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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

ข้อมูลกรรมกำรอิสระส ำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะพิจำรณำเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

*รายนามกรรมการอิสระทีบ่ริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกตามรายละเอียดข้างตน้ เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ี
เสนอในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ครั้งนี้แต่อย่างใด* 

ชื่อ : นำยศักดิ์ เกี่ยวกำรค้ำ 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการบรหิารความเสี่ยง และอนุกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
สัญชาติ : ไทย 
อาย ุ : 80 ปี 
การศึกษา : ปริญญาตรี (บญัชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี (นิตศิาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วันเดือนปีทีเ่ริ่มเป็นกรรมการ : 22 สิงหาคม 2543 
จ านวนปทีี่เป็นกรรมการ TUF :  15 ปี 
จ านวนหุน้ที่ถือ : -0- หุ้น * คิดเป็นร้อยละ – ของทนุช าระแล้ว 
  กรรมการ -0- หุ้น คู่สมรส -0- หุ้น บุตรที่ยงัไม่บรรลุนติิภาวะ -0- หุ้น 
ที่อยู ่ : 69/29 หมู่ 1 ซอยติวานนท ์ 14 ถนนติวานนท ์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมืองนนทบุร ี จังหวัด

นนทบุร ี
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่เปน็บรษิทัจดทะเบียน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
ต าแหน่งงานอืน่ที่ไม่ใชบ่ริษทัจดทะเบียน : รองประธานกรรมการ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี 
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขัดแยง้ทางลลประโยชน์ต่อบรษิัท : ไม่ม ี
ประวัติการท างาน : ลู้ตรวจการธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ลู้ช่วยลู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 
กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารศรีนคร 
กรรมการบริหาร บจ. ศรีนครประกันชีวิต 
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เงินทุนบคุคลัภย์ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารศรีนคร 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดุสิตธาน ี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกบัการเป็นกรรมการบริษทั 
- ลู้สอบบัญชีรบัอนุญาต เลขที่ 0156 ตั้งแตป่ี 2505 / สภาวิชาชีพบัญชี 
- ใบอนุญาตทนายความตลอดชีพ ตั้งแต่ปี 2529 เลขที่ 2913401 / สภาทนายความ 
- The Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (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 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) ครั้งที่ 4/2551 
- Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) ครั้งที่ 9/2552 
- Executive Program / Standford University & University of Singapore 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

- Senior Executive Program / สถาบันบัณฑิตบรหิารธุรกิจศศินทร์ 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 
- กรอบแนวทางระบบการควบคมุภายใน COSO 2013 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- Audit Committee Financial Expert 22 May 2014 ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
- Corporate Governance in the Perspective of Investors – CG Forum 4 June 2014 ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- Management for CEO’s and Senior Executive : Thailand Management Association and Stanford University 
- Director Certification Program Update (DCPU) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 1/2557 
 

ชื่อ : ดร. ธรรมนญู อำนันโทไทย 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานคณะอนกุรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
สัญชาติ : ไทย 
อาย ุ : 57 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  

วันเดือนปีทีเ่ริ่มเป็นกรรมการ : 22 มีนาคม 2553 
จ านวนปทีี่เป็นกรรมการ TUF : 5 ป ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่ม ี
จ านวนหุน้ที่ถือ :  -0- หุ้น * คิดเป็นร้อยละ – ของทนุช าระแล้ว 
  กรรมการ -0- หุ้น คู่สมรส -0- หุ้น บุตรที่ยงัไม่บรรลุนติิภาวะ -0- หุ้น 
ที่อยู ่ :  903/32 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่เปน็บรษิทัจดทะเบียน :  ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) 
กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน บรษิัท พร็อพเพอรต์ี ้เพอร์เฟค จ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่งงานอืน่ที่ไม่ใชบ่ริษทัจดทะเบียน : กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
กรรมการบริหาร บริษทัหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากัด (มหาชน) 
กรรมการอิสระ บริษัท แพ็คฟู้ด จ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขัดแยง้ทางลลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่ม ี
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ประวัติการท างาน : ปี 2547 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จ ากัด เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ (มหาชน) 
ปี 2548 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนฯ บริษทั พร็อพเพอรต์ี้ เพอร์เฟค จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2549 - 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท โรงพิมพ์ตะวันออก จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2550 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2550 - 2557 ประธานกรรมการ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2550 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกบัการเป็นกรรมการบริษทั 
- 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) ครั้งที ่

