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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 ……….…..…............………..  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี      
1/ 2555 วันที่ 10 เมษายน 2555  เวลา 13.00 น.  ณ หองแกรนดบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึง
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 ………................…..…………..  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี      

1/ 2555 วันที่ 10 เมษายน 2555  เวลา 13.00 น.  ณ หองแกรนดบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึง

เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 

วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 
  ก. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  ข. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

(  ) เห็นดวย                 (  ) ไมเห็นดวย          (  ) งดออกเสียง  

วาระท่ี 2   พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,000,000,000 บาท เปน 999,186,550 บาท และแกไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน  

  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   พิจารณาและอนุมัติงการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 999,186,550 บาท เปน 1,202,000,000 บาท และแกไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน 

  ก. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  ข. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

(  ) เห็นดวย                 (  ) ไมเห็นดวย          (  ) งดออกเสียง  

วาระท่ี 4   พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวนไมเกิน 199,908,609 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 
โดยแบงออกเปน 
1. จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 191,265,882 หุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน ในราคาหุนละ 50 
บาท และในอัตราจัดสรร 5 หุนเดิมตอ 1 หุนใหมโดยเศษของหุนใหปดท้ิง 
2. จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 8,642,727 หุนใหแกผูถือหุนที่ไดรับหุนจากการแปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพ 
และมีชื่ออยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนในวันที่ 25 เมษายน 2555 ในราคาหุนละ 50 บาท และในอัตราจัดสรร 5 หุนเดิมตอ 1 
หุนใหมโดยเศษของหุนใหปดท้ิง 

  ก. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  ข. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

(  ) เห็นดวย                 (  ) ไมเห็นดวย          (  ) งดออกเสียง  

วาระท่ี 5   พิจารณาและอนุมัติการการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนตามสัดสวน และ
จัดสรรใหแกผูถือหุนที่แสดงความจํานงจองซ้ือเกินสิทธิแลวตามขอ 5 ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคา
ที่ตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาด 

  ก. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  ข. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

(  ) เห็นดวย                 (  ) ไมเห็นดวย          (  ) งดออกเสียง  

วาระท่ี 6   การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 2,904,841 หุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพที่บริษัทได
จัดสรรไวแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement)  

  ก. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  ข. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

(  ) เห็นดวย                 (  ) ไมเห็นดวย          (  ) งดออกเสียง 

วาระท่ี 7 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ัน        

ไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบ

ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
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ทะเบียนเลขที่ 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเน่ียน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือ

เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

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

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

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

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

หมายเหตุ  
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก

จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
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ทะเบียนเลขที่ 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

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 ………..............…..…………..  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี      

1/ 2555 วันที่ 10 เมษายน 2555 เวลา 13.00 น.  ณ หองแกรนดบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึง

เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 

O มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

O มอบฉันทะบางสวน คือ 

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

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

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

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 

วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 
  ก. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  ข. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

(  ) เห็นดวย                 (  ) ไมเห็นดวย          (  ) งดออกเสียง  
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ทะเบียนเลขที่ 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเน่ียน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) 

วาระท่ี 2   พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,000,000,000 บาท เปน 999,186,550 บาท และแกไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน  

  ก. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  ข. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

(  ) เห็นดวย                 (  ) ไมเห็นดวย          (  ) งดออกเสียง  

วาระท่ี 3   พิจารณาและอนุมัติงการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 999,186,550 บาท เปน 1,202,000,000 บาท และแกไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน 

  ก. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  ข. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

(  ) เห็นดวย                 (  ) ไมเห็นดวย          (  ) งดออกเสียง  

วาระท่ี 4   พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวนไมเกิน 199,908,609 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 
โดยแบงออกเปน 
1. จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 191,265,882 หุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน ในราคาหุนละ 50 
บาท และในอัตราจัดสรร 5 หุนเดิมตอ 1 หุนใหมโดยเศษของหุนใหปดท้ิง 
2. จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 8,642,727 หุนใหแกผูถือหุนที่ไดรับหุนจากการแปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพ 
และมีชื่ออยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนในวันที่ 25 เมษายน 2555 ในราคาหุนละ 50 บาท และในอัตราจัดสรร 5 หุนเดิมตอ 1 
หุนใหมโดยเศษของหุนใหปดท้ิง 

  ก. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  ข. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

(  ) เห็นดวย                 (  ) ไมเห็นดวย          (  ) งดออกเสียง  

วาระท่ี 5   พิจารณาและอนุมัติการการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนตามสัดสวน และ
จัดสรรใหแกผูถือหุนที่แสดงความจํานงจองซ้ือเกินสิทธิแลวตามขอ 5 ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคา
ที่ตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาด 

  ก. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  ข. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

(  ) เห็นดวย                 (  ) ไมเห็นดวย          (  ) งดออกเสียง  

วาระท่ี 6   การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 2,904,841 หุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพที่บริษัทได
จัดสรรไวแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement)  

  ก. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  ข. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

(  ) เห็นดวย                 (  ) ไมเห็นดวย          (  ) งดออกเสียง 

วาระท่ี 7 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ัน        

ไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมี          

การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับ

มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
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ทะเบียนเลขที่ 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเน่ียน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) 

