หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
PROXY FORM C

(ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ _____________________

เขียนที_่ ____________________________________

Shareholders’ Registration No.

Written at

วันที_่ _______เดือน__________________พ.ศ._________
Date

(1)

Month

B.E.

ข้าพเจ้า_____________________________________________________สัญชาติ____________________
I/We

Nationality

อยู่บา้ นเลขที_่ ____________________ถนน_______________________ ตาบล/แขวง__________________
Residing at No.

Road

Tambol/Sub-district

อาเภอ/เขต______________________จังหวัด______________________รหัสไปรษณีย_์ _______________
Amphur/District

(2)

Province

Postcode

ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั (ผูถ้ อื หุน้ )__________________________
As a custodian for (Shareholder’s name)
ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั เอ็นอาร์ อิ นสแตนท์ โปรดิ วซ์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”)
Being a shareholder of NR Instant Produce Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม______________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้รวม_________________เสียง ดังนี้
Holding the total amount of

shares and have voting right

votes as follows:

หุน้ สามัญ_________________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้______________________เสียง
Ordinary Share

shares and have voting right

Votes

หุน้ บุรมิ สิทธิ_______________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้______________________เสียง
Preferred Share

(3)

shares and have voting right

Votes

ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint
1. ชื่อ___________________________________อายุ_______ปี บ้านเลขที_่ ______________________
Name

Age

Years, Residing at

ถนน____________________________ตาบล/แขวง________________อาเภอ/เขต_______________
Road

Tambol/Sub-district

Amphur/District

จังหวัด________________________________รหัสไปรษณีย_์ ____________________________หรือ
Province

Postcode

or

2. ชื่อ______ นางเกศรา มัญชุศรี __________อายุ__60__ปี บ้านเลขที_่ ________622/159____________
Name

Mrs. Kesara Manchusree Age 60 Years, Residing at

622/159

ถนน________พระราม 2_________ตาบล/แขวง_____แสมดา_____ อาเภอ/เขต____บางขุนเทียน____
Road

Rama 2

Tambol/Sub-district Samae Dam Amphur/District Bang Khun Thian

จังหวัด________กรุงเทพมหานคร____________รหัสไปรษณีย_์ _______10150_______________หรือ
Province

Bangkok

Postcode

10150

or

3. ชื่อ____ นายธรรศ อุดมธรรมภักดี________อายุ__62__ปี บ้านเลขที_่ ___9 ซอย วชิรธรรมสาธิต 30____
Name Mr. Dhas Udomdhammabhakdi Age 62 Years, Residing at 9 Soi Wachirathamsatit 30
ถนน______สุขมุ วิท 101/1______ตาบล/แขวง_____บางนา
อาเภอ/เขต________บางนา______
Road

Sukhumvit 101/1

Tambol/Sub-district

Bang Na

Amphur/District

Bang Na

จังหวัด________กรุงเทพมหานคร______________รหัสไปรษณีย_์ _______10260________________
Province

Bangkok

Postcode

10260

คนใดคนหนึ่งเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564
ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพิมานแมน โรงแรมอนันตรา สยาม เลขที่ 155 ถนนราชดาริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ควบคู่ไปกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือจะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of
Shareholders which will be held on Thursday 22 April 2 0 2 1, at 1 4: 0 0 hrs. at Pimarnman Room, Anantara Siam
Bangkok Hotel located at No. 155, Rajadamri Road, Lumpini, Pathum Wan, Bangkok 10330, Thailand and in
parallel with electronic method (E-AGM) or such other date, time and place as the meeting may be postponed.
(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1
Agenda 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholder in Year 2020
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
Approve

วาระที่ 2
Agenda 2

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

พิ จารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ประจาปี 2563
To acknowledge the company’s operating result for the year 2020
หมายเหตุ วาระนี้เป็ นเรื่องทีร่ ายงานเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ
Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required.

