executive : Thailand Management Association and Stanford University
- Director Certification Program Update (DCPU) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 1/2557
ชื่อ
ตาแหน่ง

: ดร. ธรรมนูญ อำนันโทไทย
: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 58 ปี
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
วันเดือนปีทเี่ ริ่มเป็นกรรมการ : 22 มีนาคม 2553
จานวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 5 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
: ไม่มี
จานวนหุน้ ที่ถือ
: -0- หุ้น * คิดเป็นร้อยละ – ของทุนชาระแล้ว
กรรมการ -0- หุ้น คู่สมรส -0- หุ้น บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภาวะ -0- หุ้น
ที่อยู่
: 903/32 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษทั จดทะเบียน : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งงานอืน่ ที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน : กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรรมการบริหาร บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท แพ็คฟู้ด จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
ประวัติการทางาน
: ปี 2547 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จากัด เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ (มหาชน)
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ปี 2548 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนฯ บริษทั พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จากัด (มหาชน)
ปี 2549 - 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จากัด (มหาชน)
ปี 2550 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน)
ปี 2550 - 2557 ประธานกรรมการ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จากัด (มหาชน)
ปี 2550 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษทั
- Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 10/2548
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 48/2548
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 70/2549
- The Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 14/2549
- Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่
7/2550
- A.C.A จาก American Accreditation Council for Accountancy ประเทศสหรัฐอเมริกา
ชื่อ
ตาแหน่ง
สัญชาติ
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:
:

นำยกีรติ อัสสกุล
กรรมการอิสระ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ไทย
57 ปี
Chemical Engineering Ontario / Queen’s University
Chemical Engineering / University of Southern California
วันเดือนปีทเี่ ริ่มเป็นกรรมการ : 22 มีนาคม 2553
จานวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 5 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี
จานวนหุน้ ที่ถือ
: 73,248 หุ้น * คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนชาระแล้ว
กรรมการ -0- หุ้น คู่สมรส 73,248 หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -0- หุ้น
ที่อยู่
: 45/6 ซอยอรรคพัฒน์ ถนนสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษทั จดทะเบียน : ประธานคณะกรรมการ บริษัท โอเชี่ยน กลาส จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งงานอืน่ ที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน : ประธานกรรมการ บริษทั ไทยสมุทรประกันชีวิต จากัด
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
ประวัติการทางาน
: ปี 2527 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวติ จากัด
ปี 2536 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ บริษัท โอเชี่ยน กลาส จากัด (มหาชน)
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษทั
- Role of the Compensation Committee Program (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 5/2550
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 27/2546
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บริษัท ไทยยูเนีย่ น โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหำชน)
THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 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

ชื่อ
ตาแหน่ง
สัญชาติ
อายุ
การศึกษา

ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

:
:
:
:
:

นำยนำถ ลิ่วเจริญ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ไทย
56 ปี
Master of Science in Business Administration (MSBA) / University of Southern California, USA
Master of Business Administration (MBA) / University of Southern California, USA
Bachelor Degree of Engineering (Computer) / Chulalongkorn University
วันเดือนปีทเี่ ริ่มเป็นกรรมการ : 3 เมษายน 2558
จานวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 5 เดือน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
: ไม่มี
จานวนหุน้ ที่ถือ
: -0- หุ้น* คิดเป็นร้อยละ -- ของทุนชาระแล้ว
กรรมการ -0- หุ้น คู่สมรส -0- หุ้น บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภาวะ -0- หุ้น
ที่อยู่
: 489/1 ซอยจัดสรรเอื้อวัฒนสกุล แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษทั จดทะเบียน : ไม่มี
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร / G-ABLE Group
กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร /
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษทั :
- หลักสูตร วตอ. รุ่น 12 ปี 2553 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 2547 (รปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 120/2558
หมำยเหตุ: *จานวนหุ้น TUF ที่ถือเป็นการถือหุน้ ณ 5 สิงหาคม 2558 และนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภาวะ
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บริษัท ไทยยูเนีย่ น โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหำชน)
THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 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
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) แนบท้ายประกาศกรมทะเบียนพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
----------------------------------------------------เขียนที่ ……………………………………………..
วันที่ ………. เดือน …………………………. พ.ศ. …………………
(1) ข้าพเจ้า ………................……………………………..............…………… สัญชาติ …………..........………… อยู่บ้านเลขที่ ……………
ถนน ……………….....................………. ตาบล/แขวง ……………..........................………….. อาเภอ/เขต ………...........…........………..……….
จังหวัด …………….….….....................….. รหัสไปรษณีย์ …….........................………..………..
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม ………........……….……หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .......................................... เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ ............................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................................ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ ........................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................................ เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
3.1 ……………………………….………………………..…………… อ า ยุ …………….... ปี อ ยู่ บ้ า น เล ข ที่ ………………
ถน น ……….......…………........….……. ต าบล/แขวง ……..........…….…..………....…….. อ าเภอ/เขต ……………..........……………….
จังหวัด ………………....………….......….. รหัสไปรษณีย์ ……….…..…............……….. หรือ
3.2 ……………………………….………………………..…………… อ า ยุ …………….... ปี อ ยู่ บ้ า น เล ข ที่ ………………
ถนน……….......…………........….……. ต าบล/แขวง ………….….............………....…….. อ าเภอ/เขต ……………..........……………….
จังหวัด ………………....………….......….. รหัสไปรษณีย์ ……….…..…............……….. หรือ
3.3 ……………………………….………………………..…………… อ า ยุ …………….... ปี อ ยู่ บ้ า น เล ข ที่ ………………
ถ น น ……….......………….....….……. ต าบ ล /แ ข ว ง ……….........….…..………....….. อ าเภ อ /เข ต …….......……………………….
จังหวัด …………………………...........….. รหัสไปรษณีย์ ……….…..…............………..
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2558 วันที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ …………………………….………………………
(………………………………………………..….)

ผู้มอบฉันทะ

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

ผูร้ ับมอบฉันทะ

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

ผูร้ ับมอบฉันทะ

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

ผูร้ ับมอบฉันทะ

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่จะมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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บริษัท ไทยยูเนีย่ น โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหำชน)
THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว)
แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
----------------------------------------------------เขียนที่ ……………………………………………..
วันที่ ………. เดือน …………………………. พ.ศ. …………………

(1) ข้ าพ เจ้ า ……………………....................…………………… สั ญ ช าติ ……........…..……… อ ยู่ บ้ าน เล ข ที่ ……..…………
ถ น น ……………….…. .. .…………. ต า บ ล /แ ข ว ง ………. .. .. .. . …….…………….. อ า เ ภ อ /เ ข ต ………. .. .. ………….…………….
จังหวัด ………………………................ รหัสไปรษณีย์ ……...............……………
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม ……………...…...………หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………………………………เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ …………………………………………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………….. หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ ………………………..……………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……….…………………………….. หุ้น
(3) ขอมอบฉันทะ
3.1 ……………………………….………………………..…………… อ า ยุ …………….... ปี อ ยู่ บ้ า น เล ข ที่ ………………
ถน น ……….......…………..........….……. ต าบ ล/แ ขวง ……........…….…..…………….. อ าเภอ/เขต …………................……………….
จังหวัด …………………......…….......…........ รหัสไปรษณีย์ ……….…..…............……….. หรือ
3.2 ……………………………….………………………..…………… อ า ยุ …………….... ปี อ ยู่ บ้ า น เล ข ที่ ………………
ถ น น ……….......………….....…...……. ต า บ ล /แ ข ว ง …….....…….…..…………….. อ าเภ อ /เข ต ……...........……………………….
จังหวัด ……………………….........….....….. รหัสไปรษณีย์ ……….…..……...............…….. หรือ
3.3 …………………………….…………………………..…………… อ า ยุ …………….... ปี อ ยู่ บ้ า น เล ข ที่ ………………
ถ น น ……….......……………........……. ต า บ ล /แ ข ว ง …...……….…...…………….. อ า เภ อ /เข ต ………..........…………………….
จังหวัด ………………………..................….. รหัสไปรษณีย์ ………................…..…………..
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2558 วันที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
*วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นเพียงการรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน*
วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัตใิ ห้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อบริษัท) เป็นดังนี้
ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)”
และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
 ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 46. เรื่องชื่อของบริษัทและตราของบริษัท
 ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง
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วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชือ่ ย่อหลักทรัพย์จดทะเบียนในระบบการซื้อขายหลักทรัพย์
 ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ตามมาตรา 31
 ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
*วาระนี้จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากไม่มีการเสนอและชี้แจงรายละเอียดให้ผถู้ อื หุ้นพิจารณาล่วงหน้า*
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉั นทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉั นทะนี้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ …………………………….………………………
(…………………………………………………...)