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 
 

ชื่อ : นายศักด์ิ เกี่ยวการคา 
ตําแหนง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และอนุกรรมการสรรหา 
สัญชาติ : ไทย 
อาย ุ : 77 ป 
การศึกษา :  ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ปริญญาตรี (พาณิชศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ปริญญาตรี (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

จํานวนปที่เปนกรรมการ TUF :  11 ป 
ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่เปนบริษัทจดทะเบียน :  ไมม ี
ตําแหนงงานอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 

รองประธานกรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ประวัติการทํางาน :   ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 
     กรรมการและกรรมการบริหาร บจ. ศรีนครประกันชีวิต 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ.ธนาคารศรีนคร 
กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารศรีนคร 

 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เงินทุน บุคคลัภย 
ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : ไมมี 
หลักสูตรการฝกอบรมหรือสัมมนาท่ีเก่ียวของกับการเปนกรรมการบริษัท 

- The Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คร้ังท่ี 4/2544 
- Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คร้ังท่ี 13/2544 
- Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คร้ังท่ี 9/2552 
- Director Certification Program (DCP) Refreasher สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คร้ังท่ี 2/2549 
- Executive Program / Standford University & University of Singapore 
- Senior Executive Program / Sasin 

 
ชื่อ : พล.ต.ต. ประชา  อนุเคราะหดิลก 
ตําแหนง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
สัญชาติ : ไทย 
อาย ุ : 75 ป 
การศึกษา :  ปริญญาตรี (นิติศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

โรงเรียนนายรอยตํารวจแหงสาธารณรัฐจีน 
จํานวนปที่เปนกรรมการ TUF :  13 ป 
ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่เปนบริษัทจดทะเบียน : ไมม ี
ตําแหนงงานอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน  : ไมม ี
ประวัติการทํางาน :  ผูบังคับการกองพลาธิการ  กรมตํารวจ 

รองผูบัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมือง กรมตํารวจ 
รองจเร สํานักงานจเรตํารวจ กรมตํารวจ 

ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : ไมมี 
หลักสูตรการฝกอบรมหรือสัมมนาท่ีเก่ียวของกับการเปนกรรมการบริษัท 

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คร้ังท่ี 33/2548 
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ทะเบียนเลขที่ 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเน่ียน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) 

ชื่อ : นายกิติ ปลันธนดิลก 
ตําแหนง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
สัญชาติ : ไทย 
อาย ุ : 73 ป 
การศึกษา :  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เนติบัณฑิตไทย 
จํานวนปที่เปนกรรมการ TUF : 13 ป 
ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่เปนบริษัทจดทะเบียน  :  ไมม ี
ตําแหนงงานอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :  ทนายความ สํานักงานกิติที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ 
ประวัติการทํางาน : ทนายความ สํานักงานกิติที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ 
   อัยการพิเศษประจํากรม สํานักงานอัยการสูงสุด 
ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : ไมมี 
หลักสูตรการฝกอบรมหรือสัมมนาท่ีเก่ียวของกับการเปนกรรมการบริษัท 

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คร้ังท่ี 36/2548 
 
ชื่อ : ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย 
ตําแหนง : กรรมการอิสระ ประธานคณะอนุกรรมการสรรหา  

และประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
สัญชาติ : ไทย 
อาย ุ : 55 ป 
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  

จํานวนปที่เปนกรรมการ TUF : 2 ป 
ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่เปนบริษัทจดทะเบียน :  ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไอเอฟเอส แคปปตอล (ประเทศไทย) 

ประธานกรรมการ บมจ.วินเทจ วิศวกรรม 
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เบตเตอร เวิลด กรีน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรงพิมพตะวันออก 
กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาคาตอบแทน  
บมจ.พร็อพเพอรต้ี เพอรเฟค 

ตําแหนงงานอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :  กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
กรรมการบริหาร บลจ.เมอรชั่น พารทเนอร (มหาชน) 

ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : ไมมี 
หลักสูตรการฝกอบรมหรือสัมมนาท่ีเก่ียวของกับการเปนกรรมการบริษัท 

- Audit Committee Program (ACP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คร้ังท่ี 10/2548 
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คร้ังท่ี 48/2548 
- Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คร้ังท่ี 70/2549 
- The Role of Chairman Program (RCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คร้ังท่ี 14/2549 
- Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คร้ังท่ี 7/2550 
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ทะเบียนเลขที่ 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเน่ียน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) 

ชื่อ : นายกีรติ อัสสกลุ 
ตําแหนง : กรรมการอิสระ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  
สัญชาติ : ไทย 
อาย ุ : 53 ป 
การศึกษา : Chemical Engineering Ontario / Queen’s University 

    Chemical Engineering / University of Southern California 
จํานวนปที่เปนกรรมการ TUF : 2 ป 
ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่เปนบริษัทจดทะเบียน  :  ประธานคณะกรรมการ บมจ.โอเช่ียน กลาส 
ตําแหนงงานอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :  ประธานกรรมการ บจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต 
ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : ไมมี 
หลักสูตรการฝกอบรมหรือสัมมนาท่ีเก่ียวของกับการเปนกรรมการบริษัท 

- Role of the Compensation Committee Program (RCC) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คร้ังท่ี 5/2550 
- Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คร้ังท่ี 27/2546 

 
 

รายนามกรรมการอสิระท่ีบริษัทเสนอใหผูถือหุนสามารถพิจารณาเลือกตามรายละเอียดขางตน 
 เปนผูไมมีสวนไดเสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งนี้แตอยางใด 


