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ทะเบียนเลขที่ 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเน่ียน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  (แบบท่ัวไปซ่ึงเปนแบบท่ีงายไมซับซอน) แนบทายประกาศกรมทะเบียนพัฒนาธุรกิจการคา 
 เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5)  พ.ศ.2550 

----------------------------------------------------- 
เขียนที ่…………………………………………….. 

วันที่ ………. เดือน …………………………. พ.ศ. ………………… 

(1) ขาพเจา ………................……………………………..............…………… สัญชาติ …………...........………… อยูบานเลขที่ ……………

ถนน ……………….....................………. ตําบล/แขวง ……………..........................………….. อําเภอ/เขต …………........………..………. 

จังหวัด …………….….…..............…….. รหัสไปรษณีย …….........................………..……….. 

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท ไทยยูเน่ียน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน)  โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม  ………........……….……หุน และ

ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ .......................................... เสียง ดังน้ี 

หุนสามัญ ............................................ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ........................................ เสียง 

หุนบุริมสิทธิ ....................................... หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ........................................ เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให  

3.1 ……………………………….………………………..…………… อายุ …………….... ป  อยูบาน เลขท่ี ……………… 

ถนน……….......…………........….……. ตําบล/แขวง ………….…..………....…….. อําเภอ/เขต ……………..........………………. 

จังหวัด ………………....………….......…..  รหัสไปรษณีย ……….…..…............……….. หรือ 

3.2 ……………………………….………………………..…………… อายุ …………….... ป  อยูบาน เลขท่ี ……………… 

ถนน……….......…………........….……. ตําบล/แขวง ………….…..………....…….. อําเภอ/เขต ……………..........………………. 

จังหวัด ………………....………….......…..  รหัสไปรษณีย ……….…..…............……….. หรือ 

3.3 ……………………………….………………………..…………… อายุ …………….... ป  อยูบาน เลขท่ี ……………… 

ถนน……….......………….....….……. ตําบล/แขวง ………….…..………....….. อําเภอ/เขต …….......………………………. 

จังหวัด …………………………...........…..  รหัสไปรษณีย ……….…..…............………..  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 
2555 วันที่ 26 มีนาคม 2555  เวลา 13.00 น.  ณ หองมัฆวานรังสรรค ชั้น 3 อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมน้ัน ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 

 ลงช่ือ …………………………….……………………… ผูมอบฉันทะ  
                                                                                                   (………………………………………………..….) 
 

 ลงช่ือ …………………………….……………………… ผูรับมอบฉันทะ  
              (………………………………………………..….) 
 

 ลงช่ือ …………………………….……………………… ผูรับมอบฉันทะ  
              (………………………………………………..….) 
 

 ลงช่ือ …………………………….……………………… ผูรับมอบฉันทะ  
              (………………………………………………..….) 
 

 
หมายเหตุ ผูถือหุนที่จะมอบฉนัทะจะตองมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

 
ติดอากรแสตมป 

20 บาท 
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ทะเบียนเลขที่ 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเน่ียน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบท่ีกําหนดรายการตางๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 
แนบทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

 เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2550 
----------------------------------------------------- 

 

เขียนที ่…………………………………………….. 

วันที่ ………. เดือน …………………………. พ.ศ. ………………… 

(1) ขาพเจา ……………………....................…………………… สัญชาติ ……........…..……… อยูบานเลขท่ี ……..…………

ถนน……………….……………. ตําบล/แขวง ………........…….…………….. อําเภอ/เขต ……….....………….……………. 

จังหวัด ………………………..รหัสไปรษณีย ……..…………… 

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท ไทยยูเน่ียน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน)  โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม ……………...…...………หุน และ

ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ………………………………เสียง ดังน้ี 

หุนสามัญ …………………………………………หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…………………………………….. หุน 

หุนบุริมสิทธิ ………………………..……………หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……….…………………………….. หุน 

(3) ขอมอบฉันทะ 

3.1 ……………………………….………………………..…………… อายุ …………….... ป  อยูบาน เลขท่ี ……………… 

ถนน……….......…………..........….……. ตําบล/แขวง ……........…….…..…………….. อําเภอ/เขต …………................………………. 

