สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 7

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
PROXY FORM A

(ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(แบบฟอร์มทัวไป)
่
(General Form)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

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

Sub-district

อาเภอ/เขต______________________จังหวัด______________________รหัสไปรษณีย_์ _______________
District

(2)

Province

Postcode

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

Sub-district

District

จังหวัด________________________________รหัสไปรษณีย_์ ______________________ หรือ
Province

Postcode

or
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2. ชื่อ____ ดร. ธรรศ อุดมธรรมภักดี________อายุ__63__ปี บ้านเลขที_่ ___9 ซอย วชิรธรรมสาธิต 30____
Name Dr. Dhas Udomdhammabhakdi Age 63 Years, Residing at 9 Soi Wachirathamsatit 30
ถนน______สุขมุ วิท 101/1______ตาบล/แขวง_____บางนา
อาเภอ/เขต________บางนา______
Road

Sukhumvit 101/1

Sub-district

Bang Na District

Bang Na

จังหวัด________กรุงเทพมหานคร____________รหัสไปรษณีย_์ _______10260_________ หรือ
Province

Bangkok

Postcode

10260

or

3. ชื่อ____ นายอุดมการ อุดมทรัพย์________อายุ__46__ปี บ้านเลขที_่ ____147/19 ซอย 30__________
Name

Mr. Udomkarn Udomsab

Age 46 Years, Residing at

ถนน______พัฒนาการ______ตาบล/แขวง_____สวนหลวง
Road

Pattanakarn

Sub-district

Suan Luang

District

147/19 Soi 30

อาเภอ/เขต______สวนหลวง_____
Suan Luang

จังหวัด________กรุงเทพมหานคร____________รหัสไปรษณีย_์ _______10250_____
Province

Bangkok

Postcode

10250

คนใดคนหนึ่งเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565
ในวันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ หรือจะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 AGM on 22 April 2022, 14.00
hrs. only through electronic meeting (E-AGM) or such other date, time and place as the meeting may be
postponed.
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่ กรณีทผ่ี 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
(.................................................................)
ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
( ดร. ธรรศ อุดมธรรมภักดี / Dr. Dhas Udomdhammabhakdi )
ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
( นายอุดมการ อุดมทรัพย์ / Mr. Udomkarn Udomsab )
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หมายเหตุ / Remark
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน้ 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.
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