7/2550 
- A.C.A จาก American Accreditation Council for Accountancy ประเทศสหรัฐอเมริกา 

หมำยเหตุ:  *จ านวนหุ้น TUF ที่ถือเป็นการถือหุน้ ณ 26 มกราคม 2558 และนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนติิภาวะ 
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เอกสารที่ลู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดง มีดังนี ้
1. ลู้ถือหุ้นที่เป็นบคุคลธรรมดา 

1.1   กรณีลู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประชาชน บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน็ชาวต่างประเทศ) เป็นตน้ 

1.2      กรณีลู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ลู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

- หนังสือมอบฉนัทะตามแบบทีบ่ริษทัได้จดัส่งให้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องและครบถ้วน 
และลงลายมือช่ือของลู้มอบฉันทะและลู้รับมอบฉันทะ 
- ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ของลู้มอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 และลู้มอบฉันทะลงลำยมือชื่อรบัรอง
ส ำเนำถูกต้อง 
- เอกสารที่ทางราชการออกให้ของลู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 เพื่อลงทะเบียน 

2. ลู้ถือหุ้นที่เป็นนิตบิคุคล 
2.1 กรณีลู้มีอ านาจกระท าการแทนของนิติบคุคลเข้าประชุมด้วยตนเอง 

(ก) ให้แสดงเอกสารทีท่างราชการออกให้ลู้มีอ านาจกระท าการแทน ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประชาชน บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน็ชาวต่างประเทศ) เป็นตน้ 

(ข) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลลู้ถือหุน้ ซ่ึงออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องที่ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มีอ ำนำจของนิติบุคคล 

2.2 กรณีลู้ถือหุ้นมอบฉนัทะใหลู้้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉนัทะตามแบบที่บรษิัทไดจ้ัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องและ
ครบถ้วน และลงลายมือช่ือของลูม้อบฉันทะและลู้รบัมอบฉนัทะ 

(ข) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลลู้ถือหุน้ ซ่ึงออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องที่ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มีอ ำนำจของนิติบุคคล 

(ค) ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ของลู้มีอ านาจของนติิบคุคล โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 และลูม้ีอ านาจของนิติ
บุคคลลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ง) ลู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้โดยมรีายละเอียดตาม 1.1 เพื่อลงทะเบียน 

*กรณีลู้ถือหุ้นเป็นนิตบิุคคลทีจ่ัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ* 
(ก) ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซ่ึงออกโดยส่วนราชการที่มีอ านาจของประเทศที่นิติบุคคลตั้งอยู่ หนังสือ

รับรองการเป็นนิติบุคคลต้องล่านการรับรองจากโนตารี่พับบลคิ หรือหน่วยงานราชการที่มีอ านาจ และมีอายุไม่เกิน 
3 เดือน 

(ข) เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ลู้มีอ านาจ
ลงนามลูกพันนิติบุคคล ลงนามรับรองค าแปล 

 

หนังสือมอบฉนัทะทุกฉบบัต้องตดิอากรแสตมป์ 20 บาท และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
บริษัทจะตรวจสอบความสมบรูณ์ของหนังสอืมอบฉันทะและเปดิรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป 

เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงควำมเป็นผู้ถือหุน้หรือผู้แทนของผู้ถือหุน้ที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุม 
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5 | หน้า 
 

ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) แนบท้ายประกาศกรมทะเบียนพัฒนาธุรกิจการค้า 
เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5)  พ.ศ.2550 

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

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

(1) ข้าพเจ้า ………................……………………………..............…………… สัญชาติ …………..........………… อยู่บ้านเลขที่ ……………
ถนน ……………….....................………. ต าบล/แขวง ……………..........................………….. อ าเภอ/เขต …………........………..………. 
จังหวัด …………….….…..............…….. รหัสไปรษณีย์ …….........................………..……….. 