วาระที่ 3
Agenda 3

พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ น สาหรับปี 2563 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2020
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
Approve

วาระที่ 4
Agenda 4

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรเงิ นกาไรสุทธิ เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงิ นปันผลสาหรับ
ผลการดาเนิ นงานปี 2563 ในรูปแบบหุ้นปันผลและเงิ นสด
To consider and approve the allocation of the net profit as legal reserve and the dividend payment
from the company’s operation result for the year ended 31 December 2020
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
Approve

วาระที่ 5

Agenda 5

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

พิ จ ารณาอนุ ม ตั ิ ก ารออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้อ หุ้น สามัญเพิ่ ม ทุน ของบริ ษัท
ครัง้ ที่ 1 (NRF-W1) จานวนไม่เกิ น 67,789,015 หน่ วย ให้แก่ผ้ถู ือหุ้นเดิ มของบริ ษทั ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น
To consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase ordinary shares of NR
Instant Produce Public Company Limited No.1 (NRF-W1) of not exceeding 67,789,015 units to
existing shareholders.
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6
Agenda 6

พิ จ ารณาอนุ ม ตั ิ ก ารออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้อ หุ้น สามัญเพิ่ ม ทุน ของบริ ษัท
ครัง้ ที่ 2 (NRF-W2) จานวนไม่เกิ น 6,000,000 หน่ วย ให้แก่บุคคลในวงจากัด
To consider and approve the issuance and offering of warrants for purchase of ordinary shares of
NR Instant Produce Public Company Limited No.2 (NRF-W2) of not exceeding 6,000,000 units to the
Private Placement
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
Approve

วาระที่ 7

Agenda 7

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

พิ จารณาอนุ มตั ิ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษัทที่
จัด สรรให้ แ ก่ พ นั ก งานของบริ ษัท และ/หรื อ บริ ษัท ย่ อ ย ครัง้ ที่ 1 (NRF-ESOP W1) จ านวนไม่ เ กิ น
3,500,000 หน่ วย
To consider and approve the issuance and offering of warrants for purchase of ordinary shares of
NR Instant Produce Public Company Limited No.1 (NRF-ESOP W1) of not exceeding 3,500,000
units to Employees of the Company and/or its Subsidiaries
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
Approve

วาระที่ 8

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

พิ จารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนจานวน 65,260,100 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิ ม 1,421,040,000
บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 1,355,780,300 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจานวน 65,260,100 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ ุน ละ 1.00 บาท และอนุ ม ัติ ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษัท ข้ อ 4. ให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda 8

To consider and approve the decrease of the registered capital of Baht 65,260,100 from the registered
capital of Baht 1,421,040,000 to Baht 1,355,780,300 by way of reducing 65,260,100 unissued ordinary
shares at the par value of Baht 1.00 and amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of
Association to be in line with the decrease of registered capital
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
Approve

วาระที่ 9

Agenda 9

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 139,164,119 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิ ม
1,355,780,300 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 1,494,944,419 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
จานวนไม่เกิ น 139,164,119 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ ตราไว้ห้ นุ ละ 1.00 บาท และอนุ มตั ิ การแก้ ไขเพิ่ มเติ ม
หนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษทั ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่ มทุนจดทะเบียน
To consider and approve the increase of the Company’s registered capital in an amount of Baht
139,164,119 from the registered capital of Baht 1,355,780,300 to Baht 1,494,944,419 by the issuance
of 139,164,119 newly issued ordinary shares with a par value of Baht 1.00 per share and amendment
to Clause 4. of the Company’s Memorandum of Association to be in line with the increase of registered
capital
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
Approve

วาระที่ 10

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุนจานวนไม่เกิ น 139,164,119 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
และการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริษทั ครัง้ ที่ 1 (NRF-W1) การจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั ครัง้ ที่ 2 (NRF-W2) และการจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั ครัง้ ที่ 1 (NRF-ESOP W1) ที่จดั สรรให้แก่พนักงานของ

