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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
Proxy (Form C.)
เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้
Shareholders’ Registration No.

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

(1)

ข้าพเจ้า
I/We
สานักงานตัง้ อยูเ่ ลขที่
ถนน
Address
Road
อาเภอ/เขต
จังหวัด
Amphur/Khet
Province
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและผูด้ แู ลหุน้ (Custodian) ให้กบั
acting as a custodian for

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
being a shareholder of Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
holding shares at the total amount of
shares and have the right to vote equal to
 หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
ordinary share
shares and have the right to vote equal to
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
preferred share
shares and have the right to vote equal to
(2)

เสียง ดังนี้
votes as follows:
เสียง
votes
เสียง
votes

ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
1. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
Age
years, residing at
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณีย์
หรือ
Postal Code
or

2. ชื่อ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

อายุ 66

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชัน้ 15

Age

years, residing at

Name

ถนน สีลม

ตาบล/แขวง สีลม

อาเภอ/เขต บางรัก

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ 10500

หรือ

Province

Postal Code

or

3. ชื่อ พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
Name

อายุ

72

Age

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชัน้ 15
years, residing at

ถนน สีลม

ตาบล/แขวง สีลม

อาเภอ/เขต บางรัก

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด กรุงเทพฯ
Province

รหัสไปรษณีย์ 10500
Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแมกโนเลีย บอลรูม ชัน้ 10 โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ
เลขที่ 151 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
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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(3)

(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี้ ดังนี้
The number of vote(s) that I appoint the Proxy to attend the Meeting as follows:
 มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ อื และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
All of the shares held and having the right to vote by me
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
A portion of shares
 หุน้ สามัญ
หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
ordinary share
shares and have the right to vote equal to
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
preferred share
shares and have the right to vote equal to
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั ้ หมด
Total number of voting rights equal to
votes

เสียง
votes
เสียง
votes
เสียง

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
I authorize the Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:

วาระที่ 1
Agenda No. 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครังที
้ ่ 1/2563
To adopt the Minutes of the Extraordinary General Shareholders’ Meeting No. 1/2020
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 2
Agenda No. 2

รับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ประจาปี 2563
To acknowledge the report on the Company’s operating results for the year 2020

วาระที่ 3
Agenda No. 3

พิจารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
To approve the statements of financial position and the statements of income for the year
ended December 31, 2020
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain

วาระที่ 4
Agenda No. 4

เสียง
votes

พิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2563
To approve the appropriation of profit and annual dividend payment for the year 2020
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain

วาระที่ 5
Agenda No. 5

พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
To appoint directors to replace directors who retire by rotation
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion
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เสียง
votes

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
To elect directors as a whole
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
Approve
votes Disapprove
 การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
To elect each director individually
5.1 ชื่อกรรมการ
นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์
Name of Director Mr. Phongthep Chiaravanont
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
Approve
votes Disapprove
5.2 ชื่อกรรมการ
นายศุภชัย เจียรวนนท์
Name of Director Mr. Suphachai Chearavanont
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
Approve
votes Disapprove
5.3 ชื่อกรรมการ
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
Name of Director Mr. Rungson Sriworasat
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
Approve
votes Disapprove
5.4 ชื่อกรรมการ
นางวัชรี วิมกุ ตายน
Name of Director Mrs. Vatchari Vimooktayon
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
Approve
votes Disapprove
5.5 ชื่อกรรมการ
นายประสิทธิ ์ บุญดวงประเสริฐ
Name of Director Mr. Prasit Boondoungprasert
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
Approve
votes Disapprove
วาระที่ 6
Agenda No. 6

เสียง  งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

เสียง  งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

เสียง  งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

เสียง  งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

เสียง  งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

เสียง  งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

พิจารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
To approve the remuneration of the directors for the year 2021
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain

วาระที่ 7
Agenda No. 7

พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน สาหรับปี 2564
To appoint the Company’s auditors and fix the remuneration for the year 2021
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุ กประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain

วาระที่ 8
Agenda No. 8

เสียง
votes

ตอบข้อซักถาม
To respond to the queries
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เสียง
votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รบั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถอื ว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
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) ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีท่ที ่ปี ระชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้
ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ผี ู้รบั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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
(

ผูม้ อบฉันทะ/Shareholder
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
)

ลงนาม/Signed

ลงนาม/Signed

ลงนาม/Signed

หมายเหตุ / Remark
1. หนัง สือ มอบฉัน ทะแบบ ค. นี้ ใช้เ ฉพาะกรณี ท่ีผู้ถือ หุ้น ที่ป รากฏชื่อ ในทะเบีย นเป็ น ผู้ล งทุ น ต่ า งประเท ศและแต่ ง ตัง้ ให้ค สั โตเดีย น
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
This proxy form C shall be applicable only for foreign shareholders who have appointed a custodian in Thailand
2. หลักฐานทีต่ อ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Documents required as evidence to be enclosed together with this proxy are as follows:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ อื หุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
A power of attorney from shareholder authorizing a custodian to sign proxy form on behalf of the shareholder
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
A letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a custodian license
3. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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
4. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
In the agenda relating the election of directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director
individually.
5. ในกรณีท่มี วี าระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in
the Regular Continued Proxy Form C as enclosed.
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ATTACHMENT TO PROXY FORM C
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
Authorization on behalf of the Shareholder of Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแมกโนเลีย บอลรูม ชัน้ 10 โรงแรม
วอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ เลขที่ 151 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
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.
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เรื่อง
Re
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain
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เสียง
votes

วาระที่
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เรื่อง เลือกตัง้ กรรมการ
Re Election of Directors (continued)
ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes
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