(2) เป็นลู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน)  โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม  ………........……….……หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .......................................... เสียง ดังนี้  

หุ้นสามัญ ............................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ............. ........................... เสียง 
หุ้นบุริมสิทธิ ........................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั ........................................ เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้  
3.1 ……………………………….………………………..…………… อายุ …………….... ปี  อยู่บ้าน เลขที่ ……………… 

ถนน……….. .....…………..... ...….……. ต าบล/แขวง ………….…..……….. ..…….. อ าเภอ/เขต ……………. ..... ....………………. 
จังหวัด ………………....………….......…..  รหัสไปรษณีย ์……….…..…............……….. หรือ 

3.2 ……………………………….………………………..…………… อายุ …………….... ปี  อยู่บ้าน เลขที่ ……………… 
ถนน……….. .....…………..... ...….……. ต าบล/แขวง ………….…..……….. ..…….. อ าเภอ/เขต ……………. ..... ....………………. 
จังหวัด ………………....………….......…..  รหัสไปรษณีย ์……….…..…............……….. หรือ 

3.3 ……………………………….………………………..…………… อายุ …………….... ปี  อยู่บ้าน เลขที่ ……………… 
ถนน………. . . . . . .…………. . . . .….……. ต าบล /แขวง  ………….…. .………. . . .….. อ าเภอ/เขต  ……. . . . . . .………………………. 
จังหวัด …………………………...........…..  รหัสไปรษณีย ์……….…..…............………..  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นลู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญลู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2558 วันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

กิจการใดที่ลู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 

 ลงชื่อ …………………………….……………………… ลู้มอบฉันทะ  
                                                                                                   (………………………………………………..….) 
 
 ลงชื่อ …………………………….……………………… ลูร้ับมอบฉันทะ  
              (………………………………………………..….) 
 
 ลงชื่อ …………………………….……………………… ลูร้ับมอบฉันทะ  
              (………………………………………………..….) 
 
 ลงชื่อ …………………………….……………………… ลูร้ับมอบฉันทะ  
              (………………………………………………..….) 
 
หมายเหต ุ ลู้ถือหุ้นท่ีจะมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ลู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นลู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
ลู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 

ติดอากรแสตมป์ 

20 บาท 
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6 | หน้า 
 

ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว) 
แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 
----------------------------------------------------- 

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

(1) ข้าพเจ้า ……………………....................…………………… สัญชาติ ……........…..……… อยู่บ้านเลขที่ ……..…………
ถนน……………….……………. ต าบล /แขวง  ………. . . . . . . .…….…………….. อ า เภอ /เขต  ………. . . . .………….……………. 
จังหวัด ………………………..รหัสไปรษณีย ์……..…………… 

(2) เป็นลู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน)  โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม ……………...…...………หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………………………………เสียง ดังนี้ 

หุ้นสามัญ …………………………………………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………….. หุ้น 
หุ้นบุริมสิทธิ ………………………..……………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……….…………………………….. หุ้น 

(3) ขอมอบฉันทะ 
3.1 ……………………………….………………………..…………… อายุ …………….... ปี  อยู่บ้าน เลขที่ ……………… 

ถนน……….......…………..........….……. ต าบล/แขวง ……........…….…..…………….. อ าเภอ/เขต …………................………………. 
จังหวัด …………………......………........  รหัสไปรษณีย ์……….…..…............……….. หรือ 

