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THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

 

 
 

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดง มดีังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
1.1   กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให ้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน บัตร
ประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นต้น 

1.2      กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องและครบถว้น และลงลายมือชื่อของ
ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
- ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 และผู้มอบฉันทะลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง 
- เอกสารที่ทางราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 เพื่อลงทะเบียน 

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
2.1 กรณีผู้มีอ านาจกระท าการแทนของนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง 

(ก) ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ผู้มีอ านาจกระท าการแทน ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน บัตร
ประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นต้น 

(ข) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มีอ ำนำจของนิติบุคคล 

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึง่ได้กรอกข้อความถูกต้องและครบถ้วน และลงลายมือชื่อ
ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

(ข) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มีอ ำนำจของนิติบุคคล 

(ค) ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ของผู้มีอ านาจของนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 และผู้มีอ านาจของนิติบุคคลลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนาถูกต้อง 

(ง) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 เพื่อลงทะเบียน 

*กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลทีจ่ัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ* 
(ก) ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยส่วนราชการที่มีอ านาจของประเทศที่นิติบุคคลตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล

ต้องผ่านการรับรองจากโนตารี่พับบลิค หรือหน่วยงานราชการที่มีอ านาจ และมีอายุไม่เกิน 3 เดือน 

(ข) เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคล ลงนามรับรองค าแปล 

 

หนังสือมอบฉนัทะทุกฉบบัต้องตดิอากรแสตมป์ 20 บาท และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
บริษัทจะตรวจสอบความสมบรูณ์ของหนังสอืมอบฉันทะและเปดิรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป 

เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงควำมเป็นผู้ถือหุน้หรือผู้แทนของผู้ถือหุน้ที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุม 
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ข้อมูลกรรมกำรอิสระส ำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะพิจำรณำเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

*รายนามกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกตามรายละเอียดข้างต้น เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แต่อย่างใด* 

ชื่อ : นำยศักด์ิ เกี่ยวกำรค้ำ 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และอนุกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
สัญชาติ : ไทย 
อายุ : 79 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2543) 
การศึกษา : ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี (นิติศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ TUF :  14 ป ี(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2543) 
จ านวนหุ้นที่ถือ : -0- หุ้น * คิดเป็นร้อยละ - ของทุนช าระแล้ว 
ที่อยู่ : 69/29 หมู่ 1 ซอยติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
ต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
ต าแหน่งงานอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน : รองประธานกรรมการ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี 
ประวัติการท างาน : ผู้ตรวจการธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 
กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารศรีนคร 
กรรมการบริหาร บจ. ศรีนครประกันชวิีต 
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เงินทุนบุคคลัภย์ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารศรีนคร 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดุสิตธานี 

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท 
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0156 ตัง้แต่ปี 2505 / สภาวิชาชีพบัญชี 
- ใบอนุญาตทนายความตลอดชีพ ตั้งแต่ปี 2529 เลขที่ 2913401 / สภาทนายความ 
- The Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที ่4/2544 
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที ่13/2544 
- Director Certification Program (DCP) Refresher Course สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที ่2/2549 
- Handling Conflicts of Interest สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 4/2551 
- Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 9/2552 
- Executive Program / Standford University & University of Singapore 
- 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 ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
- Director Certification Program Update (DCPU) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 1/2557 
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ชื่อ : พล.ต.ต. ประชำ  อนุเครำะห์ดิลก 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
สัญชาติ : ไทย 
อายุ : 77 ปี 
การศึกษา : ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

โรงเรียนนายร้อยต ารวจแห่งสาธารณรัฐจีน 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 15 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤศจกิายน 2542) 
จ านวนหุ้นที่ถือ : 7,572 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทนุช าระแล้ว 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี 
ที่อยู่ : 501/128 หมู่บ้านนครไทย ถนนสาธุประดิษฐ์ 31 แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี 
ต าแหน่งงานอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน  : ไม่มี 
ต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี 
ประวัติการท างาน :  ผู้บังคับการกองพลาธิการ  กรมต ารวจ 