จังหวัด …………………......………........  รหัสไปรษณีย ……….…..…............……….. หรือ 

3.2 ……………………………….………………………..…………… อายุ …………….... ป  อยูบาน เลขท่ี ……………… 

ถนน……….......………….....….……. ตําบล/แขวง …….....…….…..…………….. อําเภอ/เขต ……...........………………………. 

จังหวัด ……………………….....…...…..  รหัสไปรษณีย ……….…..……...............…….. หรือ 

3.3 …………………………….…………………………..…………… อายุ …………….... ป  อยูบาน เลขท่ี ……………… 

ถนน……….......…………….....……. ตําบล/แขวง …...……….…...…………….. อําเภอ/เขต ………..........……………………. 

จังหวัด ………………………............…..  รหัสไปรษณีย ………................…..…………..  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2555 วันที่ 26 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 น.  ณ หองมัฆวานรังสรรค ชั้น 3 อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่

จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 

วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 
  ก. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  ข. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

(  ) เห็นดวย                 (  ) ไมเห็นดวย          (  ) งดออกเสียง  

วาระท่ี 2   พิจารณาและอนุมัติรายงานประจําป 2554 และรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา 
  ก. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  ข. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

(  ) เห็นดวย                 (  ) ไมเห็นดวย          (  ) งดออกเสียง  

 
 
ติดอากรแสตมป 

20 บาท 
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ทะเบียนเลขที่ 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเน่ียน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) 

วาระท่ี 3   พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสําหรับปบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานของผูสอบบัญชี 

  ก. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  ข. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

(  ) เห็นดวย                 (  ) ไมเห็นดวย          (  ) งดออกเสียง  

วาระท่ี 4   พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2554 

  ก. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  ข. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

(  ) เห็นดวย                 (  ) ไมเห็นดวย          (  ) งดออกเสียง  

วาระท่ี 5   พิจารณาเลือกต้ังกรรมการ 
  ก. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  ข. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

- การแตงต้ังกรรมการท้ังชุด 
(  ) เห็นดวย                 (  ) ไมเห็นดวย          (  ) งดออกเสียง 

- การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

5.1 ชื่อกรรมการ ……นายฤทธิรงค บุญมีโชติ......................................….. 
(  ) เห็นดวย                 (  ) ไมเห็นดวย         (  ) งดออกเสียง 

5.2 ชื่อกรรมการ…….นายกิติ ปลันธนดิลก.............................……………. 
(  ) เห็นดวย                 (  ) ไมเห็นดวย         (  ) งดออกเสียง  

5.3 ชื่อกรรมการ……ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย....................…..……….. 
(  ) เห็นดวย                 (  ) ไมเห็นดวย         (  ) งดออกเสียง  

5.4 ชื่อกรรมการ…….นายกีรติ อัสสกลุ.............................................…….. 
(  ) เห็นดวย                 (  ) ไมเห็นดวย         (  ) งดออกเสียง  

5.5 ชื่อกรรมการ…....นายราวินเดอร สิงห เกรวาล ซาบจติต เอส................ 
(  ) เห็นดวย                 (  ) ไมเห็นดวย         (  ) งดออกเสียง   

วาระท่ี 6   พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 
  ก. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  ข. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

(  ) เห็นดวย                 (  ) ไมเห็นดวย          (  ) งดออกเสียง  

วาระท่ี 7   พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2555 
  ก. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  ข. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

(  ) เห็นดวย                 (  ) ไมเห็นดวย          (  ) งดออกเสียง  

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ัน        

ไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบ

ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
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กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือ

เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

 
 ลงช่ือ …………………………….……………………… ผูมอบฉันทะ  
                                                                                                   (…………………………………………………...) 
 

 

 ลงช่ือ …………………………….……………………… ผูรับมอบฉันทะ  
             (………………………………………………..….) 
 
 
 

 ลงช่ือ …………………………….……………………… ผูรับมอบฉันทะ  
             (………………………………………………..….) 
 
 
 

 ลงช่ือ …………………………….……………………… ผูรับมอบฉันทะ  
             (………………………………………………..….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก

จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
(แบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

ทายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 

 
 เขียนที ่…………………………………………….. 

