
หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ค.)  
เขยีนที_่______________________ 

วันที_่_______เดอืน    เมษายน       2565 
(1)    ขา้พเจา้______________________________________สญัชาต_ิ______________________ 

อยูบ่า้นเลขที_่________ถนน_______________________ต าบล / แขวง_____________________ 

อ าเภอ / เขต______________________จังหวัด_____________________
รหัสไปรษณีย_์________ 

            ในฐานะผูป้ระกอบการธรุกจิเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหกั้บ______________________ 
            ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ   บรษิทั  เชยีงใหมโ่ฟรเซ่นฟูดส ์ จ ำกดั ( มหำชน )   ( “บรษิทั” )    

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม______________หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ______________

เสยีง  ดังนี้ 
           หุน้สามัญ________________หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ_________________เสยีง 

           หุน้บรุมิสทิธ_ิ_____________หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ_________________เสยีง 
 

         (2)     ขอมอบฉันทะให ้
                             1.     ชือ่_____________________________อายุ_________ปี  

อยูบ่า้นเลขที_่______ ถนน_____________________ต าบล / แขวง______________________ 

เขต_________________จังหวัด______________รหัสไปรษณีย_์_______หรอื                           
                             2.     ชือ่_____________________________อายุ_________ปี  

อยูบ่า้นเลขที_่______ ถนน_____________________ต าบล / แขวง______________________ 
เขต_________________จังหวัด______________รหัสไปรษณีย_์_______หรอื                           

                             3.     ชือ่_____________________________อายุ_________ปี  

อยูบ่า้นเลขที_่______ ถนน_____________________ต าบล / แขวง______________________ 
เขต_________________จังหวัด______________รหัสไปรษณีย_์_______                      

                                                         
       คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ใน

การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ในวันที ่ 27  เมษายน  2565   เวลา  10.00  น.  เป็นการประชมุแบบ
อเิล็กทรอนกิสเ์พยีงรูปแบบเดยีว  โทร.02-6340061-4  หรอืจะพงึเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

 

(3)    ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้  ดังนี้ 
                      มอบฉันทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้

                      มอบฉันทะบางสว่นคอื 
                              หุน้สามัญ_______________หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

ได_้_________________เสยีง 

                              หุน้บรุมิสทิธ_ิ____________หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน
ได_้_________________เสยีง 

                      รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนทัง้หมด____________________________เสยีง 
 

(4)   ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้  ดังนี้ 

            วำระที ่1   พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2564 
                       (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่

    เห็นสมควร 
                       (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดังนี้ 

                                 เห็นดว้ย                          ไมเ่ห็นดว้ย                    งดออกเสยีง 
           วำระที ่2   รบัทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนของบรษิทั ในรอบปี 2564 

                      (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่

    เห็นสมควร 
                      (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดังนี้ 

                                          เห็นดว้ย                          ไมเ่ห็นดว้ย                    งดออกเสยีง 
           วำระที ่3  พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิของบรษิทั ประจ ำปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 

                       (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่

    เห็นสมควร 
                       (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดังนี้ 

                                        เห็นดว้ย                          ไมเ่ห็นดว้ย                    งดออกเสยีง 
      วำระที ่4  พจิำรณำและอนุมตักิำรงดจดัสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและกำรงดกำร

   จำ่ยเงนิปนัผลส ำหรบัผลกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปี 2564 
                              (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่

    เห็นสมควร 

                              (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดังนี้ 
                                         เห็นดว้ย                          ไมเ่ห็นดว้ย                   งดออกเสยีง 

        
 

 



 วำระที ่5  พจิำรณำแตง่ต ัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 
                       (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่

    เห็นสมควร 
                       (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดังนี้      

                                             กำรแตง่ต ัง้กรรมกำรท ัง้ชุด 

                                                   เห็นดว้ย                ไมเ่ห็นดว้ย                 งดออกเสยีง 
                                              การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

                                      4.1   นำยประภำส  พลพพิฒันพงศ ์                   
                                               เห็นดว้ย                   ไมเ่ห็นดว้ย                  งดออกเสยีง 

                                     4.2   ดร. ภูษติ วงศห์ลอ่สำยชล 

                                               เห็นดว้ย                    ไมเ่ห็นดว้ย                งดออกเสยีง 
                                     4.3   น.ส. ชุตมิำ ต ัง้มตธิรรม 

                                                เห็นดว้ย                   ไมเ่ห็นดว้ย                 งดออกเสยีง 
    วำระที ่6   พจิำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ ประจ ำปี 2565 

                             (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่
    เห็นสมควร 

                             (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดังนี้ 

                                              เห็นดว้ย                      ไมเ่ห็นดว้ย                    งดออกเสยีง 
 วำระที ่7  พจิำรณำแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก ำหนดคำ่สอบบญัช ีประจ ำปี 2565 