3.2 ……………………………….………………………..…………… อายุ …………….... ปี  อยู่บ้าน เลขที่ ……………… 
ถนน………... .. ..…………. .. ..….……. ต าบล/แขวง ……. .. ..…….…. .…………….. อ าเภอ/เขต ……. ... .. ... ..………………………. 
จังหวัด ……………………….....…...…..  รหัสไปรษณีย ์……….…..……...............…….. หรือ 

3.3 …………………………….…………………………..…………… อายุ …………….... ปี  อยู่บ้าน เลขที่ ……………… 
ถนน………. . . . . . .……………. . . ..……. ต าบล /แขวง …. ..……….…. . .…………….. อ าเภอ/เขต ………. . . . . . . . . .……………………. 
จังหวัด ………………………............…..  รหัสไปรษณีย ์………................…..…………..  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นลู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญลู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2558 วันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ลู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญลู้ถือหุ้น ครั้งที ่1/2557 
 *วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นเพียงการรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน*  
วาระที่ 2   พิจารณาและรับทราบรายงานประจ าปี 2557 และลลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ล่านมา 

*วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวได้จัดท าเรียบร้อยแล้วและน าเสนอให้ลู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น* 

วาระที่ 3   พิจารณาและอนุมัตงิบการเงินส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานของลู้สอบบัญชี 

 ก. ให้ลู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ข. ให้ลู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(  ) เห็นด้วย                 (  ) ไม่เห็นด้วย          (  ) งดออกเสียง  

 

 

ติดอากรแสตมป์ 

20 บาท 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

วาระที่ 4   พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิส าหรับลลการด าเนินงานประจ าปี 2557 

 ก. ให้ลู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ข. ให้ลู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(  ) เห็นด้วย                 (  ) ไม่เห็นด้วย          (  ) งดออกเสียง  

วาระที่ 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
   ก. ให้ลู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   ข. ให้ลู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

- กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 
(  ) เห็นด้วย                 (  ) ไม่เห็นด้วย          (  ) งดออกเสียง 

- กำรเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

5.1 ชื่อกรรมการ …...…นำยไกรสร จันศิริ....................................... 
(  ) เห็นด้วย                 (  ) ไม่เห็นด้วย         (  ) งดออกเสียง 

5.2 ชื่อกรรมการ……....นำยฤทธิรงค์ บุญมีโชติ................................ 
(  ) เห็นด้วย                 (  ) ไม่เห็นด้วย         (  ) งดออกเสียง  

5.3 ชื่อกรรมการ…....….นำยกีรติ อัสสกุล....................................... 
(  ) เห็นด้วย                 (  ) ไม่เห็นด้วย         (  ) งดออกเสียง  

5.4 ชื่อกรรมการอิสระ…นำยรำวินเดอร์ สิงห์ เกรวำล ซำบจิตต์ เอส..... 
(  ) เห็นด้วย                 (  ) ไม่เห็นด้วย         (  ) งดออกเสียง 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มเติมจ านวนกรรมการจาก 11 คนเป็น 12 คน และเลอืกตั้งกรรมการเข้าใหม ่
ชื่อบุคคลที่เสนอ….นำยนำถ ลิ่วเจริญ.................. 

(  ) เห็นด้วย                 (  ) ไม่เห็นด้วย         (  ) งดออกเสียง   

วาระที่ 7   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 
 ก. ให้ลู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ข. ให้ลู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(  ) เห็นด้วย                 (  ) ไม่เห็นด้วย          (  ) งดออกเสียง  

วาระที่ 8   พิจารณาแต่งตั้งลู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558 
 ก. ให้ลู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ข. ให้ลู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(  ) เห็นด้วย                 (  ) ไม่เห็นด้วย          (  ) งดออกเสียง  