วันที่ ………. เดือน …………………………. พ.ศ. ………………… 

(1) ขาพเจา ……………………...............………………..........…………..……… สํานักงานต้ังอยูเลขท่ี ….....…..…………

ถนน…………….........….……………. ตําบล/แขวง ………........…….…………….. อําเภอ/เขต ……….....………….……………. 

จังหวัด ………………….................……. รหัสไปรษณีย …….....................…………… ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) 

ใหกับ ...................................................................................... ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) โดยถือหุน

จํานวนท้ังส้ินรวม ......................................... หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ .................................... เสียง ดังน้ี 

หุนสามัญ …………………………………………หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…………………………………….. หุน 

หุนบุริมสิทธิ ………………………..……………หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……….…………………………….. หุน 

(2) ขอมอบฉันทะ 

2.1 ……………………………….………………………..…………… อายุ …………….... ป  อยูบาน เลขท่ี ……………… 

ถนน……….......…………..........….……. ตําบล/แขวง ……........…….…..…………….. อําเภอ/เขต …………................………………. 

จังหวัด …………………......………........  รหัสไปรษณีย ……….…..…............……….. หรือ 

2.2 ……………………………….………………………..…………… อายุ …………….... ป  อยูบาน เลขท่ี ……………… 

ถนน……….......………….....….……. ตําบล/แขวง …….....…….…..…………….. อําเภอ/เขต ……...........………………………. 

จังหวัด ……………………….....…...…. รหัสไปรษณีย ……….…..……...............…….หรือ 

2.3 …………………………….…………………………..…………… อายุ …………….... ป  อยูบาน เลขท่ี ……………… 

ถนน……….......…………….....……. ตําบล/แขวง …...……….…...…………….. อําเภอ/เขต ………..........……………………. 

จังหวัด ………………………............…..  รหัสไปรษณีย ………..............…..…………..  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2555 วันที่ 26 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 น.  ณ หองมัฆวานรังสรรค ชั้น 3 อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่

จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 

O มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

O มอบฉันทะบางสวน คือ 

 - หุนสามัญ ......................................... หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ..................................... เสียง 

 - หุนบุริมสิทธิ ..................................... หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได .................................... เสียง 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด .......................................... เสียง 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 

วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 
  ก. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  ข. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

(  ) เห็นดวย…………………. เสียง  (  ) ไมเห็นดวย…………………. เสียง  (  ) งดออกเสียง…………………. เสยีง   
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วาระท่ี 2   พิจารณาและอนุมัติรายงานประจําป 2554 และรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา 
  ก. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  ข. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

(  ) เห็นดวย…………………. เสียง  (  ) ไมเห็นดวย…………………. เสียง  (  ) งดออกเสียง…………………. เสยีง   

วาระท่ี 3   พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสําหรับปบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานของผูสอบบัญชี 

  ก. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  ข. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

(  ) เห็นดวย…………………. เสียง  (  ) ไมเห็นดวย…………………. เสียง  (  ) งดออกเสียง…………………. เสยีง   

วาระท่ี 4   พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2554 

  ก. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  ข. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

(  ) เห็นดวย…………………. เสียง  (  ) ไมเห็นดวย…………………. เสียง  (  ) งดออกเสียง…………………. เสยีง   

วาระท่ี 5   พิจารณาเลือกต้ังกรรมการ 
  ก. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  ข. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

- การแตงต้ังกรรมการท้ังชุด 
(  ) เห็นดวย…………………. เสียง  (  ) ไมเห็นดวย…………………. เสียง  (  ) งดออกเสียง…………………. เสยีง   

- การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

5.1 ชื่อกรรมการ ……นายฤทธิรงค บุญมีโชติ......................................….. 
(  ) เห็นดวย                 (  ) ไมเห็นดวย         (  ) งดออกเสียง 

5.2 ชื่อกรรมการ…….นายกิติ ปลันธนดิลก.............................……………. 
(  ) เห็นดวย                 (  ) ไมเห็นดวย         (  ) งดออกเสียง  

5.3 ชื่อกรรมการ…… ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย...................…..……….. 
(  ) เห็นดวย                 (  ) ไมเห็นดวย         (  ) งดออกเสียง  

5.4 ชื่อกรรมการ…….นายกีรติ อัสสกลุ..............................................…….. 
(  ) เห็นดวย                 (  ) ไมเห็นดวย         (  ) งดออกเสียง  