บริ ษัทและ/หรือบริ ษัทย่อย และเพื่อรองรับการลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท โกลเด้น ไตรแองเกิ ล
เฮลท์ จากัด
Agenda 10 To consider and approve the allocation of not exceeding 139,164,119 newly issued ordinary for
accommodating the stock dividends, the exercise of warrants for purchase the newly issued ordinary
shares of NR Instant Produce Public Company Limited No. 1 (NRF-W1), the exercise of warrants for
purchase of ordinary shares No. 2 (NRF-W2), the exercise of warrants for purchase of ordinary
shares allocated to Employees of the Company and/or its Subsidiaries No. 1 (NRF-ESOP W1) and
to support the investment in Golden Triangle Health Company Limited.
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 11 พิ จารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงิ นรวมไม่เกิ น 2,000 ล้านบาท
Agenda 11 To consider and approve the issuance and offering of the bonds in an outstanding aggregate amount
of not exceeding Baht 2 billion (or in other currency in an equivalent amount) (on a
revolving basis) at any time
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 12 พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีบริษทั และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564
Agenda 12 To consider and approved the appointment of the Company’s auditors and audit fee for the year 2021
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 13 พิ จารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
Agenda 13 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who will retire by
rotation
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล / To consider and appoint directors individually
1. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นายอุดมการ อุดมทรัพย์ / Mr. Udomkarn Udomsab
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
2. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นายธีระพงษ์ ลอรัชวี / Mr. Teerapong Lorratchawee
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
3. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล /
Miss Penhurai Chaichatchaval
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 14 พิ จารณาอนุมตั ิ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2564
Agenda 14 To consider and approve the director’s remuneration for the year 2021
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 15 พิ จารณาอนุมตั ิ แก้ไขเพิ่มเติ มหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษทั )
Agenda 15 To consider and approve the amendment to Clause 3 (Objectives) of the Company’s Memorandum
of Association
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 16 พิ จารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda 16 To consider other matters (if any)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
Approve
(5)

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

การลงคะแนนเสียงของผู้ รบั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ร ะบุในหนังสือมอบฉั นทะนี้ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
Vote of the proxy in any Agenda which is not in accordance with this proxy shall be invalid and shall not
be the vote of shareholder

(6)

ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีท่ี
ที่ป ระชุ ม มีก ารพิจ ารณาหรือ ลงมติใ นเรื่ อ งใดนอกเหนื อ จากเรื่ อ งที่ร ะบุ ไ ว้ข้า งต้น รวมถึง กรณี ท่ี มีก ารแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก
ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting in any matter on the agenda or not clearly specified or in
case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above,
including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider
and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผ่ี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting except where the proxy did not vote in accordance with
this proxy, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงนาม/Signed...............................................................ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(.................................................................)

ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(.................................................................)
หมายเหตุ / Remark
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The Shareholder may appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not allocate the
number of shares to several proxies to severally vote.
2. ในกรณีทม่ี วี าระทีพ่ จิ ารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบ
ประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
If there is any other matter than the agenda specified herein above which the Shareholder wishes to be
considered at the meeting, the Shareholder may add such additional matter in the attached supplemental
to this Form C.

ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Continuation Page of Proxy Form C
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพิมานแมน โรงแรมอนันตรา สยาม
กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ควบคู่ไปกับ การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือ จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื
The Proxy is granted by a Shareholder of NR Instant Produce Public Company Limited for the Annual
General Meeting of Shareholders for the year 2021 which will be held on Thursday 22 April 2021, at 14:00 hrs. at
Pimarnman Room, Anantara Siam Bangkok Hotel located at No. 155, Rajadamri Road, Lumpini, Pathum Wan,
Bangkok 10330, Thailand and in parallel with electronic method (E-AGM) or such other date, time and place as the
meeting may be postponed.
วาระที่_________ เรือ่ ง_____________________________________________________________
Agenda
Re:
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่_________ เรือ่ ง_____________________________________________________________
Agenda
Re:
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่_________ เรือ่ ง_____________________________________________________________
Agenda
Re:
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

