
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 
 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ครงัที 1/2565 

วนัองัคารที 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. 

ผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

ตามพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัจะจดัประชุมผ่านสอือเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) เพยีงรูปแบบเดยีวเท่านัน 

ผูถ้อืหุน้ยนืยนัตวัตนไดต้งัแต่ 7 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. เป็นตน้ไป จนถงึ 25 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.  และ 

เขา้ร่วมประชมุผ่านระบบไดต้งัแต่เวลา 12.30 น. ของวนัท ี26 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป 



 
 

ท ีบมจ. จภอ. 019/2565 

 วนัท ี25 มนีาคม 2565 

เรอืง ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี1/2565 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 

สงิทสี่งมาดว้ย 1. วาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี1/2565 

 2. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครงัท ี1/2564 

 3. รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ขอ้มลูบรษิทัโดยสรุปปี 2564 และรายงานความยงัยนืประจําปี 

2564 ในรูปแบบรหสัควิอาร์ (QR Code) 

 4. ขอ้มลูของบุคคลทไีดร้บัการเสนอชอืใหเ้ขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ 

 5. ขอ้มลูของผูส้อบบญัช ี

 6. หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ก. 

 7. หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

 8. ขอ้มลูของกรรมการอสิระทเีป็นตวัแทนในการรบัมอบฉนัทะในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครงัท ี1/2565 

 9. ขอ้บงัคบัของบรษิทัในส่วนทเีกยีวกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

 10. ขนัตอนและวธิกีารเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครงัท ี1/2565 และการออกเสยีงลงคะแนน ผ่านสอือเิลก็ทรอนิกส ์

(E-AGM) โดยระบบ “IR PLUS AGM” 

 11. ซองไปรษณียต์อบรบั 

เนืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชอืไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”)  บรษิัท เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร 

จาํกดั (มหาชน) มคีวามตระหนักและห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภยัของผูถ้อืหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน คณะกรรมการ

บรษิทัจงึไดม้มีตใิหเ้รยีกประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครงัท ี1/2565 ผ่านสอือเิล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกําหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสอื

อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 โดยมรีายละเอยีดของการประชุมดงันี 

วนักําหนดรายชอืผูถ้อืหุน้ : วนัจนัทรท์ ี14 มนีาคม 2565 

ทมีสีทิธเิขา้ร่วมประชุม 

วนัและเวลาประชุม : วนัองัคารที 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. 

รปูแบบการประชุม : การประชุมผ่านสอือเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) บนระบบ “IR PLUS AGM” ซงึใหบ้รกิารโดยบรษิทั 

ออนไลน์แอสเซ็ท จํากดั 

การลงทะเบยีนเพอื : ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะ จะต้องทาํการยืนยนัตวัตนผ่านระบบ E-AGM ของบริษทั โดย 

เขา้รว่มประชุม สามารถดําเนินการได้ตังแต่วนัท ี7 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวนัที 25 

เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.  

เวลาเข้าร่วมประชุม : ผู้ถอืหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะสามารถเขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ IR PLUS AGM (Log-in) ได้

ในวนัท ี26 เมษายน 2565 ตงัแต่เวลา 12.30 น. เป็นตน้ไป 

วาระการประชุม : ตามสงิทส่ีงมาดว้ย 1  

อนึง บริษัทได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบรษิัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยเพอืเปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุ้นเสนอเรอืงเพอืให้พจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

สามญัผูถ้อืหุ้น ครงัท ี1/2565 ของบรษิทัในช่วงระหว่างวนัท ี30 กนัยายน 2564 ถงึวนัท ี31 

ธนัวาคม 2564 ผลปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรอืงเพือ

บรรจุเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด 

จงึขอเรยีนเชญิผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมผ่านสอือเิลก็ทรอนิกสต์ามวนั และเวลาขา้งต้น 

ทะเบยีนเลขท ี0107537000246 

บริษทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จํากดั (มหาชน) 
CHAROEN POKPHAND FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

อาคาร ซ.ีพ.ี ทาวเวอร ์ 313 ถนนสลีม บางรกั กรุงเทพมหานคร 10500   โทร. 0-2766-8000   แฟ็กซ์ : 0-2638-2139 

C.P. TOWER, 313 SILOM ROAD, BANGRAK, BANGKOK  10500   TEL. 0-2766-8000     FAX : 0-2638-2139 
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เอกสารทีใช้ประกอบการลงทะเบียนยืนยนัตวัตนและการเข้าร่วมประชุม 

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

- ใชแ้บบแจง้การประชุมทมีแีถบบาร์โคด้เลขทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัย ์(Barcode) เพอืสแกนเขา้ระบบ หากไม่ม ีBarcode  ผูถ้อื

หุน้สามารถระบุหมายเลขประจําตวัประชาชนหรอืหมายเลขหนังสอืเดนิทาง ทตีรงกบัฐานขอ้มูลผูถ้อืหุ้นของบรษิทัทีระบุใน

ระบบของบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั และ 

- บตัรประจําตวัประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทางทยีงัไม่หมดอายุ  

2. กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน 

ในกรณีทผีู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมหรอืมอบฉันทะผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระของบริษทัได ้(โดยขอ้มูลของกรรมการอสิระทเีป็นตวัแทนในการรบัมอบฉันทะในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น

ครงัท ี1/2565 ปรากฏตามสงิทสี่งมาด้วย 8) ทงันี ขอใหผู้้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระทงั 2 ท่านเป็นผู้รบัมอบฉันทะ 

เพอืป้องกนัเหตุสุดวสิยัทอีาจเกดิขนึกรณีทกีรรมการอสิระท่านใดท่านหนึงไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้

2.1 มอบฉนัทะผ่านสอือิเลก็ทรอนิกส ์

- ใชแ้บบแจง้การประชุมทมีแีถบบาร์โคด้เลขทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัย ์(Barcode) เพอืสแกนเขา้ระบบ  หากไม่ม ีBarcode 

ผูถ้อืหุน้สามารถระบุหมายเลขประจําตวัประชาชนหรอืหมายเลขหนังสอืเดนิทางทตีรงกบัฐานขอ้มูลผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

ทรีะบุในระบบของบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

- หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรอืแบบ ข. ทลีงนามแลว้ 

- บตัรประจําตวัประชาชนหรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทางทยีงัไม่หมดอายุของผูม้อบฉนัทะ และ 

- บตัรประจําตวัประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทางทยีงัไม่หมดอายุของผูร้บัมอบฉันทะ (กรณีทไีม่ไดม้อบฉันทะใหก้รรมการ

อสิระของบรษิทั) 

- เอกสารเพมิเตมิกรณีผูถ้อืหุน้เป็นนิตบุิคคล 

 สําเนาหนังสอืรบัรองของนิติบุคคลผูม้อบฉันทะอายุไม่เกนิ 6 เดอืน ซงึรบัรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูม้อีํานาจลง

ลายมอืชอืของนิตบิุคคลนันๆ พรอ้มประทบัตราสําคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

2.2 มอบฉนัทะโดยการส่งหนังสือมอบฉันทะทางไปรษณียม์ายงับริษทั 

ผูถ้อืหุน้สามารถส่งหนังสอืมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบการมอบฉันทะทางไปรษณีย์โดยใช้ซองไปรษณีย์ตอบรบัที

บรษิทัไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุม (ไม่ต้องตดิแสตมป์) มายงั 

สาํนักเลขานุการบรษิทั  

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน)  

313 อาคาร ซ.ีพ.ี ทาวเวอร ์ชนั 15 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั  

กรุงเทพมหานคร 10500 

ผูถ้อืหุน้จะมสีทิธเิขา้ร่วมประชุม เมอืบรษิทัไดร้บัหนังสอืมอบฉนัทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะทถูีกต้องครบถ้วน 

ทางไปรษณีย์ภายในวนัท ี25 เมษายน 2565  

โดยเอกสารประกอบการมอบฉนัทะประกอบดว้ย 

- หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรอืแบบ ข. ทลีงนามและปิดอากรแสตมป์เรยีบรอ้ยแลว้  

- สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัข ีหรอืหนังสอืเดนิทาง หรอืใบต่างดา้วทยีงัไม่

หมดอายุ ของผูม้อบฉันทะ ซงึลงนามรบัรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ หรอืโดยผูม้อีํานาจลงลายมอืชอื (กรณีนิติ

บุคคล) และ 

- สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัข ีหรอืหนังสอืเดนิทาง หรอืใบต่างด้าว ตวัจรงิ

ทยีงัไม่หมดอายุ ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

- เอกสารประกอบการมอบฉันทะเพมิเตมิกรณนีิตบิุคคล 

 สําเนาหนังสอืรบัรองของนิติบุคคลผูม้อบฉันทะอายุไม่เกิน 6 เดอืน ซึงรบัรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มอีํานาจ 

ลงลายมอืชอืของนิตบิุคคลนันๆ พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 
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3. กรณีมอบฉันทะโดยผู้ถือหุ้นทีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตงัผู้ดแูลหลกัทรพัย ์(Custodian) ในประเทศไทย 

- หนังสอืมอบฉนัทะตามแบบ ก. หรอืแบบ ข. หรอืแบบ ค. ทลีงนามและปิดอากรแสตมป์เรยีบรอ้ยแลว้ 

- สาํเนาหนังสอืรบัรองของนิตบุิคคลผูม้อบฉันทะอายุไม่เกนิ 6 เดอืน ซงึรบัรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูม้อํีานาจลงลายมอืชอื

ของนิตบุิคคลนันๆ พรอ้มประทบัตราสําคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

- สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน หรอืบัตรประจําตัวข้าราชการ หรอืใบขบัข ีหรอืหนังสือเดินทาง หรอืใบต่างด้าวทียงัไม่

หมดอายุ ของผูม้อีํานาจลงลายมอืชอืดงักล่าว 

- หนังสอืมอบอํานาจจากผูถ้อืหุน้ใหผู้ดู้แลหลกัทรพัย ์(Custodian) เป็นผูด้ําเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน 

- หนังสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิการดูแลหลกัทรพัย์ (Custodian) และ 

- สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัข ีหรอืหนังสอืเดนิทาง หรอืใบต่างดา้วตวัจรงิทยีงัไม่

หมดอายุ ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

บรษิัทไดจ้ดัส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึงเป็นแบบทวัไป และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซงึเป็นแบบทกีําหนด

รายละเอยีดของรายการต่างๆ ทจีะมอบฉันทะมาดว้ยแล้วตามสงิทส่ีงมาด้วย 6 และ 7 และไดเ้ผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

ซงึเป็นแบบทใีช้เฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตงัผูดู้แลหลกัทรพัย ์(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก

และดูแลหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบรษิัท https://www.cpfworldwide.com/th/investors/services/shareholders-meeting เพือให้ผู้ถือ

หุน้สามารถนําไปใชไ้ดต้ามความเหมาะสม 

หากบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน หรอืบรษิัทผู้ดูแลหลักทรพัย์ (Custodian) มีความประสงค์จะใช้ระบบ e-Proxy 

Voting ของบริษัท ศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากัด    บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน หรือบริษัทผู้ดูแล

หลกัทรพัย์ (Custodian) สามารถบนัทกึข้อมูลการออกเสยีงลงคะแนนตามหนังสอืมอบฉันทะผ่านระบบได้ตงัแต่วนัท ี7 เมษายน 

2565 เวลา 9.00 น. เป็นตน้ไป จนถงึวนัท ี25 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. (เวลาประเทศไทย) 

บรษิัทขอเรยีนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบว่า บรษิทัจะใชภ้าพถ่ายหรอืสําเนาเอกสารแสดงตนของผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ อนั

รวมถึง บัตรประจําตวัประชาชนเพอืเป็นเอกสารประกอบการยนืยนัตวัตนและการมอบหรอืรบัมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุม 

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเท่านัน โดยจะไม่เกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยหรอืเผยแพร่ขอ้มูลส่วนบุคคลทมีคีวามอ่อนไหวซงึปรากฏอยู่บน

เอกสารแสดงตนไปยังทีอืนใด และจะทําลายภาพถ่ายหรือสําเนาเอกสารแสดงตนดงักล่าวภายหลังตรวจสอบข้อมูลดงักล่าว

เรยีบร้อยแล้ว ทงันี ผูถ้อืหุน้สามารถศกึษารายละเอยีดเกยีวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบรษิทัไดท้ ี“ประกาศเกยีวกบัการ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล” บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั (https://www.cpfworldwide.com/th/privacynotice) 

เพือให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม และเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีทีผู้ถือหุ้นม ี

ข้อซกัถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็น ผูถ้อืหุน้สามารถส่งคําถามหรอืความคดิเหน็ล่วงหน้า มายงับรษิทัตามช่องทาง

ดงันี  

1. ส่งทางไปรษณีย์โดยใช้ซองไปรษณีย์ตอบรบั (ไม่ต้องติดแสตมป์) ทีบรษิัทได้จดัส่งให้กับผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับ

หนังสอืเชญิประชุม มายงั 

สาํนักเลขานุการบรษิทั  

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จํากดั (มหาชน)  

313 อาคาร ซ.ีพ.ี ทาวเวอร ์ชนั 15 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั  

กรุงเทพมหานคร 10500 

2. ส่งทางไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส ์ท ีcsoffice@cpf.co.th  

3. ส่งทางโทรสารทหีมายเลข 0-2638-2139 

บรษิัทจะบนัทกึคําถามและคําตอบทไีดม้กีารสอบถามในการประชุม ในรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ และเผยแพร่

บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัต่อไป โดยบรษิทัขอสงวนสทิธใินการคดักรองคาํถามทเีกยีวขอ้งกบัวาระการประชุมตามความเหมาะสม 

อนึง บรษิัทไดจ้ดัทํารายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ข้อมูลบรษิัทโดยสรุปปี 2564 และรายงานความ

ยงัยนืประจําปี 2564 ในรูปแบบรหสัควิอาร์ (QR Code) ตามทปีรากฏบนแบบแจง้การประชุมทมีแีถบบารโ์ค้ดเลขทะเบียนผู้ถือ

หลกัทรพัย์ (Barcode) หากผูถ้อืหุน้ท่านใดมคีวามประสงค์จะขอรบัรายงานดงักล่าวในรปูเอกสารสงิพมิพ ์สามารถตดิต่อขอรบัได้ที

โทรศพัทห์มายเลข 0-2766-8352 และ 0-2766-8349 
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ทงันี เนืองจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมาตรการต่างๆ ของรฐับาล รวมถงึหน่วยงานราชการทเีกยีวขอ้ง

อาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามสถานการณ์จนกว่าจะถึงวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ดงันัน หากมกีารเปลยีนแปลงอนืใด บรษิทัจะแจง้

ให้ผูถ้ือหุน้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบรษิัท https://www.cpfworldwide.com/th/investors/services/shareholders-meeting และ/หรอื  

เวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ต่อไป 

 ขอแสดงความนับถอื 
 

 

 

 

 (นางกอบบุญ ศรชียั) 

 เลขานุการบรษิทั 

 โดยคําสงัของคณะกรรมการบรษิทั 