ผู้มอบฉันทะ

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

ผูร้ ับมอบฉันทะ

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

ผูร้ ับมอบฉันทะ

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

ผูร้ ับมอบฉันทะ

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพำะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น)
ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่ ……………………………………………..
วันที่ ………. เดือน …………………………. พ.ศ. …………………
(1) ข้ าพ เจ้ า ……………………...............………………..........…………..……… ส านั ก ง าน ตั้ ง อ ยู่ เล ข ที่ ….....…..…………
ถ น น …………….........….……………. ต า บ ล /แ ข ว ง ………........…….…………….. อ า เภ อ /เข ต ……….....………….…………….
จังหวัด ………………….................……. รหัสไปรษณีย์ …….....................…………… ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)
ให้กับ ...................................................................................... ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้น
จานวนทั้งสิ้นรวม ......................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................... เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ …………………………………………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………….. หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ ………………………..……………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……….…………………………….. หุ้น
(2) ขอมอบฉันทะ
2 .1 ……………………………….………………………..…………… อ ายุ …………….... ปี อ ยู่ บ้ าน เล ข ที่ …….....…………
ถน น ……….......…………..........….……. ต าบ ล/แ ขวง ……........…….…..…………….. อ าเภอ/เขต …………................……………….
จังหวัด …………………......………........ รหัสไปรษณีย์ ……….…..…............……….. หรือ
2 .2 ……………………………….………………………..…………… อ ายุ …………….... ปี อ ยู่ บ้ าน เล ข ที่ …….....…………
ถ น น ……….......………….....….……. ต า บ ล /แ ข ว ง …….....…….…..…………….. อ า เภ อ /เข ต ……...........……………………….
จังหวัด ……………………….....…...…. รหัสไปรษณีย์ ……….…..……...............…….หรือ
2 .3 …………………………….…………………………..…………… อ ายุ …………….... ปี อ ยู่ บ้ าน เล ข ที่ …......……………
ถ น น ……….......…………….....……. ต า บ ล /แ ข ว ง …...……….…...…………….. อ า เภ อ /เข ต ………..........…………………….
จังหวัด ………………………............….. รหัสไปรษณีย์ ………..............…..…………..
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2558 วันที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
O มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
O มอบฉันทะบางส่วน คือ
- หุ้นสามัญ ......................................... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..................................... เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ ..................................... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ .................................... เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด .......................................... เสียง
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
*วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นเพียงการรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน*
วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัตใิ ห้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อบริษัท) เป็นดังนี้
ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)”
และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
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 ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย ………………….หุ้น ( ) ไม่เห็นด้วย ………………….หุ้น ( ) งดออกเสียง ………………….หุ้น
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 46. เรื่องชื่อของบริษัทและตราของบริษัท
 ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย ………………….หุ้น ( ) ไม่เห็นด้วย ………………….หุ้น ( ) งดออกเสียง ………………….หุ้น
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชือ่ ย่อหลักทรัพย์จดทะเบียนในระบบการซื้อขายหลักทรัพย์
 ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย ………………….หุ้น ( ) ไม่เห็นด้วย ………………….หุ้น ( ) งดออกเสียง ………………….หุ้น
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ตามมาตรา 31
 ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย ………………….หุ้น ( ) ไม่เห็นด้วย ………………….หุ้น ( ) งดออกเสียง ………………….หุ้น
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
*วาระนี้จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากไม่มีการเสนอและชี้แจงรายละเอียดให้ผถู้ อื หุ้นพิจารณาล่วงหน้า*
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉั นทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉั นทะนี้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ ข้ าพเจ้าไม่ได้ระบุค วามประสงค์ ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัด เจนหรือในกรณีที่ ที่ประชุม มี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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