
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)   

เขียนท่ี_______________________ 

วนัท่ี________เดือน    เมษายน       พ.ศ. 2564 
(1)    ขา้พเจา้______________________________________สญัชาติ_______________________ 

อยูบ่า้นเลขท่ี_________ถนน_______________________ต าบล / แขวง_____________________ 

อ าเภอ / เขต______________________จงัหวดั_____________________รหสัไปรษณีย_์________ 

            ในฐานะผูป้ระกอบการธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั___________________________ 

                   ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของ   บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกดั ( มหำชน )   ( “บริษทั” )    
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม______________หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั______________เสียง  ดงัน้ี 

                หุ้นสามญั________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_________________เสียง 
                        หุ้นบุริมสิทธิ______________หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_________________เสียง 

         (2)     ขอมอบฉนัทะให ้

                             1.     ช่ือ_____________________________อาย_ุ________ปี อยูบ่า้นเลขท่ี_________ 

                             ถนน_____________________ต าบล / แขวง____________________________                                      
                                         อ  าเภอ / เขต_________________จงัหวดั______________รหสัไปรษณีย_์_______หรือ 
                             2.     ช่ือ_____________________________อาย_ุ________ปี อยูบ่า้นเลขท่ี_________ 

                             ถนน_____________________ต าบล / แขวง____________________________ 

                            อ  าเภอ / เขต_________________จงัหวดั______________รหสัไปรษณีย_์______หรือ 
                             3.     ช่ือ_____________________________อาย_ุ________ปี อยูบ่า้นเลขท่ี_________ 

                            ถนน_____________________ต าบล / แขวง____________________________ 

                            อ  าเภอ / เขต_________________จงัหวดั______________รหสัไปรษณีย_์_________ 

       คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี  2564   ในวนัท่ี  28  เมษายน  2564   เวลา  10.00  น.     เป็นการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว  โทร.02-6340061-4  
หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
(3)    ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี  ดงัน้ี 
                      มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

                      มอบฉนัทะบางส่วนคือ 
                              หุ้นสามญั_______________หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได_้_________________เสียง 
                              หุ้นบุริมสิทธิ_____________หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได_้_________________เสียง 
                      รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด____________________________เสียง 
(4)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี  ดงัน้ี 

            วำระที่ 1   พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 
                       (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                       (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

                                                   เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง 
           วำระที ่2   รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ในรอบปี 2563 
                      (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                      (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

                                                   เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง 
           วำระที ่3  พจิำรณำอนุมัติงบกำรเงนิของบริษทั ประจ ำปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
                       (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                       (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

                                            เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง 
   

 

 

 



  วำระที่ 4  พจิำรณำและอนุมัติกำรงดจัดสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและกำรงดกำรจ่ำยเงนิปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน   
ประจ ำปี 2563 

                              (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                              (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 
                                                   เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                             งดออกเสียง 
     วำระที่ 5  พจิำรณำแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 
                       (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                       (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  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 
            วำระที่ 6   พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ ประจ ำปี 2564 
                             (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                             (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

                                                  เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                               งดออกเสียง 
            วำระที่ 7  พจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2564 
                       (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                       (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

                                                 เห็นดว้ย                         ไม่เห็นดว้ย                               งดออกเสียง 
            วำระที่ 8   พจิำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
                            (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                            (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

                                                 เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง 
(5)   การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี    ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้น 

       ไมถู่กตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

(6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้    หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน      หรือในกรณีท่ีท่ีประชุม 

มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง   หรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริง    
ประการใดให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุ   ในหนงัสือ
มอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

              
                                                                          ลงช่ือ_____________________ผูม้อบฉนัทะ 

                   (                                                                 ) 
                                                                          ลงช่ือ_____________________ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                     (                                                                ) 
                                   ลงช่ือ_____________________ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                      (                                                                ) 
                                    ลงช่ือ_____________________ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                      (                                                                 )      
                                                                                                                                                                                                                                                                        



หมำยเหตุ 

 1.      หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ   และแต่งตั้ง  
        ให้คสัโตเดียน  (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก และดูแลหุ้นใหเ้ท่านั้น     
 2.      หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
          (1)   หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian)   เป็นผูด้  าเนินการลงนาม     ในหนงัสือมอบ 

                  ฉนัทะแทน 

          (2)   หนงัสือยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

 3.      ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุม   และออกเสียงลงคะแนน 

          ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 4.      วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 5.     ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได ้ในใบ  
         ประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ                        

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ  บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด  ( มหำชน ) 
 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี  2564   ในวนัท่ี  28  เมษายน  2564   เวลา  10.00  น.     เป็นการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบ
เดียว  โทร. 02-6340061-4  หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั  เวลา  และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
                                                                            ___________________________ 

                 
                วำระที่_______เร่ือง_______________________________________________________ 

                                       (ก)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                       (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

                                                                เห็นดว้ย                            ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง   
                วำระที่_______เร่ือง_______________________________________________________ 

                                      (ก)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
             (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

                         เห็นดว้ย                            ไม่เห็นดว้ย                                 งดออกเสียง 
                วำระที่_______เร่ือง_______________________________________________________ 

                          (ก)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                    (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

                                              เห็นดว้ย                            ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง 
          วำระที่_______เร่ือง_______________________________________________________ 

               (ก)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                    (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

                                              เห็นดว้ย                            ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง 
              วำระที่_______เร่ือง  เลือกตั้งกรรมกำร  ( ต่อ ) 

                     
                    ช่ือกรรมการ________________________________________________________  

                               เห็นดว้ย                           ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง 
                    ช่ือกรรมการ________________________________________________________ 

                               เห็นดว้ย                           ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง 
                    ช่ือกรรมการ________________________________________________________ 

                               เห็นดว้ย                           ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง 
                    ช่ือกรรมการ________________________________________________________ 

                               เห็นดว้ย                           ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง 
                    ช่ือกรรมการ________________________________________________________ 

                               เห็นดว้ย                           ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง                        