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติเพ่ิมวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ/หรอืบริษัทย่อยจากปัจจุบันภายในวงเงินจ านวนไม่
เกิน 25,000 ล้านบาท เป็น ภายในวงเงนิจ านวนไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือ เงินสกุลอ่ืนในวงเงินเทียบเท่า โดยเสนอขายแก่ลู้
ลงทุนทั่วไป และ/หรือลู้ลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
 ก. ให้ลู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ข. ให้ลู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(  ) เห็นด้วย                 (  ) ไม่เห็นด้วย          (  ) งดออกเสียง  
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วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบยีนของบริษัทจ านวน 9,046,126 บาท จากเดิม 1,202,000,000 บาท เป็น 1,192,953,874 
บาท โดยวิธีการลดทุนจดทะเบียนตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรจ านวน 36,184,504 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และการ
แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 ก. ให้ลู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ข. ให้ลู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(  ) เห็นด้วย                 (  ) ไม่เห็นด้วย          (  ) งดออกเสียง  

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 300,000,000 บาท จาก 1,192,953,874 บาท เป็น 1,492,953,874 
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,200,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 ก. ให้ลู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ข. ให้ลู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(  ) เห็นด้วย                 (  ) ไม่เห็นด้วย          (  ) งดออกเสียง  

วาระที่ 12   พิจารณาและอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
 ก. ให้ลู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ข. ให้ลู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(  ) เห็นด้วย                 (  ) ไม่เห็นด้วย          (  ) งดออกเสียง  

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

*วาระนี้จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากไมม่ีการเสนอและชี้แจงรายละเอียดให้ลูถ้อืหุ้นพิจารณาล่วงหน้า* 

(5) การลงคะแนนเสียงของลู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น         
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะลู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชั ดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ลู้รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กจิการใดที่ลู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ลู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
 ลงชื่อ …………………………….……………………… ลู้มอบฉันทะ  
                                                                                                   (…………………………………………………...) 
 
 ลงชื่อ …………………………….……………………… ลูร้ับมอบฉันทะ  
             (………………………………………………..….) 
 
 ลงชื่อ …………………………….……………………… ลูร้ับมอบฉันทะ  
             (………………………………………………..….) 
 
 ลงชื่อ …………………………….……………………… ลูร้ับมอบฉันทะ  
             (………………………………………………..….) 
หมายเหต ุ  

1. ลู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ลู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นลู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
ลู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 



 

 

                  
 
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 

 

 

9 | หน้า 
 

ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
(แบบที่ใช้เฉพำะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น) 

ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

 
 เขียนท่ี …………………………………………….. 

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

(1) ข้าพเจ้า ……………………......... ......………………..... .....…………..……… ส านักงานตั้งอยู่ เลขที่ ….....…..…………
ถนน……………. .. . .. .. .….……………. ต าบล /แขวง ………. .. . .. ..…….…………….. อ าเภอ/เขต  ……….. .. .………….……………. 
จังหวัด ………………….................……. รหัสไปรษณีย ์…….....................…………… ในฐานะลู้ประกอบธุรกิจเป็นลู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) 
ให้กับ ...................................................... ................................ ซึ่งเป็นลู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยยูเน่ียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้น
จ านวนทั้งสิ้นรวม ......................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ................................ .... เสียง ดังนี้ 

หุ้นสามัญ …………………………………………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………….. หุ้น 
หุ้นบุริมสิทธิ ………………………..……………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……….…………………………….. หุ้น 

(2) ขอมอบฉันทะ 
2.1 ……………………………….………………………..…………… อายุ …………….... ปี  อยู่บ้าน เลขที่ …….....………… 

ถนน……….......…………..........….……. ต าบล/แขวง ……........…….…..…………….. อ าเภอ/เขต …………................………………. 
จังหวัด …………………......………........  รหัสไปรษณีย ์……….…..…............……….. หรือ 

