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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6 
 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) Attachment 6 

Proxy (Form A.) 
 

 
เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ เขยีนที ่  
Shareholders’ Registration No. Written at 
 

วนัที ่  เดอืน   พ.ศ.   
Date  Month  Year 

 

(1) ขา้พเจา้    
I/We   

อยูบ่า้นเลขที่  สญัชาต ิ  
Address  Nationality 

อ าเภอ/เขต   จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  
Amphur/Khet   Province Postal Code  

 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
being a shareholder of Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (“The Company”) 
 

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีง ดงัน้ี 
holding the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows: 

 หุน้สามญั หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีง 
ordinary share shares and have the right to vote equal to votes 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีง 
preferred share shares and have the right to vote equal to votes 

 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้
Hereby appoint 
 

1. ชื่อ  อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที ่  
Name  Age years, residing at 

ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรอื 
Province Postal Code  or 

 
2. ชื่อ นายรงัสรรค ์ศรวีรศาสตร ์ อาย ุ   66        ปี อยูบ่า้นเลขที ่ 313 อาคาร ซ.ีพ.ี ทาวเวอร ์ชัน้ 15  

Name  Age years, residing at 

ถนน สลีม  ต าบล/แขวง สลีม  อ าเภอ/เขต บางรกั  
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 

จงัหวดั กรงุเทพฯ  รหสัไปรษณีย ์10500  หรอื 
Province Postal Code  or 

 
3. ชื่อ พล.ต.อ. พชัรวาท วงษส์วุรรณ อาย ุ    72 ปี อยูบ่า้นเลขที ่ 313 อาคาร ซ.ีพ.ี ทาวเวอร ์ชัน้ 15  

Name  Age years, residing at 

ถนน สลีม  ต าบล/แขวง สลีม  อ าเภอ/เขต บางรกั  
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 

 จงัหวดั กรงุเทพฯ  รหสัไปรษณีย ์10500  
 

 คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามญั  
ผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแมกโนเลยี บอลรูม ชัน้ 10 โรงแรมวอลดอรฟ์ แอสโทเรยี กรุงเทพ 
เลขที ่151 ถนนราชด าร ิแขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 10330 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Shareholders’ Meeting No. 1/2021 on April 30, 
2021, at 13.30 hrs. at Magnolia Ballroom, 10th Floor, Waldorf Astoria Bangkok Hotel, 151 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, 
Bangkok 10330 or at any adjournment thereof. 
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กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 

 
 
 

 
 ลงนาม/Signed  ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder 

( ) 
 
 

 ลงนาม/Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 
 

 ลงนาม/Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 
 

 ลงนาม/Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 
 
 
หมายเหต ุ/ Remark 
 
ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวน
หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting.  The number of shares may not 
be divided to more than one proxy holder in order to vote. 