5.5 ชื่อกรรมการ…....นายราวินเดอร สิงห เกรวาล ซาบจติต เอส................ 
(  ) เห็นดวย                 (  ) ไมเห็นดวย         (  ) งดออกเสียง   

วาระท่ี 6   พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 
  ก. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  ข. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

(  ) เห็นดวย…………………. เสียง  (  ) ไมเห็นดวย…………………. เสียง  (  ) งดออกเสียง…………………. เสยีง   

วาระท่ี 7   พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2555 
  ก. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  ข. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

(  ) เห็นดวย…………………. เสียง  (  ) ไมเห็นดวย…………………. เสียง  (  ) งดออกเสียง…………………. เสยีง   
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วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ัน        

ไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมี          

การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับ

มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือ

เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 

 

 ลงช่ือ …………………………….……………………… ผูมอบฉันทะ  
                                                                                                   (…………………………………………………...) 
 
 

 ลงช่ือ …………………………….……………………… ผูรับมอบฉันทะ  
                                                                                                   (………………………………………………..….) 
 
 

 ลงช่ือ …………………………….……………………… ผูรับมอบฉันทะ  
                                                                                                   (………………………………………………..….) 
 
 

 ลงช่ือ …………………………….……………………… ผูรับมอบฉันทะ  
                                                                                                   (………………………………………………..….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใชเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทาน้ัน 
2. หลักฐานท่ีตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
 (1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
3.  ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนน

เสียงได 
4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

กรณีที่เปนคัสโตเดียน ซึ่งไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุนหลายราย ขอความกรุณาใหสงหนังสือมอบฉันทะ 

ทางโทรสาร 0-2298-0553 หรือสงมาที่บริษัท เพ่ือใหบริษัทตรวจสอบความถูกตองลวงหนาอยางนอย 1 วัน  

จักขอบพระคุณเปนอยางยิ่ง 
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ทะเบียนเลขที่ 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเน่ียน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) 

ประวัติกรรมการอสิระสําหรับกรณีท่ีผูถือหุนจะพิจารณาเลือกเปนผูรับมอบฉันทะ 
 

รายนามกรรมการอสิระท่ีบริษัทเสนอใหผูถือหุนสามารถพิจารณาเลือกตามรายละเอียดดานลางนี้ 
 เปนผูไมมีสวนไดเสียในวาระท่ีเสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้แตอยางใด 

 
 

ชื่อ-สกุล สัญชาต ิ วัน/เดือน/ปเกิด อาย ุ ท่ีอยู วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน 
นายศักดิ์  เก่ียวการคา ไทย 21 ก.พ. 2478 77 ป 69/29  บําราศนราดูร   

ถนนติวานนท 
อําเภอเมืองนนทบุรี   
จังหวัดนนทบุรี  
11000 

- บัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- พาณิชศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- นิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  -RCP คร้ังท่ี 4/2544  
  -DCP  คร้ังท่ี 13/2544  
  -RCC คร้ังท่ี 9/2552 
   

ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส 
   บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร  
   บมจ.ธนาคารศรีนคร  
กรรมการและกรรมการบริหาร 
   บจ.ศรีนครประกันชีวิต 
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
   บมจ.เงินทุนบุคคลัภย 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
   บมจ.ดุสิตธานี 
รองประธานกรรมการ 
   มูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี 

พล.ต.ต.ประชา   
   อนุเคราะหดิลก  

ไทย 23 มิ.ย. 2480 75 ป 501/128  ถนนสาธุ
ประดิษฐ 31 แขวง
ชองนนทรี               
เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 
10120 

ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
โรงเรียนนายรอยตํารวจแหง
สาธารณรัฐจีน 
หลักสูตรการฝกอบรมหรือสัมมนาท่ี
เก่ียวของกับการเปนกรรมการบริษัท 
- Director Accreditation Program 
(DAP) สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) คร้ังท่ี 
33/2548 

ผูบังคับการกองพลาธิการ กรม
ตํารวจ                           

รองผูบัญชาการ สํานักงานตรวจ
คนเขาเมือง                 

รองจเร สํานักจเร กรมตํารวจ 

 