2.2 ……………………………….………………………..…………… อายุ …………….... ปี  อยู่บ้าน เลขที่ …….....………… 
ถนน………... .. ..…………. .. ..….……. ต าบล/แขวง ……. .. ..…….…. .…………….. อ าเภอ/เขต ……. ... .. ... ..………………………. 
จังหวัด ……………………….....…...…. รหัสไปรษณีย ์……….…..……...............…….หรือ 

2.3 …………………………….…………………………..…………… อายุ …………….... ปี  อยู่บ้าน เลขที่ …......…………… 
ถนน………. . . . . . .……………. . . ..……. ต าบล /แขวง …. ..……….…. . .…………….. อ าเภอ/เขต ………. . . . . . . . . .……………………. 
จังหวัด ………………………............…..  รหัสไปรษณีย ์………..............…..…………..  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นลู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญลู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2558 วันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ลู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
O มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
O มอบฉันทะบางส่วน คือ 
 - หุ้นสามัญ ......................................... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ................. .................... เสียง 
 - หุ้นบุริมสิทธิ ..................................... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ .................................... เสียง  
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด .......................................... เสียง  

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ลู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญลู้ถือหุ้น ครั้งที ่1/2557 
 *วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นเพียงการรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน*  
วาระที่ 2   พิจารณาและรับทราบรายงานประจ าปี 2557 และลลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ล่านมา 

*วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวได้จัดท าเรียบร้อยแล้วและน าเสนอให้ลู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น* 
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วาระที่ 3   พิจารณาและอนุมัตงิบการเงินส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานของลู้สอบบัญชี 

 ก. ให้ลู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ข. ให้ลู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(  ) เห็นด้วย ………………… เสียง (  ) ไม่เห็นด้วย ………………… เสียง (  ) งดออกเสียง ………………… เสียง 

วาระที่ 4   พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิส าหรับลลการด าเนินงานประจ าปี 2557 

 ก. ให้ลู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ข. ให้ลู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(  ) เห็นด้วย ………………… เสียง (  ) ไม่เห็นด้วย ………………… เสียง (  ) งดออกเสียง ………………… เสียง 

วาระที่ 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
   ก. ให้ลู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   ข. ให้ลู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

- กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 
(  ) เห็นด้วย ………………… เสียง (  ) ไม่เห็นด้วย ………………… เสียง (  ) งดออกเสียง ………………… เสียง 

- กำรเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

5.1 ชื่อกรรมการ …...…นำยไกรสร จันศิริ....................................... 
(  ) เห็นด้วย ………………… เสียง (  ) ไม่เห็นด้วย ………………… เสียง (  ) งดออกเสียง ………………… เสียง 

5.2 ชื่อกรรมการ……....นำยฤทธิรงค์ บุญมีโชติ................................ 
(  ) เห็นด้วย ………………… เสียง (  ) ไม่เห็นด้วย ………………… เสียง (  ) งดออกเสียง ………………… เสียง 

5.3 ชื่อกรรมการ…....….นำยกีรติ อสัสกุล....................................... 
(  ) เห็นด้วย ………………… เสียง (  ) ไม่เห็นด้วย ………………… เสียง (  ) งดออกเสียง ………………… เสียง 

5.4 ชื่อกรรมการอิสระ…นำยรำวินเดอร์ สิงห์ เกรวำล ซำบจิตต์ เอส..... 
(  ) เห็นด้วย ………………… เสียง (  ) ไม่เห็นด้วย ………………… เสียง (  ) งดออกเสียง ………………… เสียง 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มเติมจ านวนกรรมการจาก 11 คนเป็น 12 คน และเลอืกตั้งกรรมการเข้าใหม ่
ชื่อบุคคลที่เสนอ….นำยนำถ ลิ่วเจริญ.................. 
(  ) เห็นด้วย ………………… เสียง (  ) ไม่เห็นด้วย ………………… เสียง (  ) งดออกเสียง ………………… เสียง 