รองผู้บัญชาการส านักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมต ารวจ 
รองจเร ส านักงานจเรต ารวจ กรมต ารวจ 

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท 
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที ่33/2548 

ชื่อ : ดร. ธรรมนญู อำนันโทไทย 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะอนุกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 
สัญชาติ : ไทย 
อายุ : 56 ปี 
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  

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 5 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553) 
จ านวนหุ้นที่ถือ : -0- หุ้น * คิดเป็นร้อยละ - ของทุนช าระแล้ว 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี 
ที่อยู่ :  903/32 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) 
กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
          บริษัท พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค จ ากัด (มหาชน) 
กรรมการอิสระ บริษัท แพ็คฟู้ด จ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่งงานอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน  :  กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

ประวัติการท างาน : ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จ ากัด เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ (มหาชน) 
ปี 2548 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ  

บริษัท พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

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

ชื่อ : นำยกีรติ อัสสกุล 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ  
สัญชาติ : ไทย 
อายุ : 56 ปี 
การศึกษา : Chemical Engineering Ontario / Queen’s University 

Chemical Engineering / University of Southern California 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 5 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553) 
จ านวนหุ้นที่ถือ : 13,312 หุ้น * คิดเป็นร้อยละ - ของทุนช าระแล้ว 
ที่อยู่ :  45/6 ซอยอรรคพัฒน์ ถนนสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  : ประธานคณะกรรมการ บริษัท โอเชี่ยน กลาส จ ากัด (มหาชน) 
ต าแหน่งงานอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จ ากัด 
ต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี 
ประวัติการท างาน : ปี 2527 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จ ากัด 

ปี 2536 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท โอเชี่ยน กลาส จ ากัด (มหาชน) 
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท 

- Role of the Compensation Committee Program (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 5/2550 
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที ่27/2546 

หมำยเหตุ:  *จ านวนหุ้น TUF ที่ถือเป็นการถือหุ้น ณ 28 สงิหาคม 2557 และนบัรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
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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) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน)  โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม  ………........……….……หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .......................................... เสียง ดังนี้  

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2557 วันที ่24 ธันวาคม 2557  เวลา 14.00 น.  ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 

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

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

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

 ลงชื่อ …………………………….……………………… ผูร้ับมอบฉันทะ  
              (………………………………………………..….) 
 
หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่จะมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 

ติดอากรแสตมป์ 

20 บาท 
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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) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 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 ์………................…..…………..  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2557 วันที ่24 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 

 ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(  ) รับรอง                 (  ) ไม่รับรอง          (  ) งดออกเสียง  

วาระที่ 2   พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
 ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(  ) เห็นด้วย                 (  ) ไม่เห็นด้วย          (  ) งดออกเสียง  

 

 

ติดอากรแสตมป์ 

20 บาท 
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THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

วาระที่ 3   พิจารณาและอนุมัตกิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของ
หุ้นสามัญของบริษัทฯ และข้ออ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
 ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(  ) เห็นด้วย                 (  ) ไม่เห็นด้วย          (  ) งดออกเสียง  

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

*วาระนี้จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากไมม่ีการเสนอและชี้แจงรายละเอียดให้ผูถ้อืหุ้นพิจารณาล่วงหน้า* 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น         
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กจิการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

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

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

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

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

หมายเหตุ  
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
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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 ์…….....................…………… ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) 
ให้กับ ......................................................................... ............. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 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 ์………..............…..…………..  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2557 วันที ่24 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 

 ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(  ) รับรอง                 (  ) ไม่รับรอง          (  ) งดออกเสียง  
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วาระที่ 2   พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
 ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(  ) เห็นด้วย                 (  ) ไม่เห็นด้วย          (  ) งดออกเสียง  

วาระที่ 3   พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของ
หุ้นสามัญของบริษัทฯ และข้ออ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
 ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(  ) เห็นด้วย                 (  ) ไม่เห็นด้วย          (  ) งดออกเสียง  

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

*วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากไม่มีการเสนอรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า* 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น         
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้  หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมี          
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 
 

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

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

หมายเหต ุ  
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่าน้ัน 
2. หลักฐานท่ีต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
 (1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
3.  ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบ

ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 