                       (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่
    เห็นสมควร 

                       (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดังนี้ 

                                        เห็นดว้ย                         ไมเ่ห็นดว้ย                       งดออกเสยีง 
            วำระที ่8   พจิำรณำเรือ่งอืน่ ๆ (ถำ้ม)ี 

                            (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่
    เห็นสมควร 

                            (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดังนี้ 
                                          เห็นดว้ย                      ไม่เห็นดว้ย                        งดออกเสยีง 

(5)   การลงคะแนนเสยีงของผูร้ับมอบฉันทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี้    ใหถ้อื

วา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
(6)  ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้    หรอืระบุไวไ้มช่ดัเจน      

หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีาร
แกไ้ขเปลีย่นแปลง   หรอืเพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิ   ประการใดใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้

ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

กจิการใดทีผู่ร้ับมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้ับมอบฉันทะไมอ่อกเสยีงตามที่
ขา้พเจา้ระบ ุ  ในหนังสอืมอบฉันทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 
              

                                                                ลงชือ่_____________________ผูม้อบฉันทะ 

                                                         (                                                                 ) 
                                                                 ลงชือ่_____________________ผูร้ับมอบฉันทะ 

                                                          (                                                                ) 
                                                                          ลงชือ่_____________________ผูร้ับมอบฉันทะ 

                                                          (                                                                ) 
                                                                           ลงชือ่_____________________ผูร้ับมอบฉันทะ 

                                                          (                                                                ) 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
หมำยเหตุ 

 1.      หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ   และ
แตง่ตัง้ ใหค้ัสโตเดยีน  (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝาก และดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้     

 2.      หลักฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกับหนังสอืมอบฉันทะ คอื 

          (1)   หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหคั้สโตเดยีน (Custodian)   เป็นผูด้ าเนนิการลงนาม     ในหนังสอื
 มอบฉันทะแทน 

          (2)   หนังสอืยนืยันวา่ผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดร้ับอนุญาตประกอบธรุกจิคัสโตเดยีน 
 (Custodian) 

 3.      ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุ   และออกเสยีง
 ลงคะแนนไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้ับมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

 4.      วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 5.     ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิม่เตมิได ้
 ในใบ ประจ าตอ่แบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ                        

 
 

 



ใบประจ ำตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ  บรษิทั  เชยีงใหมโ่ฟรเซน่ฟูดส ์ จ ำกดั  ( มหำชน ) 

 
ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี  2565   ในวันที ่ 27  เมษายน  2565   เวลา  10.00  น.     เป็นการประชมุ

แบบอเิล็กทรอนกิสเ์พยีงรูปแบบเดยีว  โทร. 02-6340061-4  หรอืจะพงึเลือ่นไปในวัน  เวลา  และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

                                                                            ___________________________ 
                 

                วำระที_่______
เรือ่ง_______________________________________________________ 

                                       (ก)    ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ

    ตามทีเ่ห็นสมควร 
                                       (ข)    ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดังนี้ 

                                              เห็นดว้ย                   ไมเ่ห็นดว้ย                    งดออกเสยีง   
                วำระที_่______

เรือ่ง_______________________________________________________ 
                                       (ก)    ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ

    ตามทีเ่ห็นสมควร 

                                       (ข)    ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดังนี้ 
                                              เห็นดว้ย                   ไมเ่ห็นดว้ย                    งดออกเสยีง  

                วำระที_่______
เรือ่ง_______________________________________________________ 

                                       (ก)    ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ

    ตามทีเ่ห็นสมควร 
                                       (ข)    ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดังนี้ 

                                              เห็นดว้ย                   ไมเ่ห็นดว้ย                    งดออกเสยีง   
                วำระที_่______

เรือ่ง_______________________________________________________ 
                                       (ก)    ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ

    ตามทีเ่ห็นสมควร 

                                       (ข)    ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดังนี้ 
                                              เห็นดว้ย                   ไมเ่ห็นดว้ย                    งดออกเสยีง   

  
              วำระที_่______เรือ่ง  เลอืกต ัง้กรรมกำร  ( ตอ่ ) 

                     

                    ชือ่กรรมการ________________________________________________________  
                               เห็นดว้ย                           ไมเ่ห็นดว้ย                                งดออก

เสยีง 
                    ชือ่กรรมการ________________________________________________________ 

                               เห็นดว้ย                           ไมเ่ห็นดว้ย                                งดออก

เสยีง 
                    ชือ่กรรมการ________________________________________________________ 

                               เห็นดว้ย                           ไมเ่ห็นดว้ย                                งดออก
เสยีง 

                    ชือ่กรรมการ________________________________________________________ 
                               เห็นดว้ย                           ไมเ่ห็นดว้ย                                งดออก

เสยีง 

                    ชือ่กรรมการ________________________________________________________ 
                               เห็นดว้ย                           ไมเ่ห็นดว้ย                                งดออก

เสยีง                        