วาระที่ 7   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 
 ก. ให้ลู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ข. ให้ลู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(  ) เห็นด้วย ………………… เสียง (  ) ไม่เห็นด้วย ………………… เสียง (  ) งดออกเสียง ………………… เสียง 

วาระที่ 8   พิจารณาแต่งตั้งลู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558 
 ก. ให้ลู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ข. ให้ลู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(  ) เห็นด้วย ………………… เสียง (  ) ไม่เห็นด้วย ………………… เสียง (  ) งดออกเสียง ………………… เสียง 

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติเพ่ิมวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ/หรอืบริษัทย่อยจากปัจจุบันภายในวงเงินจ านวนไม่
เกิน 25,000 ล้านบาท เป็น ภายในวงเงนิจ านวนไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือ เงินสกลุอ่ืนในวงเงินเทียบเท่า โดยเสนอขายแก่ลู้
ลงทุนทั่วไป และ/หรือลู้ลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
 ก. ให้ลู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ข. ให้ลู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(  ) เห็นด้วย ………………… เสียง (  ) ไม่เห็นด้วย ………………… เสียง (  ) งดออกเสียง ………………… เสียง 
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บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบยีนของบริษัทจ านวน 9,046,126 บาท จากเดิม 1,202,000,000 บาท เป็น 1,192,953,874 
บาท โดยวิธีการลดทุนจดทะเบียนตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรจ านวน 36,184,504 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และการ
แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 ก. ให้ลู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ข. ให้ลู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(  ) เห็นด้วย ………………… เสียง (  ) ไม่เห็นด้วย ………………… เสียง (  ) งดออกเสียง ………………… เสียง 

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 300,000,000 บาท จาก 1,192,953,874 บาท เป็น 1,492,953,874 
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,200,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 ก. ให้ลู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ข. ให้ลู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(  ) เห็นด้วย ………………… เสียง (  ) ไม่เห็นด้วย ………………… เสียง (  ) งดออกเสียง ………………… เสียง 

วาระที่ 12   พิจารณาและอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
 ก. ให้ลู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ข. ให้ลู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(  ) เห็นด้วย ………………… เสียง (  ) ไม่เห็นด้วย ………………… เสียง (  ) งดออกเสียง ………………… เสียง 

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

*วาระนี้จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากไมม่ีการเสนอและชี้แจงรายละเอียดให้ลูถ้อืหุ้นพิจารณาล่วงหน้า* 

(5) การลงคะแนนเสียงของลู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น        
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะลู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้  หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมี          
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ลู้รับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ลู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ลู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 
 

 ลงชื่อ …………………………….……………………… ลู้มอบฉันทะ  
                                                                                                   (…………………………………………………...) 
 
 
 ลงชื่อ …………………………….……………………… ลูร้ับมอบฉันทะ  
                                                                                                   (………………………………………………..….) 
 
 ลงชื่อ …………………………….……………………… ลูร้ับมอบฉันทะ  
                                                                                                   (………………………………………………..….) 
 
 ลงชื่อ …………………………….……………………… ลูร้ับมอบฉันทะ  
                                                                                                   (………………………………………………..….) 
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หมายเหต ุ  
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใช้เฉพาะกรณีท่ีลู้ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นลู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ลู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่าน้ัน 
2. หลักฐานท่ีต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
 (1) หนังสือมอบอ านาจจากลู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นลู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (2) หนังสือยืนยันว่าลู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
3.  ลูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ลู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นลู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ลู้รับมอบ

ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 
 

กรณีที่เป็นคัสโตเดียน ซ่ึงได้รับมอบฉันทะจากลู้ถือหุ้นหลายราย ขอความกรุณาให้ส่งหนังสือมอบฉนัทะ 

ทางโทรสาร 0-2298-0553 หรือส่งมาที่ e-mail address: ruriya_be@thaiunion.co.th  เพื่อให้บรษิัทตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 วันท าการ จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง 


