
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)  
เขียนท่ี_______________________ 

วนัท่ี________เดือน    เมษายน       พ.ศ. 2561 
(1)    ขา้พเจา้_____________________________________สญัชาติ________________________ 

อยูบ่า้นเลขท่ี__________ถนน_____________________ต าบล / แขวง______________________ 

อ าเภอ / เขต_____________________________จงัหวดั________________รหสัไปรษณีย_์______ 

      (2)    เป็นผูถื้อหุน้ของ   บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกดั ( มหำชน )   ( “บริษัท” )    
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม______________หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั______________เสียง  ดงัน้ี 

                หุน้สามญั________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_________________เสียง 
                        หุน้บุริมสิทธิ______________หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_________________เสียง 

         (3)     ขอมอบฉนัทะให้ 
                            1.     ช่ือ______________________________อายุ_________ปี อยูบ่า้นเลขท่ี________ 

                             ถนน________________________ต าบล / แขวง_________________________ 

                             อ าเภอ / เขต____________________จงัหวดั____________รหสัไปรษณีย_์_____หรือ 
                             2.    ช่ือ______________________________อายุ_________ปี อยูบ่า้นเลขท่ี________ 

                            ถนน________________________ต าบล / แขวง_________________________ 

                            อ าเภอ / เขต____________________จงัหวดั____________รหสัไปรษณีย_์______หรือ 
                            3.     ช่ือ______________________________อายุ_________ปี อยูบ่า้นเลขท่ี________ 

                            ถนน________________________ต าบล / แขวง_________________________ 

                            อ าเภอ / เขต____________________จงัหวดั____________รหสัไปรษณีย_์________ 

       คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  
2561 ในวนัท่ี  27  เมษายน  2561  เวลา  10.30  น.  ณ หอ้งบองวีวองท ์ โรงแรมตวนันา  เลขท่ี 80  ถนนสุรวงศ ์ แขวงสุริยวงศ ์ เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  
โทร.02-236-0361  หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
(4)      ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
           วำระที ่1   พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 
                       (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

                                                   เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง 
           วำระที ่2   รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ในรอบปี 2560 
                      (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                      (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

                                                   เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง 
            วำระที ่3  พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิของบริษัท ประจ ำปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560 
                       (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

                                            เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง 
           วำระที ่4  พจิำรณำอนุมัตกิำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 
                       (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี      
                                             กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 
                                                   เห็นดว้ย                           ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง 
                                              การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
                                      4.1   นำยองักรู  พลพพิฒันพงศ์                    
                                                    เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง 
                                     4.2   นำยหลำน มู่ ชิว 
                                                    เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง 
                                     4.3   นำยอ ำพล รวยฟูพนัธ์ 
                                                    เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง 
 



            วำระที ่5  พจิำรณำอนุมตักิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ ประจ ำปี 2561 
                              (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                              (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 
                                                   เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                             งดออกเสียง 
            วำระที ่6   พจิำรณำแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบญัชี ประจ ำปี 2561 
                             (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                             (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

                                                  เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                               งดออกเสียง 
            วำระที ่7  พจิำรณำอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผล จำกผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2560 
                       (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

                                                 เห็นดว้ย                         ไม่เห็นดว้ย                               งดออกเสียง 
            วำระที ่8  พจิำรณำอนุมตัแิก้ไขข้อบังคบัของบริษัท 

                       (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

                                                 เห็นดว้ย                         ไม่เห็นดว้ย                               งดออกเสียง 
            วำระที ่9   พจิำรณำเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ำม)ี 
                            (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                            (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

                                                 เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง 
(5)   การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี   ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูก    
     ตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้    หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน      หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ    
       พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง   หรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด 

       ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                  กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุ   ในหนงัสือมอบ  
      ฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
                                                                                            ลงช่ือ_____________________ผูม้อบฉนัทะ 

(                                                                 ) 
                                                                          ลงช่ือ_____________________ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                                                                                 (                                                                ) 
              ลงช่ือ_____________________ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                                                                                 (                                                                ) 
               ลงช่ือ_____________________ผูรั้บมอบฉนัทะ 

หมำยเหตุ                                                                                     (                                                                 ) 
 1.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน     
      หุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมได ้    ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือ 
     มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        



ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกดั  ( มหำชน ) 
 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561  ในวนัท่ี  27  เมษายน  2561  เวลา  10.30 น.  ณ  หอ้งบองวีวองท ์ โรงแรมตวนันา  เลขท่ี 80  ถนนสุรวงศ ์      
แขวงสุริยวงศ ์ เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  10500  โทร. 0-2236-0361  หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั  เวลา  และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
                                                                            ___________________________ 

                 
                วำระที_่______เร่ือง_______________________________________________________ 

                                      (ก)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                      (ข)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

                                                                   เห็นดว้ย                           ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง   
                วำระที_่______เร่ือง_______________________________________________________ 

                                       (ก)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                          (ข)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

                         เห็นดว้ย                           ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง 
                วำระที_่______เร่ือง_______________________________________________________ 

                          (ก)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                   (ข)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

                                              เห็นดว้ย                           ไม่เห็นดว้ย                               งดออกเสียง 
          วำระที_่______เร่ือง_______________________________________________________ 

               (ก)    ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                    (ข)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

                                              เห็นดว้ย                           ไม่เห็นดว้ย                               งดออกเสียง 
                วำระที_่______เร่ือง  เลอืกตั้งกรรมกำร  ( ต่อ ) 

                    ช่ือกรรมการ________________________________________________________  

                              เห็นดว้ย                           ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง 
                    ช่ือกรรมการ________________________________________________________ 

                              เห็นดว้ย                           ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง 
                    ช่ือกรรมการ________________________________________________________ 

                              เห็นดว้ย                            ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง 
                    ช่ือกรรมการ________________________________________________________ 

                              เห็นดว้ย                            ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง 
                    ช่ือกรรมการ________________________________________________________ 

                              เห็นดว้ย                            ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง 

                                                                                                                                                                                      


