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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) สงิทสี่งมาดว้ย 6 

 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) Attachment 6 
Proxy (Form A.) 

 

 
เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ เขยีนท ี  
Shareholders’ Registration No. Written at 
 

วนัท ี  เดอืน   พ.ศ.   
Date  Month  Year 

 

(1) ขา้พเจา้    
I/We   

อยู่บา้นเลขท ี  สญัชาต ิ  
Address  Nationality 

อําเภอ/เขต   จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  
Amphur/Khet   Province Postal Code  

 

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

โดยถอืหุน้จํานวนทงัสนิรวม หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีง ดงันี 
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. ชอื  อายุ  ปี อยู่บา้นเลขท ี  
Name  Age years, residing at 

ถนน   ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรอื 
Province Postal Code  or 
 

2. ชอื นายรงัสรรค ์ศรวีรศาสตร ์ อายุ    66        ปี อยู่บา้นเลขท ี 313 อาคาร ซ.ีพ.ี ทาวเวอร ์ชนั 15  
Name Mr. Rungson Sriworasat  Age      66 years, residing at 313 C.P. Tower, Fl. 15 

ถนน สลีม  ตําบล/แขวง สลีม  อําเภอ/เขต บางรกั  
Road  Silom Tambol/Khwaeng  Silom  Amphur/Khet  Bangrak 

จงัหวดั กรุงเทพฯ  รหสัไปรษณีย ์10500  หรอื 
Province  Bangkok Postal Code 10500  or 

 

3. ชอื พล.ต.อ. พชัรวาท วงษ์สุวรรณ อายุ     72 ปี อยู่บา้นเลขท ี 313 อาคาร ซ.ีพ.ี ทาวเวอร์ ชนั 15  
Name Pol.Gen. Phatcharavat Wongsuwan  Age       72 years, residing at 313 C.P. Tower, Fl. 15 

ถนน สลีม  ตําบล/แขวง สลีม  อําเภอ/เขต บางรกั  
Road  Silom Tambol/Khwaeng  Silom  Amphur/Khet  Bangrak 

จงัหวดั กรุงเทพฯ  รหสัไปรษณีย ์10500  
Province  Bangkok Postal Code   10500  

 
 คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  เพือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญ 
ผูถ้อืหุน้ครงัท ี1/2565 ในวนัท ี26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านสอือเิลก็ทรอนิกส ์หรอืทจีะพงึเลอืนไปในวนั เวลา และสถานทอีนืดว้ย 

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Shareholders’ Meeting No. 1/2022 on April 26, 
2022, at 13.30 hrs. via electronic meeting or at any adjournment thereof. 
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กจิการใดทผีูร้บัมอบฉนัทะกระทําไปในการประชุมนัน ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทุกประการ 

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 

( ) 

 

หมายเหตุ / Remark 

ผูถ้อืหุน้ทมีอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพอืแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
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.  

โดยการลงลายมอืชอืในเอกสารฉบบันี ขา้พเจา้ในฐานะเจา้ของข้อมูลส่วนบุคคล ตกลงยนิยอมให้บรษิัทเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลทมีคีวามอ่อนไหวของขา้พเจา้ ทปีรากฏอยู่บนบตัรประจําตวัประชาชน ซึงประกอบด้วย ข้อมูลศาสนา และ/หรอืหมู่โลหติ เพอืใช้
เป็นหลกัฐานประกอบการยนืยนัตวัตนของขา้พเจา้ ในฐานะผูถ้อืหุ้น ในการมอบฉันทะสําหรบัการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ครงัท ี1/2565 ของ
บรษิทัในวนัท ี26 เมษายน 2565 ตลอดจนเพอืดําเนินการอนืๆ ทจีําเป็นหรอืเกยีวเนืองกบัวตัถุประสงค์ดงักล่าว 
By signing this letter, I, as the data subject, hereby agree and consent to the Company collecting, using, and disclosing my 
sensitive personal data as appears in my national identification card, which consists of religion and/or blood group for usage as 
supporting evidence for identity verification as a shareholder in the proxy for the Annual General Shareholders’ Meeting No. 
1/2022 of the Company on April 26, 2022, and for other processes necessary or related to the aforementioned purpose. 

ขา้พเจา้ทราบและเขา้ใจดวี่า ขา้พเจา้สามารถถอนความยนิยอมขา้งต้นไดทุ้กเมอื และการถอนความยนิยอมดงักล่าวจะไม่กระทบซงึสทิธขิอง
บริษทัในการเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใดๆ ตามฐานทางกฎหมายภายใต้พระราชบญัญตัคุิม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 
I hereby acknowledge and understand that I have the right to withdraw the above consent at any time, while the withdrawal of 
such consent shall not affect any rights of the Company to collect, use, and disclose such personal data on any other lawful 
basis under the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019). 

 ลงนาม/Signed       

(                                                            ) 

ผูม้อบฉนัทะ/เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล/ Shareholder/Data Subject 


