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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7 
 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) Attachment 7 

Proxy (Form B.) 
 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ เขยีนที ่   
Shareholders’ Registration No. Written at 
 

วนัที ่       เดอืน        พ.ศ.    
Date         Month       Year 

 

(1) ขา้พเจา้             สญัชาต ิ    
I/We  Nationality 
อยูบ่า้นเลขที่       
Address  

 

(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 ์ศรวีรศาสตร์ 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 วงษส์ุวรรณ 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  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  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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ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้น้ี ดงัน้ี 
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows: 

 

วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 
Agenda No. 1 To adopt the Minutes of the  Extraordinary General Shareholders’ Meeting No. 1/2020 
 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 

 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เหน็ดว้ย เสยีง  ไมเ่หน็ดว้ย เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 
Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

 

วาระท่ี 2  รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2563 
Agenda No. 2 To acknowledge the report on the Company’s operating results for the year 2020 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทุน ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
Agenda No. 3 To approve the statements of financial position and the statements of income for the year ended 

December 31, 2020 
 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 

 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เหน็ดว้ย เสยีง  ไมเ่หน็ดว้ย เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 
Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 
Agenda No. 4 To approve the appropriation of profit and annual dividend payment for the year 2020 
 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 

 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เหน็ดว้ย เสยีง  ไมเ่หน็ดว้ย เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 
Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda No. 5 To appoint directors to replace directors who retire by rotation 
 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 

 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 
To elect directors as a whole 
 เหน็ดว้ย เสยีง  ไมเ่หน็ดว้ย เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
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 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
To elect each director individually 

 
5.1 ชื่อกรรมการ นายพงษเ์ทพ เจยีรวนนท์ 
 Name of Director Mr. Phongthep Chiaravanont 
 เหน็ดว้ย เสยีง  ไมเ่หน็ดว้ย เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 

5.2 ชื่อกรรมการ นายศุภชยั เจยีรวนนท ์
 Name of Director Mr. Suphachai Chearavanont 
 เหน็ดว้ย เสยีง  ไมเ่หน็ดว้ย เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 

5.3 ชื่อกรรมการ นายรงัสรรค ์ศรวีรศาสตร ์
 Name of Director Mr. Rungson Sriworasat 
 เหน็ดว้ย เสยีง  ไมเ่หน็ดว้ย เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 

5.4 ชื่อกรรมการ นางวชัร ีวมิกุตายน 
 Name of Director Mrs. Vatchari Vimooktayon 
 เหน็ดว้ย เสยีง  ไมเ่หน็ดว้ย เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 

5.5 ชื่อกรรมการ นายประสทิธิ ์บุญดวงประเสรฐิ 
 Name of Director Mr. Prasit Boondoungprasert 
 เหน็ดว้ย เสยีง  ไมเ่หน็ดว้ย เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
Agenda No. 6 To approve the remuneration of the directors for the year 2021 
 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 

 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เหน็ดว้ย เสยีง  ไมเ่หน็ดว้ย เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 
Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน ส าหรบัปี 2564 
Agenda No. 7 To appoint the Company’s auditors and fix the remuneration for the year 2021 
 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 

 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เหน็ดว้ย เสยีง  ไมเ่หน็ดว้ย เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 
Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

 

วาระท่ี 8 
 

ตอบข้อซกัถาม 
Agenda No. 8 To respond to the queries 
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(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะน้ีให้ถอืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ ไม่
ถูกตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the 
vote of the Shareholder. 
 
(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีที่ที่ประชุมมกีาร
พจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any 
matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to 
consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate. 

 
กิจการใดที่ผู้รบัมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ  

มอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects 

except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 
 
 

 ลงนาม/Signed  ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder 
( ) 

 
 

 ลงนาม/Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 
 

 ลงนาม/Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 
 

 ลงนาม/Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 
หมายเหต ุ/ Remark 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
 The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall  

not allocate the number of shares to several proxies to vote separately  
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
 In the agenda relating the election of directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director 

individually. 

3. ในกรณีที่มวีาระที่จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ 
มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

 In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder 
in the Attachment to Proxy Form B as enclosed. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ATTACHMENT TO PROXY FORM B 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 
Authorization on behalf of the Shareholder of Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 

 
ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ในวนัที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งแมกโนเลีย บอลรูม ชัน้ 10 โรงแรม 

วอลดอร์ฟ แอสโทเรยี กรุงเทพ เลขที่ 151 ถนนราชด าร ิแขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา 
และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

For 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. 
 
วาระท่ี   เรื่อง   
Agenda  Re 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 

 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
Approve Disapprove Abstain  

 
 

วาระท่ี   เรื่อง   
Agenda  Re 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 

 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
Approve Disapprove Abstain  

 

 
วาระท่ี   เรื่อง   
Agenda  Re 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 

 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
Approve Disapprove Abstain  

 

 
วาระท่ี   เรื่อง   
Agenda  Re 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 

 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
Approve Disapprove Abstain  
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วาระท่ี   เรื่อง   เลือกตัง้กรรมการ  
Agenda  Re Election of Directors (continued) 
 

ชือ่กรรมการ  
Name of Director 

 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
Approve Disapprove Abstain 

 

ชือ่กรรมการ  
Name of Director 

 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
Approve Disapprove Abstain 

 

ชือ่กรรมการ  
Name of Director 

 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
Approve Disapprove Abstain 

 

ชือ่กรรมการ  
Name of Director 

 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
Approve Disapprove Abstain 

 

ชือ่กรรมการ  
Name of Director 

 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
Approve Disapprove Abstain 

 


